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RESUMO 

A amônia é um produto inflamável, tóxico e altamente nocivo quando inalado, e por 

isso é importante realizar avaliações detalhadas das etapas de produção de forma 

reduzir os riscos relacionados à operação. Desta forma, o presente trabalho tem 

como objetivo realizar a análise de risco do processo de produção industrial de 

amônia, através de gás de síntese. O método utilizado foi o HAZOP. Tal ferramenta 

é aplicada em estudos de segurança de processos para identificação de perigos que 

possam comprometer a segurança ou a operabilidade de instalações industriais. A 

técnica é versátil e muito detalhada, e tem a vantagem de poder ser utilizada em 

qualquer estágio da vida de uma instalação. Também foram realizadas análises 

quantitativas dos principais parâmetros de processo a fim de avaliar os efeitos dos 

desvios identificados na planta através de um software de simulação de processo. 

Com base nos resultados do estudo, foram propostas salvaguardas e medidas 

mitigadoras para a redução dos riscos em diferentes pontos do processo a partir das 

avaliações dos cenários e das consequências para cada risco identificado, utilizando 

uma matriz de risco. Foram identificados 234 cenários, dentre os quais 50 foram 

classificados como desvios “não toleráveis”, justificando a importância da realização 

deste estudo para a planta em questão. Ao final, foi realizado um estudo de 

viabilidade econômica da implantação das salvaguardas sugeridas por meio da 

relação custo-benefício entre os gastos estimados e a produção anual de uma planta 

de amônia.     

Palavras-Chave: HAZOP, amônia, gás de síntese, segurança de processo, custo-

benefício. 

  



 

 

ABSTRACT 

Ammonia is a flammable and toxic product that can be extremely harmful when 

inhaled, which leads to the importance of carry out detailed analysis of production 

phases, in order to reduce the risks related to operation. Thus, this study aims to 

conduct a risk analysis of ammonia industrial production using syngas. HAZOP 

methodology was applied, since it is widely applied for industrial safety studies in 

order to identify hazards that might compromise safety or operability of industrial 

plants. The technique is versatile and very detailed, and has the advantage of being 

used at any stage of an industrial plant life. Quantitative assessment of the main 

process parameters were also carried out in order to evaluate the effects of the 

identified deviations in the plant using a process simulation software. Based on the 

study results, safeguards and mitigation measures were proposed to reduce risk at 

different stages of the process, analyzing the scenarios and consequences for each 

risk identified, applying a risk matrix. 234 scenarios were identified, among which 50 

were classified as "non-tolerable" deviations, justifying the importance of this study 

for the industrial plant in question. At the end, an economic feasibility study was 

performed to analyze the suggested safeguards implementation based on a cost-

benefit analysis between the estimated costs and the annual production of an 

ammonia industrial plant. 

Key-Words: HAZOP, ammonia, syngas, process safety, cost-benefit. 
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1 INTRODUÇÃO 

O engenheiro químico carrega um importante papel transformador na 

natureza, onde operacionaliza processos físicos e químicos gerando um produto 

desejado. Nem sempre esse papel é exercido com consciência necessária na 

preservação da saúde e do meio ambiente. Politicas regulamentadoras, normas e 

consequentes investimentos, por parte da indústria e do governo, têm sido 

implementados a fim de que a indústria atue não só de maneira otimizada, como 

também sustentável e segura.  

A atividade industrial implica não apenas a uma série de riscos ao ambiente 

da fábrica, da vizinhança e às pessoas envolvidas no processo ou nas regiões 

próximas, mas também em perigos inerentes aos processos e matérias envolvidas 

em suas atividades. Riscos que devem ser controlados a fim de prevenir e minimizar 

a ocorrência dos acidentes. Segundo o Sistema de Referência e Análise de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIRENA), em 2010, 811 pessoas foram 

vítimas de acidente de trabalho na indústria de transformação no Brasil. As causas 

mais apontadas de acidentes foram modo operatório inadequado à segurança ou 

perigoso e falha na antecipação ou detecção de perigo ou risco (SIRENA apud 

SAKAMOTO et al., 2011). 

A prevenção de acidentes na fábrica é de interesse comum a todos os 

envolvidos, por isso é importante investigar a sua causa raiz. Ainda existem 

empresas que comumente confundem a causa como “falha humana”, herança dos 

primórdios da engenharia de segurança, no século 19. A solução, na época, era 

elaborar maquinários “a prova de erro” (DWYER apud SOUZA, 2000). Hoje, apesar 

de toda tecnologia de ponta disponível, sabe-se que a existência de acidentes 

persiste na indústria e muitas vezes com danos catastróficos e irreversíveis.  

As mesmas falhas técnicas causadoras de acidentes também podem ser os 

fatores responsáveis pelas perdas de produtividade, como por exemplo, vazamentos 

gerando perda de material e energia, instabilidade de temperatura e pressão 

impactando em menor conversão. Portanto, esses fatores merecem atenção e os 

investimentos necessários para serem estudados e tratados. 
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A síntese de amônia é um processo potencialmente perigoso, afinal a amônia 

gasosa produzida é incolor, causa queimaduras em contato com a pele, asfixia e 

dependendo da exposição, leva a morte. Portanto a possibilidade de vazamento 

precisa ser profundamente estudada e prevenida. A amônia é uma substância 

inflamável e quando um tanque se rompe ou ocorre uma falha no compressor, a 

descompressão drástica pode ocasionar uma explosão. Vazamentos não detectados 

gerando acúmulo de material também são cenários de possíveis explosões.  

A compatibilidade da amônia com relação a outros compostos também é 

delicada. Ela pode formar misturas inflamáveis com o ar e outros oxidantes, além de 

estender seus limites de concentrações potencialmente explosivas quando em 

presença de hidrocarbonetos, condicionados em maiores temperaturas ou pressões.  

Os reagentes também requerem atenção quanto a periculosidade. O gás de 

síntese, matéria prima do processo, contém uma quantidade significativa de 

hidrogênio, composto altamente inflamável e passível de vazamentos, devido ao 

pequeno tamanho da molécula. O monóxido de carbono também está presente no 

gás de síntese. Ele é tóxico, incolor e inodoro, o que dificulta sua detecção. Em 

exposições prolongadas, pode causar asfixia e levar à morte.  

Apesar de tantos riscos, a maior parte desses acidentes pode ser evitada, 

pois toneladas de amônia são produzidas anualmente sem problemas quando os 

cuidados necessários são tomados. Segundo USGS, United States Geological 

Survey, (apud INDEX MUNDI, 2012), em 2012 foram produzidas cerca de 130 mil 

toneladas de amônia. Portanto, é possível trabalhar com segurança em uma planta 

de produção de amônia a partir de gás de síntese, desde que haja um estudo de 

segurança profundo e detalhado. Desta forma, entender os riscos associados ao 

processo, e determinar as formas adequadas de combatê-los apresenta grande 

importância nos processos industriais. 

Dentre os diversos tipos de análise de segurança utilizados em indústrias 

químicas, a metodologia HAZOP, Hazards and Operability Studies, se destaca pela 

sistematicidade, flexibilidade e abrangência e antecedência com a qual cenários de 

possíveis perigos são identificados. Além da identificação, a análise prevê uma ou 

mais ações e salvaguardas necessárias para combater o perigo eminente. Apesar 

de idealmente requerer uma equipe numerosa e capacitada, juntamente com 
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informações detalhadas sobre produção, o procedimento tem boa aceitação no 

mercado por seu alto grau de eficácia. 

Portanto, a metodologia HAZOP é adequada para os fins supracitados e foi o 

procedimento escolhido no presente trabalho. Este estudo visa expor as lacunas 

básicas do processo, ao indicar todos os desvios de cada equipamento, examinar a 

resposta das variáveis, julgar se há perigo e se o risco é significativamente alto para 

assim propor medidas preventivas, de maneira adequada.  

1.1 Justificativa e Objetivo 

Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo de análise de riscos 

aplicado a uma planta de produção de amônia, através do método de Análise de 

Risco e Operabilidade - HAZOP. E posteriormente, avaliar a viabilidade econômica 

da implantação das salvaguardas e recomendações sugeridas no HAZOP como 

soluções mitigadoras para possíveis desvios de processo.  

O objetivo principal é prever eventos indesejáveis, da perspectiva da 

segurança industrial e operacional da instalação, ocasionados por possíveis desvios 

de processo. E a partir daí, propor soluções mitigadoras visando garantir a 

segurança pessoal, ao patrimônio da empresa, reduzir as probabilidades de um 

acidente com grande impacto ambiental, bem como manter operacionalidade da 

planta de maneira eficiente.  

Em meio às diversas técnicas que envolvem o estudo de segurança de 

processo, escolheu-se aplicar o HAZOP devido à metodologia sistemática e 

minuciosa, que mapeia o processo de maneira a delinear a maior quantidade de 

cenários acidentais.  A técnica se diferencia das demais porque identifica problemas 

de segurança e avalia alternativas de melhoria da operacionalidade dos processos.  

Já a escolha de avaliar a segurança de processo em uma planta de produção 

de amônia se justifica pela grande importância que a amônia tem na indústria, por 

sua variedade de aplicações, e principalmente, pela periculosidade envolvida em 

seu processo de produção, que podem acarretar em desvios na eficiência 

operacional da instalação e na segurança do processo.  

1.2 Estrutura do trabalho 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica de segurança de processo. Este 

capítulo aborda os maiores acidentes ocorridos na indústria química, as medidas de 
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resposta criadas a partir desses acidentes, o histórico da segurança de processo no 

Brasil, conceitos de inflamabilidade, incêndio, explosão e dispositivos de alívio, 

assim como algumas das técnicas mais utilizadas em análise de riscos. 

O capítulo 3 aborda a revisão bibliográfica dos principais tópicos no que se 

refere ao processo de síntese de amônia. Dentre esses tópicos estão os processos 

de obtenção de matéria-prima, principais aplicações e dados de produção da 

amônia, e também os riscos e perigos associado às substâncias químicas presentes 

na síntese de amônia.  

A metodologia desenvolvida para o estudo de segurança do processo de 

síntese de amônia e os dados utilizados para a simulação da planta são 

apresentados no capítulo 4. Este capítulo aborda também a especificação dos 

principais equipamentos utilizados no processo, e problemas de corrosão mais 

comuns em processos químicos de produção amônia.  

O capítulo 5 apresenta os resultados e discussões do estudo HAZOP, as 

análises de sensibilidade realizadas através da simulação do processo e a avaliação 

da relação custo/benefício da implantação das salvaguardas sugeridas.  

No capítulo 6 são expostas as conclusões e comentários finais sobre o 

presente trabalho e possíveis sugestões para trabalhos futuros. 

O capítulo 7 apresenta as referências bibliográficas utilizadas no presente 

trabalho.  

Por fim, há os ANEXOS A, B e C que apresentam informações adicionais aos 

capítulos 2 e 3. O ANEXO A contém uma tabela com os principais acidentes da 

indústria química entre os anos de 1917 e 2011. O ANEXO B apresenta um exemplo 

de uma lista de verificação, que é uma das técnicas utilizadas em análise de risco; e 

no ANEXO C, há a ficha de segurança de produto químico da amônia.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – SEGURANÇA DE PROCESSO 

O presente capítulo ressalta a importância da segurança de processo em 

plantas químicas, destacando os maiores acidentes industriais ocorridos no mundo e 

as medidas de resposta criadas a partir desses acidentes. O capítulo aborda 

também a revisão de conceitos de inflamabilidade, incêndio, explosão e dispositivos 

de alívio, assim como algumas das técnicas mais utilizadas em análise de riscos. 

2.1 Acidentes históricos  

Os acidentes industriais ocorridos entre as décadas de 60 e 90, como os 

de Flixborough, Reino Unido (1974); Seveso, Itália (1976); Bhopal, Índia (1984); 

Piper Alpha, Reino Unido (1988), contribuíram de forma significativa para a definição 

do termo “segurança de processo” (KHAN et al., 2015). Esses acidentes ocorreram, 

em parte, de devido à rápida e descuidada industrialização (CROWL e LOUVAR, 

2015; KHAN et al., 2015).  

As Figuras 2.1 e 2.2 apresentam fotografias dos acidentes de Flixborough e 

de Piper Alpha, dois graves acidentes ocorridos nos anos 70 e 80.  

Figura 2.1 – Acidente Flixborough, explosão devido vazamento de ciclohexano 

(1974) 

 

Fonte: REEDER, 2014. 

As perdas e danos à propriedade e meio ambiente causados pelos acidentes 

supracitados fizeram as autoridades governamentais investirem na criação de 

mecanismos de prevenção. Desta forma, uma série de organizações de investigação  
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e programas de pesquisa foram criados após os grandes acidentes das décadas 60 

e 90, como os apresentados na Tabela 2.1 (KHAN et al., 2015).  

Figura 2.2 – Acidente Piper Alpha, incêndio provocado por vazamento de gás 

natural (1988) 

 

Fonte: BBC NEWS, 2013. 

Paralelamente às organizações e centros de pesquisa apresentados na 

Tabela 2.1, leis e normas regulamentadoras também foram criadas com o objetivo 

de mitigar os riscos em operações industriais. Dentre elas, destacam-se: 

 A Diretiva Seveso (1982) – Europa; 

 O Control of Major Accident Hazard (COMAH) em 1984 - Reino Unido; 

 A Diretiva Seveso II (1996) – em substuição a Diretiva de Seveso de 1982; 

 O Occupational Safety and Health Administration (OSHA) – EUA, que em 

1992 introduziram o padrão de processo de gestão de segurança 29 CFR 

1910.119; 

 Os padrões da American Petroleum Institute (API 750) em 1990 - EUA; 

 A Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT 174) em 

1993 sobre a prevenção de acidentes industriais maiores. 

O ANEXO A apresenta informações sobre os acidentes da indústria química 

com mais de quatorze mortes entre os anos de 1917 e 2011 (MIHAILIDOU et al., 

2012). 
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Tabela 2.1 – Lista de organizações e centros de pesquisa originados a partir de 

grandes acidentes. 

ANO LOCALIDADE 
ORGANIZAÇÃO / 

CENTROS DE 
PESQUISA 

PRINCIPAIS OBJETIVOS 

1985 EUA 
Center of Chemical 
Process Safety 
(CCPS) 

Desenvolvimento de diretrizes, 
metodologias, normas e práticas 
de trabalho seguro para as 
indústrias de processo químico. 

1975 Inglaterra 
Health and Safety 
Executive (HSE) 

Desenvolvimento da legislação de 
saúde e segurança que reforça o 
processo de identificação de 
perigos no local de trabalho 
industrial. 

- Europa 
European Process 
Safety Center 
(EPSC) 

Promover melhores práticas de 
segurança de processos em toda 
a Europa. 

1994 Índia 

Center for pollution 
control and energy 
technology in 
Pondicherry 
University, India  

Promover a aplicação de 
segurança de processo e o 
sistema de gestão de riscos. 

1995 EUA 
The Mary Kay 
O’Connor Process 
Safety Center  

Fornecer conhecimentos, 
pesquisa e serviços nas áreas de 
análise de riscos, gestão de 
riscos, gestão de emergência, e 
treinamento de segurança. 

Fonte: Adaptado de KHAN et al., 2015. 

2.2 Segurança de processo no Brasil 

No Brasil, embora tenham ocorridos acidentes industriais graves, a análise de 

risco de processos ainda é muito recente. Segundo relatório divulgado pela 

Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ), em 2003 havia no Brasil 882 

plantas químicas. Entre os estados com mais plantas no país estavam São Paulo, 

seguido do Rio de janeiro e em terceiro o Rio Grande do Sul. Em decorrência disso o 

Estado de São Paulo também possuía na época o maior número de acidentes e de 

áreas contaminadas divulgadas. Apenas entre 1997 e 2002, ocorreram cerca de 200 

acidentes ambientais em indústrias em São Paulo, e em todos os anos pesquisados 

o ácido clorídrico e a amônia estiveram envolvidos em acidentes (CONASQ, 2003). 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento (CETESB), o órgão estadual 

responsável pelo licenciamento ambiental em São Paulo, produziu, em 1990, o 

“Manual de orientação para a elaboração de estudos de análise de riscos” (Norma 
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CETESB P4.261) contendo os itens básicos que devem ser considerados no estudo. 

Essa norma foi criada quando acidentes como o de Cubatão (em fevereiro de 1984) 

e outros acidentes passaram a ser constantes, levando a CETESB a aumentar as 

preocupações não apenas com a segurança na forma corretiva, mas como requisito 

de licenciamento, para prevenir acidentes de grande magnitude (CETESB, 2016a).  

A Figura 2.3 ilustra um pouco da dimensão do que foi o acidente em Cubatão, 

onde um duto da PETROBRAS destinado ao transporte de gasolina se rompeu, 

liberando o produto na Vila de Socó, ocasionando um incêndio de grandes 

proporções e que matou 93 pessoas (CETESB, 2016b). 

Figura 2.3 – Acidente Vila de Socó, Cubatão (1984) 

 

Fonte: PREFEITURA DE CUBATÃO, 2014. 

Nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, a responsabilidade 

fica por intermédio, respectivamente, do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONEMA) com critérios para o Licenciamento Ambiental, e da Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental Henrique Roessler (FEPAM) através da publicação do o 

“Manual de Análise de Riscos Industriais” (FEPAM, 2001). 

Entre as legislações e normas federais aplicadas a estudos de segurança de 

processo e de impacto ambiental, estão: (i) resolução n° 1, de 23/01/1986, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); (ii) a convenção n° 174 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT 174) ratificada em 2001; e (iii) as 

normas regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, entre elas a NR 15 – norma que regula 
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atividades e operações insalubres, que é usada em estudos de segurança de 

processos. 

2.2.1 Acidentes recentes 

Entre os anos 2001 e 2016 ocorreram vários acidentes de destaque na mídia 

brasileira, como por exemplo, o acidente na P-36 (2001), o incêndio de tanques de 

combustível no porto de Santos (2015), o acidente na FPSO Cidade de São Mateus 

(2015), o vazamento de ácido dicloroisocianúrico de sódio no Guarujá, litoral de São 

Paulo (2016), dentre outros. 

O acidente na P-36 talvez tenha sido o mais significativo dentre os quatro 

citados acima, pois foi o acidente mais grave e com piores consequências. A 

plataforma de produção P-36 encontrava-se instalada no Campo de Roncador, na 

Bacia de Campos. Segundo relatório divulgado pela ANP, o acidente com a 

plataforma P-36 teve inicio por causa da operação de esgotamento de água do 

tanque de drenagem de emergência da coluna de bombordo, quando a água 

bombeada entrou no tanque de popa boreste e a pressurização contínua deste 

tanque levou a seu rompimento mecânico, dando inicio a uma primeira explosão 

seguida por uma grande explosão na parte superior da coluna e em áreas próximas, 

culminando na morte de onze funcionários da PETROBRAS e no adernamento da 

plataforma, que pode ser visto Figura 2.4 (ANP, 2016). 

Figura 2.4 – P-36 aderna após duas explosões (2001) 

 

Fonte: R7, 2012. 
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O acidente da FPSO Cidade São Mateus, ocorrido em fevereiro de 2015 

levou a morte de nove pessoas e vinte e seis feridos, segundo divulgado pela ANP. 

De acordo com a agência, o acidente foi provocado pelo vazamento de condensado 

seguido de explosão na casa de bombas, e que além do dano pessoal, o acidente 

também acarretou em danos materiais e econômicos à instalação - inundação 

parcial da plataforma e interrupção da produção de dois campos de extração de 

petróleo por tempo indeterminado. No entanto, segundo o relatório, não foram 

observados danos ao meio ambiente (ANP, 2016).  

Por outro lado, os acidentes ocorridos no porto de Santos e Guarujá (ambos 

em São Paulo), não possuem relatórios técnicos de investigação dos acidentes 

divulgados em domínio público até a data de elaboração deste trabalho.  

O incêndio no porto de Santos ocorreu após seis tanques da empresa 

Ultracargo, com capacidade de 6 mil metros cúbicos cada, contendo álcool, gasolina 

e diesel, incendiaram durante nove dias (LOPES e MENDES, 2015). Na época o 

representante da empresa responsável (Ultracargo), quando perguntado sobre as 

investigações e as causas do incêndio, se limitou a dizer que a empresa criou várias 

comissões que estão ajudando nas investigações (ROSSI, 2015).  

Por conta desse acidente, o estado de São Paulo, através da CETESB, multou o 

Terminal Químico de Aratu/Tequimar, do Grupo Ultracargo, em R$ 22,5 milhões por 

danos ambientais, riscos à população e outras consequências do incêndio na zona 

industrial de Santos, no bairro da Alemoa (CETESB, 2015). 

A  Figura 2.5 ilustra a quantidade de fumaça provocada pelo incêndio dos 

tanques da empresa Ultracargo. Segundo noticiado no portal de notícias UOL, os 

impactos ambientais do acidente poderão durar pelo menos cinco anos (UOL, 2015).  

Conforme divulgado pelo jornal “O Globo” e outros jornais do país, o incêndio 

provocado por um vazamento químico ocorrido no pátio da empresa Local Frio, no 

Guarujá - litoral de São Paulo, ocorreu quando a ruptura de um contêiner contendo 

20 toneladas do produto dicloroisocianurato de sódio dihidratado permitiu a entrada 

de água da chuva, que, numa reação química desencadeada, causou o incêndio e 

gerou uma fumaça tóxica. Segundo a CETESB, a fumaça chegou a atingir quatro 

distritos: Guarujá, Santos, São Vicente e Cubatão, onde muitos moradores tiveram 

que deixar suas casas e levou 170 pessoas procurarem hospitais da região (O 

GLOBO, 2016). O incêndio que atingiu 66 contêineres provocou também a morte de 
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uma pessoa por insuficiência respiratória e pneumonite química causada por 

inalação de fuligem e gases tóxicos (CARVALHO; BORGES, 2016). 

 Figura 2.5 – Incêndio em tanques no Porto de Santos (2015) 

 

Fonte: FURTADO, 2015. 

A empresa responsável foi notificada pela Agência Ambiental de Santos, da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) foi multada em R$ 

10 milhões. A empresa precisará, ainda, cumprir algumas exigências determinadas 

pela CETESB e ter o plano de ação de emergência e o plano de gerenciamento de 

riscos revistos (O GLOBO, 2016). 

2.3 Incêndios e explosões   

Grande parte dos maiores acidentes da indústria química ocorrem devido a 

incêndios, explosões ou emissões tóxicas. Os produtos químicos, com seu caráter 

inflamável e tóxico, são os agentes responsáveis por esses perigos (CROWL e 

LOUVAR, 2015).  

Por isso, para avaliar a segurança de instalações e evitar que ocorram 

acidentes resultantes de incêndios e explosões é importante estar familiarizado com 

três aspectos (CROWL e LOUVAR, 2015):  

 As propriedades do incêndio e explosão dos materiais; 

 A natureza do processo de incêndio ou explosão; 

 Os procedimentos para reduzir os perigos de incêndio ou explosão.  
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2.3.1 O fogo 

A norma brasileira NBR 13.860 da Associação Brasileira de Normas técnicas 

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

calor e luz” e o incêndio como “fogo fora de controle” (ABNT, 1997). 

A primeira hipótese criada para haver fogo consistia na coexistência de três 

elementos: combustível, comburente e fonte de ignição (CROWL e LOUVAR, 2015). 

A Figura 2.6 apresenta a representação destes três elementos interligados 

simultaneamente como uma figura geométrica plana, conhecida como o Triângulo do 

Fogo.  

  Figura 2.6 – Triângulo do Fogo 

 

Fonte: CROW e LOUVAR, 2015. 

Mais tarde mais um elemento foi descoberto, a reação em cadeia, este seria 

necessário para propagar o fogo (SEITO et al., 2008). Na Tabela 2.2 é possível 

entender o papel de cada elemento na manutenção e propagação do fogo.  
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Tabela 2.2 – Elementos necessários para existência de fogo 

Combustível Comburente 

Qualquer substância capaz de queimar e 
alimentar a combustão através do calor 
produzido por meio da reação química. 
Pode se apresentar na forma sólida 
(plásticos, pó de madeira, partículas 
metálicas), líquida (gasolina, acetona, 
éter, pentano) ou gasosa (acetileno, 
propano, metano, hidrogênio). 

Elemento que alimenta a reação química 
da combustão. O oxigênio presente no ar 
é o comburente mais comum e 
abundante. Outros comburentes comuns 
na indústria química são: flúor, cloro (na 
forma de gás); peróxido de hidrogênio, 
ácido nítrico, ácido perclórico (líquidos); 
e peróxidos metálicos, nitrito de amônio 
(sólidos). 

Calor Reação em cadeia 

Elemento que inicia a combustão 
fornecendo energia térmica através da 
transferência de calor de um corpo para o 
outro em função da diferença de 
temperatura.  Pode ser gerado pela 
transformação de outras formas de 
energia, como: energia química; energia 
elétrica; energia mecânica; e energia 
nuclear. 

Elemento que torna a queima auto-
sustentável. O calor irradiado das 
chamas atinge o combustível e esse é 
decomposto em partículas menores, que 
se combinam com o oxigênio e 
queimam, irradiando outra vez calor para 
o combustível, formando um ciclo e 
propagando o fogo numa reação em 
cadeia. 

Fonte: Adaptado de CAMPOS e CONCEIÇÃO, 2006. 

2.3.2 Inflamabilidade 

Uma das práticas para evitar incêndios e explosões, é prevenindo a formação 

de misturas inflamáveis através do controle rigoroso da concentração da mistura 

(CROWL e LOUVAR, 2015). Para isto, se faz necessário determinar o limite de 

inflamabilidade de misturas envolvidas no processo, e assim propor medidas de 

segurança em todas as atividades de uma indústria (armazenagem, produção, 

transporte e outros). 

Uma mistura é considerada inflamável quando misturas de vapor/ar (gás/ar) 

atingem uma faixa de concentração para se tornar inflamável ou explosiva 

(CAMPOS e CONCEIÇÃO, 2006). Os limites dessa faixa são denominados limite 

inferior de inflamabilidade (LII) e limite superior de inflamabilidade (LSI), e são 

expressos em porcentagem e volume (CAMPOS e CONCEIÇÃO, 2006). 

De maneira geral, o LII varia muito pouco com a pressão (exceto em pressão 

muito baixa), enquanto que o LSI aumenta significativamente à medida que a 

pressão aumenta, e a faixa de inflamabilidade aumenta com a temperatura 

(CROWL, 2015). 
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A Figura 2.7 ilustra a relação entre as propriedades de inflamabilidade 

conforme a concentração de vapor inflamável varia.  

Figura 2.7 – Relação entre as propriedades de inflamabilidade 

 

Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

Um combustível ao ser aquecido desprende gases inflamáveis definindo três 

faixas de temperatura, são elas (CAMPOS e CONCEIÇÃO, 2006): 

 O ponto de fulgor (flash point) é a temperatura mais baixa na qual o 

material combustível libera vapor suficiente para formar uma mistura 

inflamável com o ar. Esse vapor queima, porém, a combustão não 

prossegue, porque nessa temperatura a quantidade de vapor ainda é 

insuficiente para isso. De maneira geral, a temperatura flash point aumenta 

diretamente com o aumento da pressão. 

 O ponto de combustão (fire point) é a temperatura mais baixa na qual os 

vapores do combustível queimam ao contato de uma chama e continuam a 

queimar na ausência da chama, pois a vaporização se dá em quantidade 

suficiente para alimentar a combustão. A temperatura do ponto de 

combustão é mais alta que a temperatura no ponto de fulgor. 

 Temperatura de Autoignição ou do inglês, Auto Ignition Temperature (AIT): 

é definida como a temperatura em que o combustível queima, mesmo sem 

a presença de chama, ao entrar em contato com o oxigênio do ar. A 

energia disponível no ambiente já é suficiente para proporcionar uma fonte 

de ignição. Essa temperatura está muito acima dos pontos de fulgor e 

combustão. 
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Na Figura 2.8 é apresentado um diagrama em forma triangular que representa 

a inflamabilidade de um gás ou vapor.   

Figura 2.8 – Diagrama de inflamabilidade do metano a uma temperatura e 

pressão iniciais de 25°C e 1 atm. 

 

Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

Algumas observações que servem para melhor entendimento deste diagrama 

são listadas a seguir (CROWL e LOUVAR, 2015).  

 As concentrações de combustível, oxigênio e material inerte são fornecidas 

em volume ou mol %; 

 A área dentro da zona tracejada representa todas as combinações das 

composições para uma mistura inflamável. Esta área de inflamabilidade 

pode variar de um composto para outro; 

 A Linha do Ar: representa todas as combinações de combustível com o ar. 

Desde ar puro (sem combustível) até combustível puro; 

 Concentração limite de oxigênio ou Limiting Oxygen Concentration (LOC): 

É a concentração mínima de oxigênio no ar e na presença de um inerte. É 

representada por uma reta de concentração de oxigênio constante. 

Qualquer mistura gasosa contendo oxigênio abaixo da concentração limite 

de oxigênio não é inflamável, pois a reação não consegue gerar energia 

suficiente. 
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2.3.3 Explosões 

Para Crowl e Louvar (2015) a principal diferença entre incêndios e explosões 

é quantidade de energia liberada, enquanto o incêndio libera energia lentamente, as 

explosões liberam energia em questões de microssegundos. 

Alguns conceitos essenciais para a compreensão do fenômeno explosão e 

suas características são listados a seguir (CROWL e LOUVAR, 2015). 

 Deflagração: é uma explosão na qual a frente de reação se propaga a uma 

velocidade menor do que a velocidade sônica no meio que não reagiu.  

 Detonação: é uma explosão na qual a frente de reação se desloca a uma 

velocidade maior do que a velocidade sônica na mistura não reagida. 

 Explosão confinada: ocorre em um espaço confinado, como por exemplo, 

no interior de um equipamento. São mais comuns de acontecer que as do 

tipo não-confinadas e podem resultar em danos extensos a instalação e as 

pessoas envolvidas no processo.  

 Explosão não-confinada: esse tipo de explosão ocorrem em espaços 

abertos e é resultado de uma emissão de gás inflamável. A explosão 

ocorre porque o gás se espalha, misturando-se com o ar e quando 

encontra uma fonte de ignição, explode. São menos frequentes que as 

explosões confinadas porque ocorrem em ambientes abertos, o que em 

geral ajuda diluir a mistura de gases pelo vento para valores de 

concentração menores do que o limite inferior de inflamabilidade. 

 Onda de choque: é uma onda abrupta de pressão que se move através de 

um gás. Esta onda é seguida por um vento forte, e juntos originam a onda 

de explosão. 

 Sobrepressão: é a pressão na qual um objeto sofre em consequência do 

impacto de uma onda de choque.  

O comportamento de uma explosão pode variar de acordo com diversos 

fatores. Por exemplo, explosões resultantes de uma detonação tem efeito bem 

diferente do que daquelas resultantes de deflagração. O comportamento também 

pode depender do grau de confinamento na área do acidente que influencia a força 

inicial de uma explosão. Esses e outros parâmetros que afetam significativamente o 

comportamento das explosões são apresentados na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 – Parâmetros que afetam o comportamento das explosões 

Temperatura ambiente 

Pressão ambiente 

Composição do material explosivo 

Propriedades físicas do material explosivo 

Natureza da fonte de ignição (tipo, energia e duração) 

Geometria do entorno (confinado ou não confinado) 

Quantidade de material combustível 

Turbulência do material combustível  

Tempo antes da ignição 

Taxa de liberação do material combustível 

Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

Há diversos tipos de explosões, duas delas são detalhadas abaixo. 

Explosão de Nuvem de Vapor 

Ocorrem quando há uma liberação repentina de um gás inflamável na 

atmosfera, formando uma nuvem cuja concentração está dentro dos limites de 

explosividade que se dispersa e encontra uma fonte de ignição acarretando em uma 

explosão ou incêndio. 

A ilustração da formação de uma explosão por nuvem de vapor é apresentada 

na Figura 2.9.  

Figura 2.9 – Processo de formação de uma explosão/incêndio de nuvem de 

vapor 

 

Fonte: Det Norske Veritas (DNV), 2006. 

Explosões de nuvens de vapor são o tipo de explosão mais perigoso e 

destrutivo que podem acontecer em uma indústria química (CROWL e LOUVAR, 

2015). Um exemplo da força de devastação deste tipo de explosão foi o acidente de 
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Flixborough, onde uma nuvem de vapor se dispersou pela fábrica provocando um 

incêndio que matou 28 pessoas e destruiu completamente a fábrica (CROWL e 

LOUVAR, 2015).  

A magnitude de uma explosão de nuvem de vapor pode depender, por 

exemplo, da distância entre a fonte de ignição e o material inflamável, do tempo 

antes da ignição, da natureza e quantidade de material emitido e outros (CROWL e 

LOUVAR, 2015). 

Explosão de Vapor em Expansão de Líquido em Ebulição  

Explosão de Vapor em Expansão de Líquido em Ebulição ou do inglês, Boiling 

Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE), é um tipo de explosão que ocorre 

quando há a ruptura de um vaso ou tanque contendo um líquido inflamável acima do 

ponto de ebulição na pressão atmosférica, o que resulta na vaporização explosiva 

de grande parte do volume contido no tanque (CROWL, 2015). 

A Figura 2.10 ilustra o processo de formação de um BLEVE provocado por 

fogo. 

Figura 2.10 – Processo de formação de BLEVE 

 
Fonte: Det Norske Veritas (DNV), 2006. 

A energia liberada em um BLEVE, a onda de pressão gerada na explosão e o 

lançamento de projéteis (partes do reservatório) podem causar fatalidades, danos 

materiais e ao meio ambiente (DNV, 2006). 

2.3.4 Alívios de pressão 

Indústrias de processos químicos comumente operam com valores altos de 

pressão e temperatura.  Por isso, uma falha de equipamento ou erros de operação 
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podem causar sobrecargas no sistema, levando os equipamentos a operarem com 

pressões acima da faixa de valores considerados seguros.  

O perigo maior de se trabalhar com as pressões acima dos valores 

estabelecidos no projeto é possibilidade de ruptura das tubulações e equipamentos. 

O vazamento de grandes quantidades de produtos tóxicos ou inflamáveis pode levar 

a cenários desastrosos. Neste contexto os sistemas de alívio de pressão atuam 

como uma salvaguarda importante para segurança do processo, podendo evitar 

possíveis danos à instalação, às pessoas e ao meio ambiente.  

Crowl e Louvar (2015) define o sistema de alívio como um “dispositivo de 

alívio e equipamento de processo subsequente associado para lidar de maneira 

segura o material ejetado”.  

É importante que o sistema de alivio seja adequadamente projetado e 

dimensionado para reduzir a pressão do sistema quando for necessário. As 

principais etapas de um projeto de sistema de alívio são apresentadas na Figura 

2.11. 

Há diversos tipos e características dos alívios de pressão, dentre eles aqueles 

que são operados por Mola e Discos de Ruptura, Válvula Piloto e alívio do tipo Pino 

de Ruptura (CROWL e LOUVAR, 2015).  

No processo químico abordado no presente trabalho, destaca-se o uso de 

alívios de pressão operados por mola. Estes são divididos em três subcategorias 

(CROWL e LOUVAR, 2015):  

 Válvula de alívio: utilizada apenas em sistemas operando no estado líquido, 

esta válvula inicia sua abertura na pressão de ajuste (set pressure) e atinge 

a capacidade plena quando a pressão chega a 25% de sobrepressão, 

fechando-se à medida que a pressão retorna para a pressão de ajuste.  

 Válvula de segurança: utilizada em serviço gasoso, esta válvula se abre 

quando a pressão ultrapassa a pressão de ajuste, realizada quando o bocal 

de descarga direciona o material em alta velocidade através da válvula. 

Após purgar o excesso de pressão, a válvula retorna para 

aproximadamente 4% abaixo da pressão de ajuste.  

 Válvula de alívio de segurança: utilizada para líquidos e gases, esta válvula 

funciona como as válvulas de alívio para líquido e como as válvulas de 

segurança para gases.  
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Figura 2.11 – Etapas de projeto de um sistema de alívio 

 

Fonte: CROWL, 2015. 

Válvulas de segurança e/ou alívio 

As válvulas de segurança e/ou alívio, ou do inglês Pressure Safety and Relief 

Valve (PSRV), são dispositivos automáticos de alívio de pressão. Esse dispositivo 

tem como objetivo eliminar a sobrepressão de um sistema em razão de distúrbios no 

processo ou erro operacional (MATHIAS, 2016a).  

Por possuírem uma abertura rápida e instantânea, são capazes de 

descarregar uma taxa de vazão suficiente para reduzir a pressão de um sistema, de 

forma a levar o sistema a valores de pressão considerados seguros para o processo 

(MATHIAS, 2016a).  
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A principal função da implantação desses dispositivos de segurança é atuar 

como medida de proteção para a integridade física de uma instalação e das pessoas 

envolvidas, devido aos potenciais perigos ocasionados por equipamentos que 

operaram pressurizados (MATHIAS, 2016a).  

No entanto, para garantir a proteção efetiva do sistema, as válvulas de alívio 

devem ser especificadas, selecionadas e dimensionadas, considerando o pior 

cenário e a maior taxa de vazão de vapor possível (MATHIAS, 2016a).  

As válvulas de segurança não excluem a causa de um evento, mas garantem 

que os riscos sejam mitigados, evitando consequências com efeitos catastróficos.  

Por exemplo, em caso de falha da válvula, a sobrepressão do sistema pode 

ocasionar em incêndios ou explosões, e em consequência, fatalidades, prejuízo 

material, financeiro e ao meio ambiente (MATHIAS, 2016a). 

Estas válvulas são projetadas para atuar como último recurso para o alívio de 

pressão dentro de um processo, sendo que antes de sua utilização enquanto 

salvaguarda, é natural que outros dispositivos de proteção sejam previamente 

acionados (MATHIAS, 2016b). Desta maneira, é essencial que a válvula de 

segurança esta esteja operando perfeitamente, para atender a finalidade para a qual 

ela foi projetada (MATHIAS, 2016b). 

Portanto, devido aos inúmeros problemas de funcionamento das válvulas 

ocasionados por corrosão e a grande importância que os sistemas de alívio têm para 

a segurança de processo, recomenda-se a realização de manutenções preventivas e 

corretivas, testando periodicamente o dispositivo de segurança. O período de 

manutenção pode variar de acordo com a natureza do fluido e as condições de 

operação do processo (SANTOS et al., 2002). 

A aferição da confiabilidade de uma válvula de segurança não deve ser 

realizada apenas em função do seu desempenho durante o período de operação 

(SANTOS et al., 2002). Equipamentos que não são frequentemente demandados, 

tais como as válvulas de segurança e/ou alívio, estão sujeitos a apresentarem falhas 

e mau funcionamento não detectados, caso manutenções e testes preventivos não 

sejam realizados periodicamente (SANTOS et al., 2002). Tais falhas conforme 

supracitado podem ocasionar eventos indesejados e de consequências drásticas 

para a unidade.  
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A Figura 2.12 apresenta diferentes imagens de uma válvula PSV (Pressure 

Safety Valve) cuja abertura falhou devido a problemas relacionados à corrosão. 

Devido a natureza da falha, espera-se que o produto em contato com a válvula em 

questão apresente um alto caráter corrosivo.  

Fonte: Adaptado de SANTOS et al., 2002. 

2.4 Análise de risco 

Segundo a definição no Manual de Análise de Riscos Industriais (FEPAMA, 

2001), a análise de risco consiste em um “conjunto de métodos e técnicas que 

aplicados a uma atividade proposta ou existente identificam e avaliam qualitativa e 

quantitativamente os riscos que essa atividade representa para a população vizinha, 

ao meio ambiente e à própria empresa”.  

A partir de uma análise de risco pode-se obter a identificação de perigos, 

estimativa de frequências e de efeitos físicos, avaliação de vulnerabilidade, 

estimativa do risco e a magnitude das possíveis consequências (FEPAM, 2001).  

A  Figura 2.13 apresenta o procedimento para aplicação da identificação de 

perigos e a avaliação de riscos. 

   

Figura 2.12 – Componentes de uma válvula PSV que apresentou falha na 

abertura devido a problemas de corrosão. 
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Figura 2.13  – Procedimento de identificação de perigos e avaliação de riscos 

 

Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

2.4.1 Definições importantes 

 Algumas definições são de extrema importância para o entendimento das 

técnicas de análise de riscos. São elas (SOUZA, 2014):  

 Acidente: Evento não planejado e indesejável, ou uma sequência de 

eventos que geram consequências indesejáveis. 

 Incidente: Evento não planejado que tem o potencial de levar a um 

acidente, ou ainda, um evento que deu origem a um acidente ou que tinha 

o potencial de levar a um acidente.  
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 Perigo (Hazard): característica de uma atividade ou substância que 

expressa uma ou mais condições de uma variável com potencial 

necessário para causar danos a pessoas, a instalação ou ao meio 

ambiente; 

 Risco (Risk): Medida da capacidade que um perigo tem de se transformar 

em um acidente. É resultante da combinação entre a frequência de 

ocorrência e a magnitude das perdas ou danos gerados; 

 Segurança: É uma condição, ou conjunto de condições, que objetivam 

uma relativa proteção contra um determinado risco. 

 Salvaguarda: É o ato de proteger, resguardar; 

 Probabilidade: É a chance de ocorrência de uma falha que pode conduzir 

a um determinado acidente. Esta falha pode ser de um equipamento ou 

componente do mesmo, ou pode ser ainda uma falha humana. 

2.4.2 Técnicas de identificação de riscos 

Segundo a Norma P4.261, a identificação de riscos “consiste na aplicação de 

técnicas estruturadas para a identificação das possíveis sequências de eventos, 

visando a obtenção de diagnóstico do local e a definição de hipóteses acidentais” 

(CETESB, 2011). 

Há uma enorme variedade de técnicas para realizar a identificação e análise 

de perigos. As técnicas variam de aplicação, algumas são mais adequadas aos 

estágios iniciais do projeto e outras para estágios mais avançados. Neste trabalho 

de conclusão de curso serão apresentadas aquelas mais comuns, como: Lista de 

Verificação (Checklist), Análise Preliminar de Perigos (APP); Análise de Modos de 

Falhas e Efeito (FMEA); Nível de Integridade de Segurança (SIL) e Análise de 

Perigos e Operacionalidade (HAZOP). 

a) Lista de Verificação (Checklist) 

A lista de verificação ou Checklist é uma ferramenta simples para 

identificação de perigos (LEES, 2005). A técnica é uma metodologia do tipo 

qualitativa e consiste em verificar os perigos do processo através de uma lista de 

perguntas sobre possíveis fontes de risco e áreas a serem verificadas (CROWL e 

LOUVAR, 2015).  
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Os questionários auxiliam na detecção e na prevenção de acidentes, servindo 

como um lembrete para o operador ou revisor do processo das possíveis regiões do 

processo que podem oferecer riscos (CROWL e LOUVAR, 2015).  

As listas podem ser detalhadas e possuir muitos itens, mas ainda sim, devem 

ser objetivas o suficiente para identificar falhas ou erros que possam conduzir a 

eventos indesejados (CROWL e LOUVAR, 2015). Elas também precisam ser 

adequadas para cada projeto e podem ser utilizadas durante a concepção do projeto 

ou antes da operação do processo para que nada seja negligenciado (LEES, 2005). 

Para melhor aplicação desses questionários, é aconselhável que as 

perguntas sejam respondidas de maneira que levem a elaboração de respostas mais 

completas que apenas marcar "sim" ou “não" no questionário (LEES, 2005). Em 

alguns casos, o inventariante pode adicionar comentários que julgar relevantes no 

final da lista. Um exemplo da técnica de listas de verificação pode ser visto no 

ANEXO B (CROWL e LOUVAR, 2015). 

b) Analise Preliminar de Perigos (APP) 

Este método, Análise Preliminar de Perigos (APP), consiste em uma das 

primeiras abordagens do estudo de identificação de riscos (LEES, 2005). É uma 

técnica do tipo qualitativa que objetiva identificar possíveis fontes de perigo em 

instalações que operam com materiais perigosos (AGUIAR, 2001). É, também, uma 

metodologia que verifica alternativas para introduzir modificações e/ou dispositivos 

de segurança, de maneira que os riscos e acidentes - como explosões, incêndio, 

emissões tóxicas ou liberação de materiais inflamáveis, sejam menos severos à 

instalação (AGUIAR, 2001).  

Esta metodologia é empregada principalmente em sistemas nos quais se 

possui pouca informação, ou seja, sistemas inovadores ou pouco conhecidos 

(AGUIAR, 2001). Em plantas em operação pode ser utilizado como uma revisão 

geral do processo, mapeando aspectos do processo que às vezes não são 

percebidos (SOUZA, 2014). 

A APP por ser uma análise preliminar e um método simplificado, pode ainda 

identificar regiões da instalação que necessitam de um estudo mais cauteloso, onde 

técnicas de análise mais detalhadas podem ser aplicadas na avaliação de perigos 

(AGUIAR, 2001). 
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Como resultado dessa análise obtém-se tabelas de simples compreensão, em 

que os perigos e os riscos de cada evento são combinados às suas respectivas 

causas e consequências. Adicionalmente, pode-se combinar tais resultados à uma 

estimativa preliminar da frequência de ocorrências desses eventos e suas 

respectivas severidades, de modo a gerar recomendações sobre os modos de 

prevenção, proteção e controle (SOUZA, 2014). As informações são dispostas em 

planilhas como o modelo apresentado na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Modelo de planilha usada na Análise Preliminar de Perigo  

Análise Preliminar de Perigo 

Subsistema: Equipe: Data: 

Perigo Causas Consequências Frequência Severidade Risco Recomendações Ref. 

                

Fonte: Adaptado de AGUIAR, 2001. 

c) Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) 

A Análise de modos de falhas e efeitos ou Failure Mode and Efect Analysis 

(FMEA) é um método detalhado que permite identificar os modos de falha, verificar o 

que pode ocorrer, e determinar os efeitos indesejáveis gerados de cada modo de 

falha, e desta maneira, propor ações e melhorias para aumentar a confiabilidade do 

sistema (LESS, 2005).   

A FMEA é uma técnica do tipo qualitativa e quantitativa, porém é mais 

comumente utilizada na forma qualitativa. No entanto, a forma quantitativa da técnica 

tem a vantagem de estabelecer o nível de confiabilidade ou probabilidade de falha 

de um sistema ou subsistema (SOUZA, 2014). 

Este tipo de análise tem uma metodologia indutiva, que é muito eficiente em 

avaliação de sistemas mais simples ou em falhas simples. Em análises onde a lógica 

da falha é complexa recomenda-se a aplicação da análise de árvore de falhas, por 

esta ser um método dedutivo complementar (LESS, 2005). 

As principais aplicações deste método são (RUPPENTHAL, 2013):  
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 Para minimizar a probabilidade de falhas potenciais em projetos de novos 

produtos ou processos ou que ainda não tenha ocorrido em projetos já em 

operação; 

 Para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos já em operação 

por meio da avaliação de falhas ocorridas anteriormente; 

 Para reduzir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos 

administrativos. 

O conhecimento de informações detalhadas sobre como e com que 

frequência a falha acontece resultam em um estudo mais completo. Como resultado 

deste tipo de estudo obtém-se uma planilha contendo os tópicos: Componentes, 

Modo de Falha, Efeitos em outros componentes, Efeitos no (sub) sistema como um 

todo, Categoria de Risco, Métodos de Detecção, Ações de Compensação/ Reparos 

Observações.  

Na Tabela 2.5 é apresentado um exemplo de uma planilha de análise de 

modos de falhas e efeitos. 

Tabela 2.5 – Modelo de planilha usada em uma Análise de Modos de Falhas e 

Efeitos 

Análise de Modos de Falhas e Efeitos  

Sistema: Equipe: Data: 

Componentes 
Modo de 

Falha 

Efeitos em 

outros 

componentes 

Efeitos no 

(sub) sistema 

como um todo 

Categoria 

de risco 

Métodos 

de 

detecção 

Ações de 

Compensação, 

Reparos, Obs. 

              

              

              

       

       

              

Fonte: Adaptado de SOUZA, 2014. 

d) Nível de Integridade de Segurança (SIL) 

O Nível de Integridade de Segurança ou Security Integrity Level (SIL) é um 

parâmetro de quantificação do nível de redução de risco ou, mais precisamente, a 
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quantificação da redução da probabilidade de uma consequência perigosa 

considerando-se a presença do sistema de segurança (MCLENDON, 2013).  

Existem diversos métodos para se identificar o SIL requerido a ser 

implementado pelo sistema de segurança (SIS), alguns são qualitativos e outros 

quantitativos ou semi-quantitativos (REVISTA CONTROLE & INSTRUMENTAÇÃO, 

2005). Um dos métodos de análise de risco disponíveis é a Análise de Camadas de 

Proteção. 

A Análise de Camadas de Proteção ou Layers of Protection Analysis (LOPA) 

é um método semi-quantitativo que gera uma estimativa do risco, combinando as 

camadas de proteção independentes que são acrescentadas em um sistema 

instrumentado de segurança (SIS) e as consequências de um evento. A LOPA tem 

como objetivo determinar o número de camadas de proteção capaz de diminuir a 

frequência de consequências indesejadas em um cenário específico (CROWL e 

LOUVAR, 2015). A Figura 2.14 ilustra algumas barreiras possíveis após 

determinação por estudos de condições de falha de cada sistema.  

Figura 2.14  – Camadas de proteção para diminuir a frequência de um cenário de 

acidente específico 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2007. 

Todavia, antes de se utilizar técnicas para avaliação dos riscos como a LOPA, 

deve-se fazer uso de uma técnica qualitativa de identificação dos perigos envolvidos. 

A técnica de identificação de perigos pode ser, por exemplo, a APP (Análise 

Preliminar de Perigos) ou o HAZOP (Estudo de Perigos e Operabilidade). 
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Classificação SIL  

O conceito de classificação de SIL foi introduzindo em 1996 pela International 

Society of Automation (ISA) com a norma ISA 84.01 (OLIVEIRA, 2007). Atualmente, 

a norma de segurança funcional mais amplamente adotada é a IEC 61508, da 

International Electrotechnical Commission (IEC).  

Segundo a norma IEC 61508, o SIL pode ser classificado em quatro níveis, 1 

a 4, em que cada nível representa um intervalo de probabilidade de falha sob 

demanda (PFD) para uma função instrumentada de segurança (FIS) (OLIVEIRA, 

2007).  

Cada equipamento do SIS é certificado. No caso de uma malha de 

equipamentos e componentes, o SIL é dado pela soma das probabilidades de falha 

sob demanda de cada um dos componentes desta malha. 

O nível 4 é o nível de certificação mais alto que um SIS pode receber, e níveis 

de integridades inferiores ao SIL 1 indicam que o equipamento não é relevante para 

a segurança. Portanto, quanto maior o SIL, mais confiável ou eficiente é o sistema, 

conforme apresentado na Tabela 2.6. 

Outra representação para a probabilidade de falha sob demanda (PFD) é o 

fator de redução de risco (ou do inglês Risk Reduction Factor, RRF), em que RRF é 

igual a 1/PFD. O benefício do uso deste termo é que a diferença entre os números é 

de mais fácil entendimento, o que pode ser confirmado ao avaliar os dados na 

Tabela 2.6.  

Tabela 2.6 – Relação entre SIL, segurança, probabilidade de falha sob demanda 

e RRF 

SIL  
Nível de integridade 

de Segurança 
(IEC 61508) 

Segurança 

PFD 
Probabilidade de 

Falha sob 
Demanda  

RRF  
Fator de redução 
de risco 1/PFD 

4 > 99.99% < 0,0001 > 10.000 

3 99.9 - 99.99% 0,001 - 0,0001 1.000 - 10.000 

2 99 - 99.9% 0,01 - 0,001 100 - 1.000 

1 90 - 99% 0,1 - 0,01 10 - 100 

0 Controle básico de processo 
   Fonte: Adaptado de CASSIOLATO, 2012. 

O SIL é aplicado a sistemas instrumentados de segurança (SIS) como um 

critério para analisar a confiabilidade do equipamento. A confiabilidade, ou 

probabilidade de um equipamento funcionar da maneira esperada por um período de 
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tempo em dadas condições, R(t), é fornecida por uma distribuição de Poisson 

expressa pela Equação 1 (CROWL, 2015): 

𝐑(𝐭) =  𝐞−µ∙𝐭 Equação 1 

Onde R(t) é confiabilidade de funcionamento a um dado período de tempo, µ 

é a taxa média de falha em um determinado período de tempo e t é o tempo de 

ocorrência da falha.   

Pela relação apresentada na Equação 1, percebe-se que a probabilidade de 

falha na demanda aumenta significativamente com o tempo. Em uma malha a 

probabilidade de falha é ainda maior, pois a malha têm inúmeros componentes e a 

probabilidade de falha é obtida pela soma de todas as probabilidades de falha sob 

demanda dos componentes desta malha. 

A certificação SIL não é definitiva. Após a realização de cada teste periódico 

no processo, um equipamento pode receber uma classificação SIL diferente a 

depender dos resultados e frequências de ocorrência de falhas. Através dos testes é 

possível verificar falhas de um equipamento e tentar corrigi-las para tentar retornar 

ao nível indicado pelo fabricante do instrumento. No entanto, devido aos custos 

associados à realização destes testes, sugere-se que o intervalo entre eles seja 

devidamente planejado de forma a se obter uma boa relação custo/segurança. 

O estudo HAZOP apresenta-se como uma boa alternativa para escolha de 

cenários de classificação de riscos, objetivando a relação custo/benefício em 

segurança e auxiliando na decisão de quais malhas precisam ter seus riscos 

diminuídos.  

e) Estudos de perigo e operabilidade (HAZOP)  

O Estudo de Perigo e Operabilidade – HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY 

STUDIES) é um método de análise de perigos. O método surgiu na década de 60 

quando Divisão de Química Orgânica Pesada da ICI (Imperial Chemical Industries) 

precisou estabelecer prioridades na utilização do recurso financeiro na elaboração 

de um projeto de uma planta para a produção de fenol e acetona a partir do 

isopropilbenzeno (SAUER, 2000).  

A solução encontrada pela ICI foi realizar um estudo de investigação crítica, 

que se baseava em encontrar alternativas de projeto a partir questionamentos 

sucessivos do processo. Porém, no decorrer da análise o método foi alterado de 
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maneira que acabou identificando também desvios no processo. Foi assim que a 

partir de um estudo de investigação crítica do projeto, surgiu o Estudo de Perigo e 

Operabilidade (HAZOP) como conhecemos hoje (SAUER, 2000).   

Objetivo do método  

O objetivo de um HAZOP é identificar perigos que possam comprometer a 

segurança da instalação e/ou causar problemas de operabilidade em instalações de 

processo (CROWL e LOUVAR, 2015).  

A técnica consiste em realizar, através de um procedimento formal, uma 

descrição completa do processo, questionando sistematicamente cada segmento 

para descobrir onde o processo pode falhar e se as causas e consequências dessas 

falhas podem oferecer algum perigo ao processo (LEES, 2005). Após a análise do 

processo via HAZOP, é possível propor salvaguardas ou medidas mitigadoras para a 

redução dos riscos em diferentes pontos da instalação.  

Aplicações do método  

O método HAZOP pode ser aplicado na fase de projeto de novos processos 

quando já se dispõe dos fluxogramas de engenharia e de processo da instalação ou 

durante modificações, ampliações ou comissionamento de plantas já em operação. 

Pode ser usada também em estudos de manutenção da planta, de paradas de 

emergência ou ainda como revisão geral de segurança de unidades de processos já 

em operação. Portanto, pode ser utilizada em qualquer estágio da vida de uma 

instalação (LEES, 2005).  

A aplicação de estudo HAZOP completo necessita de informações detalhadas 

e atualizadas do projeto e operação da planta analisada, como: fluxograma de 

processo (PFD’s), diagramas de processo e instrumentação (P&ID’s), instruções de 

funcionamento e controle de processo, balanços de massas e energias, 

especificações dos equipamentos (CROWL e LOUVAR, 2015). Uma boa execução 

do estudo também requer uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 

experientes de diferentes setores do processo (AGUIAR, 2001). 
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Vantagens e desvantagens do método  

A vantagem do HAZOP frente a demais técnicas de identificação existentes é 

que essa é uma técnica que permite uma identificação sistemática, flexível e 

abrangente de perigos e problemas operacionais (AGUIAR, 2001).  

Uma desvantagem é que por ser um método minucioso, a realização deste 

tipo de estudo demanda um grande investimento de tempo de trabalho, e 

consequentemente, um maior custo para a empresa (CROWL e LOUVAR, 2015). O 

tempo necessário para cada estudo varia conforme o tamanho e a complexidade da 

planta (AGUIAR, 2001). Outra desvantagem é que o método avalia apenas os 

possíveis desvios de processo, sem identificar se o risco desse desvio ocorrer é alto 

ou baixo (CROWL e LOUVAR, 2015).  

Apesar das desvantagens do método, a realização do estudo é vantajosa.  

Segundo Crowl e Louvar (2015), em empresas que tiveram seus processos 

avaliados por estudos HAZOP percebe-se que “seus processos funcionam melhor e 

tem menos tempo ocioso, que a qualidade do produto é melhor, que menos resíduos 

são produzidos e que seus funcionários são mais confiantes na segurança de 

processo”.  

Conceitos essenciais  

Para o entendimento da metodologia e aplicação precisa do método, é 

necessário estar familiarizado com alguns conceitos específicos e essenciais que 

são utilizados durante a aplicação da técnica. São eles: 

 Nós de Estudo (Study Nodes): são os pontos do processo, localizados 

através dos fluxogramas do processo, que serão examinados os desvios 

hipotéticos impostos às suas variáveis de projeto. 

 Intenção de Projeto: define os parâmetros de funcionamento normal da 

planta (ou processo), na ausência de desvios, nos nós de estudo.  

 Variáveis (ou parâmetros) de Processo: são fatores ou componentes 

que definem a intenção de projeto em cada nó de estudo. Podem estar 

relacionadas a materiais, grandezas físicas do processo (por exemplo: 

temperatura, fluxo, pressão, concentração) ou a procedimentos ou 

atividades operacionais (agitar, transferir, adicionar, etc). 
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 Palavras-Guias (Guide Words): são palavras simples, previamente 

definidas, usadas para qualificar os desvios da intenção de projeto, a fim de 

orientar e estimular o raciocínio na descoberta dos desvios das variáveis de 

processo. Aplicando as palavras-guias aos parâmetros de processo, em 

cada nó de estudo da planta em análise, pode-se avaliar todos os possíveis 

desvios hipotéticos do processo.  

Na Tabela 2.7, são mostradas algumas palavras-guias usadas em 

estudos de HAZOP, assim como seus significados. 

Tabela 2.7 – Palavras-Guia utilizadas no procedimento de 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. 

PARTE DE  Diminuição qualitativa. 

INVERSO O oposto lógico da intenção de projeto. 

OUTRO QUE Substituição completa.  

MAIS CEDO QUE  Cedo demais ou na ordem errada. 

MAIS TARDE QUE  Tarde demais ou na ordem errada.  

ONDE MAIS Em outros locais. 

Fonte: Adaptado de CROWL, 2015. 

 Desvios: são afastamentos da intenção de projeto a serem analisados, e 

que são evidenciados por meio da aplicação sistemática de palavras-guias 

aos nós de estudo. A composição de um parâmetro de processo com uma 

palavra-guia caracteriza um desvio hipotético de uma intenção de projeto, 

ou seja, distúrbios provocados no equilíbrio do sistema.  

 Causas: são as razões pelas quais os desvios ocorrem. Uma vez que um 

desvio possua uma causa aceitável, ele pode ser tratado como uma 

ocorrência significativa e analisado adequadamente. Estas causas podem 
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ser falhas de equipamento, erro humano, um estado de operação do 

processo não previsto, distúrbios externos, etc. 

 Consequências: são os resultados decorrentes dos desvios da intenção 

de projeto em um determinado nó de estudo. 

Metodologia 

A metodologia de um estudo HAZOP é baseada em um procedimento 

qualitativo, no qual uma equipe multidisciplinar examina um processo, gerando 

perguntas de maneira estruturada e sistemática através do uso apropriado de um 

conjunto de palavras-guia aplicadas a pontos críticos do sistema em estudo. 

A combinação de palavras-guia com os parâmetros de processo assegura 

que o projeto seja explorado abrangendo o maior número de desvios possíveis. Mas 

é a correta seleção dos nós que permite a realização de um estudo completo com 

otimização dos recursos. Para isso alguns critérios de seleção de nós são abordados 

a seguir:  

 Mudança de estado ou composição relevante do fluido; 

 Grandes equipamentos separados (reatores, caldeiras, fornos), com 

parâmetros de processo distintos (pressão, temperatura, fluxo, viscosidade, 

composição, etc.); 

 Interfaces com outros sistemas que possam interferir ou sofrer 

interferências do sistema em estudo; 

 Linhas e equipamentos relacionados aos maiores inventários de produtos 

perigosos; 

 Equipamentos sujeitos a pressurização excessiva; 

Para execução do HAZOP é necessário seguir um procedimento com as 

seguintes etapas (CROWL e LOUVAR, 2015): 

1. A partir de um fluxograma detalhado do processo, dividir a Unidade em 

sistemas; 

2. Escolher os nós ou pontos dos sistemas a serem analisados; 

3. Justificar a escolha dos nós;  

4. Escolher um parâmetro de processo; 

5. Aplicar as palavras-guia associadas aos parâmetros de processo para 
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sugerir desvios de processo possíveis de ocorrer em cada nó; 

6. Em caso do desvio ser aplicável, levantar as causas prováveis que 

podem provocar tais desvios de processo; 

7. Avaliar quais são os efeitos/consequências dos desvios; 

8. Verificar a possibilidade de eliminar as causas dos desvios ou pelo 

menos minimizar ou mitigar os seus efeitos; 

9. Estabelecer recomendações para eliminar as causas dos desvios ou para 

minimizar/mitigar os seus efeitos; 

10. Escolher o próximo nó, uma vez que já tenham sido utilizadas todas as 

palavras-guia e os parâmetros de processo, previamente escolhidos; 

11. Reiniciar o processo até que todos os sistemas tenham sido analisados 

pelo estudo. 

A seguir é apresentada, na Tabela 2.8, uma planilha padrão de um estudo 

HAZOP.  

Tabela 2.8 – Modelo de planilha de um estudo HAZOP 

Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) 

Nome do projeto:  

  

Data:  Página           de  

Processo:  

Sistema: Nó X:  

Parâmetro Palavra-Guia Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo 

Nenhum                 1 

Menor                 2 

Maior                 3 

Reverso                 4 

Pressão 
Menor                 5 

Maior                 6 

Temp. 
Menor                 7 

Maior                 8 

Nível 
Menor                 9 

Maior                 10 

Fonte: Adaptado de AGUIAR, 2001. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – AMÔNIA 

Este capítulo busca evidenciar a importância da amônia no cenário global, ao 

longo dos anos até a atualidade, a fim de justificar a escolha do estudo de 

segurança aplicado a uma planta de produção de amônia a partir de gás de síntese. 

 Esta contextualização tange os insumos utilizados para produção de amônia, 

seus métodos de obtenção, a viabilidade econômica e tecnológica dos mesmos, os 

volumes de produção e consumo no Brasil e no mundo, além de ilustrar sua ampla 

aplicação e os impactos causados ao homem e ao meio ambiente por seu uso em 

larga escala.  

3.1 Nitrogênio 

O nitrogênio é o componente majoritário da atmosfera, constituindo 78% da 

mesma, na forma diatômica N2, conforme a Tabela 3.1. Dentre suas diversas 

aplicações nas indústrias química, eléctrica e metalúrgica, como agente 

neutralizador, gás de refrigeração e gás inerte, o nitrogênio se destaca 

principalmente por ser constituinte da maioria das moléculas essenciais ao sistema 

biológico, como proteínas, enzimas e vitaminas, na sua forma reduzida N3-. Dessa 

maneira, este elemento é visto como um “nutriente frequentemente limitante para a 

sobrevivência do ecossistema terrestre” (NAVARRO, 2001). 

Tabela 3.1 – Composição do ar na atmosfera da Terra 

Terra 

Componente  Concentração* 

 N2  78.084% 

 O2  20.946% 

Ar 0.934% 

CO2  0.037% 

 H2O  0.01 to 4%† 

Ne 18.2 ppmv 

He   5.0 ppmv 

 CH4 1.8 ppmv 

Kr 1.1 ppmv 

H2 0.5 ppmv 

N2O  0.5 ppmv 

Xe  0.09 ppmv 

Fonte: NASA - National Aeronautics and Space Administration, 2006 
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Este elemento é majoritariamente encontrado dentro da natureza na 

atmosfera, conforme quantificado na Tabela 3.2, na configuração molecular 

diatômica. Isso ocorre, pois a ligação covalente formada entre os dois átomos 

constitui uma distribuição eletrônica energeticamente mais favorável que a de um 

átomo sozinho. As nuvens eletrônicas atômicas têm simetria e energia compatíveis 

para se sobreporem e formar uma molécula extremamente estável, característica 

essa acentuada por sua apolaridade. Como resultado, para sua cisão em condições 

ambientes, são necessários 945,4 kJ/mol, o que comprova o caráter de inercia da 

molécula, que lhe confere vasta aplicabilidade.  

Tabela 3.2 – Reserva Global de Nitrogênio 

Reserva Quantidade (g x 1015) 

Atmosfera 4 × 109 (99,99% N2; 99% do resto é N2O 

Biomassa 1 × 104 (terra); 8 × 102(oceano) 

Oceano 
2 × 107 ( N2 dissolvido); 

6 × 105( inorgânico dissolvido); 

Solo 6 × 104 (orgânico); 1 × 104(inorgânico) 

Rochas e 

sedimentos 
6 × 108 

Fonte: VITOUSEK et al., 1997. 

Cerca de 70% do nitrogênio gasoso utilizado industrialmente é obtido pela 

destilação fracionada do ar criogênico liquefeito, método desenvolvido pelo 

engenheiro alemão Carl Von Linde, em 1895.  

Neste processo, o ar é filtrado para reter impurezas carreadas como água e 

óleo, comprimido e injetado em uma liquefatora. Nela, o ar é refrigerado por meio de 

compressões e expansões bruscas e sucessivas, diminuindo assim a temperatura 

até a condensação dos gases. O liquido é então submetido ao processo de 

destilação fracionada, na coluna criogênica, onde, por ordem crescente de ponto de 

ebulição, os gases são devolvidos a atmosfera, começando pelo nitrogênio, que é 

então separado. O processo pode ser resumido pelo fluxograma da Figura 3.1.   

Métodos alternativos de obtenção do nitrogênio foram desenvolvidos em 1980, 

por adsorção e permeação seletiva. Na Figura 3.2 estão representadas as 
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diferenças de capacidade de produção de cada método, variando-se a pureza com 

taxa de vazão produzida. 

Figura 3.1 – Fluxograma de obtenção de nitrogênio diatômico gasoso a partir da 

destilação fracionada do ar 

 

Fonte: UIG - UNIVERSAL INDUSTRIAL GASES, INC., 2003 

Um método que se baseia em adsorção é o PSA - Pressure Swing Adsortion, no 

qual o ar é inicialmente filtrado, adsorvido em torres que retêm o oxigênio, o qual é em 

seguida separado do sistema por despressurização, produzindo entre 5000 scfh a 

60000 scfh de nitrogênio com pureza de 95% a 99,99%, como representado no 

fluxograma da Figura 3.3. 

O sistema de membrana se baseia no princípio de permeabilidade seletiva, nele a 

corrente de ar filtrada e comprimida passa por módulos de membranas, que separam o 

nitrogênio a partir da diferença de solubilidade e difusividade, com pureza de 95% a 

99,9%, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 3.4. 

A obtenção do nitrogênio reduzido, por outro lado, se trata de um grande desafio 

da natureza e da tecnologia, afinal as plantas, animais e microrganismos dependem da 

disponibilidade dele para produzir proteínas e aminoácidos, permitindo sua 

sobrevivência. A configuração diatômica da fonte mais abundante, o N2(g), não pode ser 

absorvida, pois é pouco reativa. Antes da intervenção humana, a fixação do nitrogênio 
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ocorria apenas naturalmente, por ação de relâmpagos e principalmente das bactérias. 

Os relâmpagos contêm energia suficiente para reduzir o nitrogênio atmosférico e 

arrasta-lo ao solo. A fixação biológica, BNF - Biological Nitrogen Fixation, ocorre por 

meio da enzima nitrogenase, presente em algumas bactérias. 

Figura 3.2 – Diagrama representativo de método de obtenção de nitrogênio gasoso de 

acordo com pureza e vazão obtidos. 

 

Fonte: AIChE – American Institute of Chemical Engineers, 2012. 

 

Figura 3.3 – Fluxograma de obtenção de nitrogênio diatômico gasoso por PSA. 

 

Fonte: AIChE – American Institute of Chemical Engineers, 2012. 

Na indústria, são necessárias condições termodinâmicas extremas para que a 

redução ocorra, superando a baixa reatividade do nitrogênio diatômico. Essas 
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condições proporcionam uma produção com altos custos energéticos, portanto ainda 

se buscam otimizações, catalisadores ou métodos alternativos de obtenção de 

nitrogênio ativo, levando-se em conta sua importância no mercado e grande 

consumo global.  

Figura 3.4 – Fluxograma de obtenção de nitrogênio diatômico gasoso por sistema de 

membranas 

 

Fonte: AIChE – American Institute of Chemical Engineers, 2012. 

Algumas propriedades físico-químicas do nitrogênio estão contidas na Tabela 

3.3. 

Em termos de segurança, o gás nitrogênio é considerado um asfixiante 

simples, pois não é tóxico, visto sua grande porcentagem de volume no ar 

atmosférico, além de ter caráter fortemente inerte, podendo apenas causar 

sufocação pelo deslocamento do oxigênio no ar. Também é classificado como risco 

mínimo quanto ao quesito saúde, reatividade e inflamabilidade.  
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Tabela 3.3 – Propriedades físico-químicas do nitrogênio 

Grandeza Valor Unidade 

Massa molecular 28,0134 g/mol 

Massa específica do gás (à 15ºC e 1 atm) 1,185 kg/m3 

Massa específica do gás (na temperatura ebulição e 
à 1 atm) 

4,614 kg/m3 

Massa específica do liquido (na temperatura de 
ebulição e à 1 atm) 

808,607 kg/m3 

Ponto de fusão -210 °C 

Calor de fusão 0,72 kJ/mol 

Ponto de ebulição -195,8 °C 

Calor de vaporização 5,58 kJ/mol 

Temperatura crítica -146,9 °C 

Pressão crítica 3399,9 kPa 

Massa específica crítica 314,03 kg/m3 

Temperatura do ponto tríplice -210,1 ºC 

Pressão do ponto tríplice 12,53 kPa 

Cp (à 1 atm e 25ºC) 0,029 kJ/(mol ºC) 

Cv (à 1 atm e 25ºC) 0,02 kJ/(mol ºC) 

Relação Cp / Cv (à 1 atm e 25ºC) 1,403846 - 

Viscosidade a 0ºC e  1 atm 0,000166 Poise 

Condutividade térmica à 0ºC e  1 atm 0,024 W/(m °C) 

Solubilidade em água a 0ºC e 1 atm 0,0234 vol/vol 

Velocidade do som (gás a 27ºC) 353 m/s 

Eletronegatividade 3,04 Pauling 

Estados de oxidação 
+5 +4 +3 
+2 -3 

      -   

Fonte: SOARES, 2016.
 

3.2 Hidrogênio 

O hidrogênio, por sua vez, requer cuidados especiais. Ele tem ponto de 

ebulição de -252,5°C, o que assegura seu estado natural como gás.  

Ele possui um grande intervalo de inflamabilidade, de 4 a 75% (COWARD e 

JONES, 1952). Como agravante, a sua chama não tem luminosidade, o que diminui 

a visibilidade de um incêndio. Além de uma baixa energia de ignição, 0,019 mJ, 

apresenta alta velocidade de combustão. Por estas razões é considerado altamente 

inflamável e requer cuidados intensos de segurança na planta.  
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Outro perigo do hidrogênio é seu caráter corrosivo de empolamento na 

parede de equipamentos, retratado na Figura 3.5. Ele ataca a superfícies de aço 

carbono e aço maciço, por ser uma molécula muito pequena. A molécula percorre 

entre os poros do material e em altas temperaturas e pressão, reage formando gás 

metano, que se acumula e fissura gradativamente o equipamento, até que ocorra 

vazamento e uma provável explosão. A molécula deste gás é tão pequena que 

existe o risco de vazar inclusive pelos instrumentos de medição, podendo chegar até 

a sala de controle, por isso medidas técnicas de segurança devem ser adotadas. 

Figura 3.5 – Placa com empolamento por hidrogênio 

 

Fonte: GENTIL apud ARRUDA, 2003. 

O gás hidrogênio H2 foi produzido pela primeira vez, via reação química entre 

metais e ácidos fortes por T. Von Hohenheim, também conhecido como Paracelso 

(1493-1541).  

Nos Estados Unidos 95% da produção do H2 é obtida a partir do metano 

(ARMOR, 2005). No Brasil, visto suas grandes reservas de gás natural, este método 

de obtenção é bastante usual e economicamente viável. Por esse motivo, o preço da 

amônia no mercado está diretamente relacionado com o preço e a disponibilidade de 

combustíveis fosseis.  

A produção ocorre na presença de catalisadores a base de ferro, onde o 

metano reage à alta temperatura e à pressão moderada, gerando o gás de síntese, 

por meio das reações endotérmicas, apresentadas nas Reações 1 e 2, conforme 

ilustra o fluxograma da Figura 3.6.  
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CH4 + H20 ↔ CO + 3H2 Reação 1 

CO + H20 ↔ CO2 + H2 Reação 2 

 

Figura 3.6 – Reforma Catalítica do Hidrogênio 

 
Fonte: Praxair Technology, Inc., 2005. 

Existem outros métodos alternativos de obtenção, na busca por fontes de 

energia renováveis. Abaixo, na Figura 3.7 encontra-se ilustrado a cadeia de 

suprimentos do hidrogênio, no que tange sua fonte de energia, método de obtenção 

e aplicação.  
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Figura 3.7 – Diagrama de fontes de energia, métodos de obtenção e aplicações do 

Hidrogênio. 

 

Fonte: Adaptado de ALMARAZ, 2015. 

3.3  A amônia e suas aplicações 

A amônia é um gás incolor a temperatura ambiente, que possui um odor 

extremamente forte, o que facilita sua detecção e é consideravelmente mais leve 

que o ar (densidade relativa ao ar vale 0,5963). Apresenta pontos de fusão e 

ebulição de -77,7 °C e -33,35 °C, respectivamente, e é bastante solúvel em água, 

pois a 20 °C e 1 atmosfera, um volume de água dissolve 702 volumes de amônia, 

resultando em uma solução alcalina. Apesar disso, pode ser facilmente removida da 

água por fervura. No estado líquido, é um dos solventes que mais tem sido usado 

para o estudo de reações químicas, sendo encontrada comercialmente disponível 

em solução aquosa de 15 mol.L-1 (28% m/v) (FELIX e CARDOSO, 2004).  

A amônia tem maior parte de sua produção destinada a fabricação de 

fertilizantes. Sua alta higroscopia favorece sua solubilidade em água para melhor 

liberação de N3- ao solo. Ao reagir com a água, forma hidróxido de amônia, o que 

pode tornar o pH do solo básico, propriedade que pode ser alterada dependendo 

dos outros componentes do fertilizante. Dentre os que são derivados da amônia, 

estão: Sulfato de amônia, Monofosfato de Amônia (MAP) e Difosfato de Amônia 

(DAP), Nitrato de Potássio, Nitrato de Cálcio, Ureia e Ureia revestida de enxofre. As 

características de cada um variam conforme a velocidade de liberação do nitrogênio 

ativo, cuidados com o manuseio, transporte e estocagem e os impactos no pH do 

solo que pode danar a população de microrganismos presentes (CTAHR, 2013). 
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A amônia também é intermediária em outras indústrias importantes 

comercialmente.  

Antes da era digital, a fotografia analógica utilizava-se de hipossulfito de 

amônia nas fórmulas de agentes fixadores para revelar as fotos. A amônia reduzia o 

tempo necessário para fixação da imagem no papel.  

Ela é usada em diversos frigoríficos, como gás refrigeração, devido ao seu 

elevado calor de vaporização e temperatura crítica. Também é utilizado em 

processos de absorção em combinação com a água, onde vale ressaltar o perigo de 

formação de vapor sufocante.  Com a má implementação de segurança e poucos 

cuidados com os sistemas de refrigeração, aliados à manutenção inadequada de 

equipamentos, é muito comum a ocorrência de vazamentos divulgadas nos 

noticiários. Em 2014, em Porto Ferreira, São Paulo, 15 funcionários se intoxicaram 

por um vazamento do gás de refrigeração, a empresa não tinha documentos de 

segurança. (G1, 2014). Em Araraquara, também São Paulo, o acidente ocorreu 

devido a uma falha mecânica no resfriamento de água, a empresa operava sem o 

laudo de vistoria do corpo de bombeiros (BRASIL, Procuradoria Regional do 

Trabalho da 15ª Região, 2012). Em 2015, em Mineiros, Goiás, 18 trabalhadores 

também foram intoxicados com a amônia de refrigeração (G1 GO, 2015). Também 

no não passado, em Cascavel, PR, o mesmo tipo de acidente intoxicou 300 pessoas 

que trabalhavam, causando queimaduras graves em 5 vítimas. Foi o segundo 

vazamento em menos de dois meses, que a empresa alegou que ter ocorrido 

durante a manutenção das tubulações de gás (CGN, 2015).  

A amônia também está presente na fabricação de cerâmicas, importante 

material para filtros industriais de gases, isolantes e até mesmo implantes ósseos. A 

amônia atua como dispersante catiônico que melhora a porosidade necessária ao 

material para que ele tenha baixa condutividade, característica da cerâmica. O 

material também deve possuir refratariedade e inércia química. (CARLOS et al, 

2005). 

Ela também aparece na indústria de fármacos, para obtenção de vitaminas, 

remédios e cosméticos. Pode ser usada, por exemplo, para inibição de crescimento 

de fungos de uma fórmula ou fazer parte da própria estrutura das moléculas dos 

remédios, que se ampliam também para uso veterinário.  
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Na elaboração de corantes, a amônia é excelente solvente para extração do 

pigmento.  Na indústria da saponificação, a amônia compõe a parte hidrofílica de 

tensoativos catiônicos, nas formulas de produtos como amaciante e germicidas.  

Nas refinarias, a amônia representa um agente neutralizador dos ácidos 

presentes no petróleo.  

A amônia também é intermediário químico para o ácido nítrico, por oxidação 

catalítica, gerando NO, que é oxidado a NO2 e posteriormente reagido com água. A 

molécula de HNO3 tem ampla aplicação, como na oxidação do ciclohexanol 

/ciclohexanona para produzir ácido adípico, na cadeia do nylon. 

Ao reagir com formaldeído, gera hexamina, que é usada como acelerador e 

ligante da borracha e seus derivados, além de ser importante agente de cura em 

resinas por não liberar água e evitar a formação de bolhas durante o endurecimento 

da resina.  

Na indústria têxtil, a amônia funciona como agente de cura para fabricação do 

couro.   

Na produção de alimentos e bebidas usam amônia como fonte de nitrogênio 

para microrganismos de fermentos. 

Na fabricação de explosivos, um exemplo de agente a base de amônia é ANFO 

(Ammonium Nitrate + Fuel Oil) (ALENCAR, 2002). O funcionamento se inicia a partir 

de uma energia de ativação detonadora, a partir da qual os compostos rapidamente 

se evaporam, produzindo alta quantidade de oxigênio, que torna a mistura inflamável 

e ocasiona a combustão violenta, liberando altíssima quantidade de calor. 

3.4 A história da amônia 

Em 1898, o químico e físico William Crookes fez um discurso à Associação 

Inglesa Cientifica, em inglês, British Association for the Advancement of 

Science (BAAS), alarmando o fato da produtividade agrícola ser insuficiente para 

acompanhar as projeções de crescimento populacional da época, caso não fosse 

desvendada a produção abundante de um componente químico que nutrisse o solo. 

Era dada a largada para a corrida do nitrogênio. (TAMARU apud CHAGAS, 2007).  

A obtenção de amônia já havia sido revelada em 1727, por J. Kunckel, que 

reagiu cal com sal de amônio, porém a quantidade produzida não atendia a 

demanda que seria propagada por Crookes, em 1898. 
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Em escala laboratorial, a amônia também pode ser obtida através do 

aquecimento de cloreto de amônio com hidróxido de cálcio, conforme a Reação 3:  

2NH4Cl + Ca(OH)2 ↔ CaCl2 + 2NH3 + H2O Reação 3 

Para maiores aplicações, no século XVII, a amônia era obtida pela 

coqueificação da hulha, que consiste no aquecimento do carvão mineral em altas 

temperaturas, em câmaras hermeticamente fechadas. No aquecimento e na 

ausência de ar, ocorre a liberação de compostos orgânicos sólidos e líquidos de 

baixo peso molecular, além de gases, dentre eles a amônia.  A quantidade obtida, 

no entanto, era insuficiente para cumprir o propósito de permitir o crescimento da 

produção agrícola.   

Outro método de obtenção era a partir da hidrolise da cianamida cálcica, a qual 

era formada pelo aquecimento do carbeto de cálcio, subproduto da fabricação de 

acetileno, à 1000°C em presença de nitrogênio molecular gasoso. Este método tinha 

altíssimo custo devido aos elevados gastos de energia. 

As reações envolvidas neste método de obtenção podem ser observadas nas 

Reações 4 e 5. 

CaC2 + N2 ↔ CaCN2 + C Reação 4 

CaCN2 + 3H2O ↔ 2NH3 + CaCO3 Reação 5 

O fluxograma do processo de obtenção de amônia por cianamida é 

apresentado na Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Fluxograma de obtenção de amônia por cianamida 

 

Fonte: LUMMUS, Co. apud SHREVE e BRINK, 1997. 

Face à baixa reatividade do nitrogênio diatômico, às limitações de 

produtividade e alto custo métodos já conhecidos, decorreram-se alguns anos de 
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pesquisa por diferentes acadêmicos e cientistas na busca pela síntese viável de 

amônia em escala industrial.  

3.5 O método de Haber Bosch 

Em 1909, o método de Haber-Bosch foi então desenvolvido. Nele o nitrogênio e 

hidrogênio se combinam, à 500°C e 200 atm, na presença de catalisador ativado de 

ferro. Fritz Haber utilizava Fe3O4, proveniente da redução da magnetita. Atualmente 

adiciona-se ao catalisador hidróxido de potássio, melhorando a eficiência do 

processo. A síntese ocorre mediante a seguinte a reação exotérmica apresentada na 

Reação 6. 

N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3(g)   ∆H =  −92kJ/moL Reação 6 

A energia livre de formação da amônia é de -16,48 KJ.moL-1 a 25°C e a 

constante da reação vale 7,7 x102, o que levaria a crer que à temperatura ambiente 

a reação ocorreria com boa conversão, após atingido o equilíbrio. Entretanto, nessas 

condições a reação é extremamente lenta e praticamente não ocorre, pois é preciso 

considerar o fator reversibilidade, de equilíbrio da reação.  

Conforme o princípio de Le Chatellier, quando o meio reacional é condicionado 

a altas pressões, o equilíbrio desloca-se na direção de produção de amônia.  Além 

da componente pressão, pelo fato da reação ser exotérmica, foi necessário 

estabelecer a menor temperatura possível de produção, uma vez que quanto menor 

a temperatura, maior produção de amônia, no sentido de produzir calor e 

reestabelecer o equilíbrio. O catalisador também foi um desafio tecnológico 

essencial para viabilizar o processo. 

A espontaneidade da reação de síntese é ilustrada na Figura 3.9 pelo diagrama 

de Ellingham, que representa a relação entre energia livre de Gibbs, temperatura e 

pressão.  

As primeiras plantas de amônia usavam nitrogênio obtido por destilação 

fracionada e hidrogênio provindo de eletrólise da água. Ao longo dos anos, o 

hidrogênio passou a ser obtido pelo gás natural. A produção de amônia a partir do 

gás natural ocorre em 5 etapas: Remoção de enxofre, conversão shift e separação 

de monóxido de carbono, compressão, síntese de amônia e separação. 
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Figura 3.9 – Diagrama de Ellingham para síntese de Haber-Bosch 

 

Fonte: CHAGAS, 2007.   

A transformação de gás natural para gás de síntese pode ocorrer por meio de 

reforma a vapor do metano (SMR), oxidação parcial do metano ou reforma 

autotérmica. A corrente efluente do reformador sai à 700°C - 1400°C, contendo 

hidrogênio, gás carbônico, metano não reagido e monóxido de carbono, que precisa 

ser separado. Para esta separação, ocorre a conversão shift, por meio da reação 

exotérmica apresentada na Reação 7. 

CO + H2O ↔ CO2 + H2   ∆H =  −41kJ/moL Reação 7 

A remoção do CO2 ocorre por diferença de solubilidade em torre de adsorção. 

A corrente efluente sofre posterior remoção dos compostos oxigenados, podendo ser 

essa por metanação, conforme as Reações 8 e 9. 

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O    ∆H =  −206kJ/moL Reação 8 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + H2   ∆H =  −165kJ/moL Reação 9 

A corrente de gás de síntese gerada é lavada para remover impurezas como 

CO e CH4, promovendo a razão ideal N2:H2 de 1 para 3, a fim de ser inserida na 

planta de síntese de amônia, à temperatura de 250°C a 350°C. 

O método de Haber-Bosch foi uma conquista merecedora de prêmio Nobel, 

visto que não existia tecnologia para produções industriais nas condições 

necessárias, de altas pressões. A amônia permitiu que a produção de alimentos 

conseguisse acompanhar o crescimento populacional e suas necessidades básicas 

de nutrição, como ressalta Vaclay Smil em seu livro Enriching the Eath: “Mas a única 

e mais importante mudança afetando a população mundial - sua expansão de 1,6 
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bilhões de pessoas em 1900 para os atuais 6 bilhões - não teria sido possível sem a 

síntese da amônia”. A planta de síntese de amônia a partir de gás natural está 

ilustrada no fluxograma da Figura 3.10 e no diagrama simplificado da Figura 3.11. 

Figura 3.10 – Fluxograma de Usina de Amônia 

 

Fonte: LUMMUS, Co. apud SHREVE e BRINK, 1997. 
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Figura 3.11 – Fluxograma simplificado de Síntese de Amônia por Reforma Catalítica 

do gás natural. 

 

Fonte: FERREIRA et al, 2016. 

3.6 A amônia no mundo 

A produção mundial de amônia em 2012 foi de cerca de 130 mil toneladas, dos 

quais 80% foram destinados à produção de fertilizante, na forma de sais de amônio 

(nitrato, fosfato, sulfato), uréia, entre outros.  Menos de 1% é produzida pela 

coqueficação da hulha, sendo a maior parte produzida por síntese, processo em 

foco no presente estudo. (SMIL apud CHAGAS, 2007).  

A Figura 3.12, elaborada utilizando-se a ferramenta Tableau Software Version 

9.0, apresenta as principais cidades brasileiras produtoras de amônia e sua 

capacidade anual de produção, com destaque para a Petrobras e a Fosfértil, 

principais empresas responsáveis pela produção de amônia no Brasil. 

A Figura 3.13 também elaborada a partir do mesmo software da figura 

anterior, apresenta um mapa contendo os cinco maiores produtores de amônia no 

mundo, em 2012. 

Os maiores produtores, no entanto, não são necessariamente os maiores 

consumidores. Nos países onde o agronegócio tem grande participação na 

economia é onde ocorre o maior consumo de fertilizantes, em sua maioria, derivados 

da amônia. Muitos, porém, são dependentes do mercado externo para manter sua 
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produtividade agrícola. O Brasil, como pode ser observado na Figura 3.14, é o sexto 

maior consumidor de fertilizante nitrogenado, absorvendo 4% da produção mundial. 

No entanto, apenas 39% da amônia consumida é produzida nacionalmente, o que 

enfatiza a demanda por investimentos em plantas de produção de amônia no país 

(ANDA, 2011).  

Figura 3.12 – Capacidade de produção anual em toneladas por planta de amônia no 

Brasil 

 
Fonte: Adaptado de: PETROBRAS, 2009. 

O fertilizante, porém, não traz só benefícios: a interferência do homem no ciclo 

do nitrogênio resultou em um desequilíbrio, com graves efeitos colaterais. O seu uso 

excessivo contamina e acidifica o solo, além de aumentar as emissões de dióxido de 

carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e amônia para a atmosfera. A fertilização com 

nitrogênio também causa decréscimo na oxigenação da água pelo excessivo 

aumento na população de algas tóxicas nos oceanos (KEBREAB et al apud LANA, 

2009). Os efeitos deletérios das emissões de N2O contribuem para o aquecimento 

global e para a destruição catalítica da camada de ozônio da estratosfera, onde o 

N2O retém 13 vezes mais calor que o metano (CH4) e 270 vezes mais que o CO2 

(GRANLI et al, apud LANA, 2009). 

As consequências deste desequilíbrio ainda não são completamente 

entendidas. Suspeita-se de malefícios ambientais desastrosos, como mudanças na 
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biodiversidade das espécies. Possivelmente, o ciclo do nitrogênio e seu desequilíbrio 

será motivo de preocupação global, como já ocorre com o ciclo do carbono.  

Figura 3.13 – Cinco maiores produtores de Amônia em 2012 

 
Fonte: Adaptação própria de: USGS apud INDEX MUNDI, 2012. 

Figura 3.14 – Participação no Consumo de Fertilizantes Nitrogenados 

 

  

Fonte: Adaptado de ANDA, 2012. 
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3.7 Acidentes 

A capacidade de produção de amônia por planta evoluiu de 80 toneladas por 

dia em 1945, para mais de 1.500 toneladas diárias, em 1980 (SOUZA, 2000) Esse 

aumento da capacidade produtiva induz um aumento de risco intrínseco devido à 

maior quantidade de produtos químicos sendo reagidos e produzidos.  

Ao longo dessa trajetória, ocorreram diversos acidentes químicos envolvendo 

amônia e seus derivados. Alguns dos principais acidentes envolvendo compostos 

nitrogenados são listados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Principais acidentes industriais envolvendo compostos nitrogenados 

Ano País Tipo de acidente Substância Mortes 

1921 Alemanha Explosão de fábrica de 

anilina 

Sulfato de nitrato e 

amônia 

>500 

1926 EUA Explosão de depósito 

de munição 

Trinitrotoluol 21 

1942 Bélgica Explosão Nitrato de amônia >100 

1980 Irã Explosão em depósito 

de explosivos 

Nitroglicerina 80 

Fontes: ESTEVES apud SOUZA  et al., 2013.  

Em 1921, na Alemanha, ocorreu uma explosão em Fábrica de anilina, sulfato 

de nitrato e amônia, ocasionando mais de 500 mortes. A dimensão dos danos 

causados pelo acidente pode ser observada na Figura 3.15. 

Em 1947, ocorreu a explosão da carga de dois navios no Texas, contendo 

Nitrato de amônia, enxofre e munição.  

Em 2000, na cidade de Jiande, China, uma válvula de um tanque de ammonia 

falhou, ocasionando um vazamento seguido de explosão. Treze pessoas foram 

feridas e 12 expostas a substancia (USCSB apud CHANG, 2005). 

Em 2013, em Santa Catarina (Brasil), em um depósito que continha 10 mil 

toneladas de fertilizante no terminal marítimo de São Francisco do Sul, ocorreu um 

incêndio que provocou uma nuvem tóxica e levou 50 pessoas ao hospital, com 

intoxicação. (G1 - SC, 2013). A propagação da nuvem pode ser observada na Figura 

3.16.  
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Figura 3.15 – Fotografia do acidente de Oppau, em Setembro de 1921. 

 

Fonte: FERREIRA, 2014. 

 Apesar de tantos acidentes, o índice de mortalidade por vazamento de 

amônia anidra é relativamente baixo, estando em torno de 10-2 mortes por tonelada 

de amônia, conforme diagrama comparativo da Figura 3.17. Esse índice pode ser 

atribuído a boas práticas de segurança e atenções devidas aos riscos envolvendo o 

composto.  

 

Figura 3.16 –  Acidente envolvendo amônia em Santa Catarina, 2013 

 

Fonte: UOL, 2013.  
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Figura 3.17 – Índice de mortalidade por vazamento de substancia química. 

 

Fonte: MARSHALL apud LEES, 2005. 

3.8 Riscos e perigos 

A amônia tem seu risco de explosão aumentado quando exposta a calor e 

chama, em presença de oxigênio, conforme os valores de limites de explosividade 

da Tabela 3.5. Este risco pode ser acentuado conforme a presença de outros 

materiais. Requer-se cuidados na armazenagem, como manter o ambiente ventilado, 

ao abrigo de luz, e restringir o acesso à área de produção e estocagem. Sob a ação 

do fogo, por exemplo, pode produzir gases tóxicos, como gases nitrosos (NOx).  

Em relação à compatibilidade com outros compostos, pode causar reações 

violentas em contato com halogênios, boro, 1.2 dicloroetano, óxido de etileno, 

platina, triclorato de nitrogênio e fortes oxidantes. Quando em contato com metais 

pesados e seus compostos, também pode formar produtos explosivos. Em presença 

de cloro e derivados, pode gerar gás cloroamina. Em contato com hidrocarbonetos, 

dependendo da composição, também pode formar misturas inflamáveis, sendo 

também incompatível com aldeído acético, acroleína, dridrazina e ferrocianeto de 

potássio. A Tabela 3.5 delimita as porcentagens individuais em que amônia, 

hidrogênio e monóxido de carbono apresentam concentrações explosivas, em 

presença de Ar ou Oxigênio. A amônia, por exemplo, quando exposta ao ar, se 

abaixo de 15%, não é suficiente para tornar a mistura inflamável e se acima de 28%, 

está saturando o meio de forma a impossibilitar uma possível explosão. Sua faixa de 
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inflamabilidade, portanto, ocorre entre 15 e 28%. Esta faixa aumenta 

significativamente na presença de oxigênio, variando de 15 a 79%.  

Tabela 3.5 – Limites de Inflamabilidade para gases individuas 

Gás ou vapor 

Limite no ar (%) 
Limites no oxigênio 

(%) 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Hidrogênio 4 75 4 94 

Amônia 15 28 15 79 

Monóxido de 
Carbono 

12,5 74   

Fonte: Adaptado de COWARD e JONES, 1952.  

3.9 Danos à saúde e ao meio ambiente 

A amônia é gás de odor forte, incolor e composto tóxico tanto à saúde humana 

quanto para o meio aquático. Dependendo do tempo de exposição, pode provocar 

queimaduras severas à pele e às mucosas (VALE, 2012). 

Em contato com os olhos em baixas concentrações (10 ppm), resulta em 

irritação ocular e lacrimejamento. Em concentrações mais altas, porém, pode causar 

conjuntivite, erosão na córnea e cegueira temporária ou permanente. O limite aceito 

pela legislação é de 20 ppm ou 14mg/m3 durante até 48h semanais(VALE, 2012). 

É danosa ao sistema respiratório e quando inalada pode provocar sintomas 

alérgicos, de asma, broncoespasmo, queimadura da mucosa nasal, faringe e laringe, 

dor no peito e edema pulmonar e outras dificuldades respiratórias. A exposição a 

concentrações acima de 2.500 ppm por aproximadamente 30 minutos pode ser fatal, 

A Toxidade inalatória (LC 50) corresponde a 4.200 ppm/hora (VALE, 2012). 

 A ingestão causa náusea, vômitos e inchação nos lábios, boca e laringe. Em 

contato com a pele, a amônia produz dor, eritema e vesiculação. Em altas 

concentrações, pode haver necrose dos tecidos e queimaduras profundas (VALE, 

2012). 

Reações tardias podem acontecer, como catarata, atrofia da retina e fibrose 

pulmonar. Mais informações podem ser consultadas na ficha de segurança da 

amônia no ANEXO C (VALE, 2012).  

Sua toxidade aliada a alta escala de produção mundial tornam indispensáveis 

o conhecimento de como proceder quando ocorre a exposição da amônia e 

principalmente, como evitá-la (VALE, 2012).   
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4 ESTUDO DO PROCESSO – SÍNTESE DE AMÔNIA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia desenvolvida para o estudo de 

segurança do processo de síntese de amônia e os dados utilizados para a simulação 

da planta. Este capítulo aborda também a especificação dos principais 

equipamentos utilizados no processo, e problemas de corrosão mais comuns do 

processo de produção de amônia. 

4.1 Corrosão 

Um dos fatores de maior causa de acidentes em plantas de produção de 

amônia é a corrosão. Segundo Gentil (1982), o processo corrosivo se caracteriza 

pela “deterioração do material, geralmente metálico, por meio de ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos”.  

A deterioração dos materiais utilizados em equipamentos, tubulações, 

válvulas e acessórios pode causar inúmeros problemas nas diversas atividades 

envolvidas em uma instalação industrial. É comum, em instalações expostas a ações 

corrosivas, casos de vazamentos de substâncias químicas envolvidas no processo 

com ocorrência de incêndio e/ou explosões. 

Os processos corrosivos mais agressivos e de difícil controle na indústria são 

causados pelo próprio fluido do processo. Em plantas de síntese de amônia, a 

corrosão é causada principalmente pela presença de hidrogênio.  

O H2 é altamente explosivo e muito perigoso em ambientes de altas 

temperaturas. As fontes de calor podem ser externas ou internas, mas neste 

processo químico específico é resultado, principalmente, da liberação de calor da 

reação de alto caráter exotérmico envolvida no processo de síntese da amônia.   

O processo corrosivo causado pelo hidrogênio, conhecido como 

empolamento, ocorre quando o hidrogênio atômico, por ser muito pequeno, permeia 

a estrutura metálica e à medida que se difunde exerce pressão no material, 

formando bolhas, devido à transformação no interior da estrutura para formação de 

hidrogênio molecular. Este efeito corrosivo é ilustrado na  Figura 3.5 (GENTIL,1982).  

Outro tipo de corrosão comum em plantas de síntese de amônia é a corrosão 

galvânica. Uma vez que a amônia entra em contato com a água presente, por 

exemplo, no circuito de refrigeração, há a formação de hidróxido de amônio 

(NH4OH), indicada na Reação 10, que pode provocar corrosão galvânica de 

tubulações, válvulas e equipamentos.  
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NH3(g) +  H2O(l) ↔  NH4OH(aq) Reação 10 

Os prejuízos causados pela corrosão são enormes. Além do risco de 

segurança causado por vazamentos ou falhas em partes críticas da instalação 

devido à corrosão, ocasionando em perdas graves às pessoas e ao meio ambiente, 

há os prejuízos financeiros e materiais para a empresa.  

As perdas materiais incluem a perda de produtividade do processo, o custo de 

substituição de peças e equipamentos quebrados ou defeituosos, gastos com 

manutenção, paralisações inesperadas da planta para reparos, perdas de eficiência 

de equipamentos devido a incrustações e perda de produto por contaminação com 

os resíduos da corrosão. 

A fim de abrandar o processo corrosivo, a indústria utiliza-se de algumas 

técnicas e métodos de proteção. Estas podem consistir no (a): 

 Conhecimento do mecanismo das reações envolvidas nos processos 

corrosivos; 

 Seleção de materiais de maior resistência à corrosão (desde que não 

envolvam um custo maior que os custos ocasionados pela corrosão); 

 Revestimentos (metálico ou não metálico); 

 Inibidores de corrosão; 

 Modificação do meio corrosivo e nas propriedades dos metais;  

 Passivação do material ou polarização do material; 

 Proteção catódica e anódica; 

4.2 Simulação do processo  

O estudo de HAZOP foi aplicado a uma planta de produção de amônia, a 

partir de gás de síntese já purificado. A planta foi reproduzida na ferramenta de 

simulação de processos químicos UniSim® Design Suite R400 e utilizando o pacote 

termodinâmico Peng Robinson. Esta simulação foi realizada a fim de avaliar 

quantitativamente os impactos que variações de parâmetros operacionais produzem 

na segurança da planta. Como referência, o estudo foi baseado no design de projeto 

disponibilizado pela West Virginia University (WVU), na qual estavam especificados 

alguns parâmetros de equilíbrio, condições de operação, vazões, pureza esperada 

de produto, entre outros, a partir dos quais foi possível simular a síntese de amônia 

em escala industrial (WVU, 2016).   
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Para a representação do processo na ferramenta, foram utilizados um 

misturador, um compressor, dois trocadores de calor, uma válvula, separador de 

corrente para realizar a purga, um reator de conversão e um vaso flash. A 

representação simplificada do processo é apresentada Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Fluxograma de síntese de amônia (simulado) 

 

Uma vez fixadas a composição, pressão e temperatura da corrente de 

entrada de gás de síntese, conforme a Tabela 4.3, esta corrente foi conectada a um 

compressor e pressurizada até 20 MPa. Em seguida, a corrente foi pré-aquecida 

pelo trocador de calor para que a temperatura na alimentação no reator estivesse a 

300°C.  

O reator utilizado no simulador foi do tipo conversão. A fim de se obter uma 

taxa de conversão de acordo com as temperaturas de operação fixadas, foram 

especificados e inseridos na ferramenta os coeficientes da equação da constante de 

equilíbrio, descritos algebricamente nas Equações 2, 3 e 4. 

a = A +
B

T
+ C ln(T) + DT Equação 2 

b = ET2 + FT3 + GT4 + HT5 Equação 3 

Nas reações apresentadas, a variável T corresponde à temperatura. A relação 

entre os coeficientes a e b com a constante de equilíbrio é apresentada conforme a 

Equação 4: 

ln(Keq) = a + b Equação 4 
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A Equação 5, apresentada abaixo, foi obtida no material de referência. Esta 

equação apresenta a relação de dependência da constante de equilíbrio da reação 

conforme a temperatura varia (WVU, 2016).   

Keq = 3,29 × 10−12 × e
11,806

T  

 

Equação 5 

Aplicando-se logaritmo neperiano na Equação 5, é possível compará-la a 

Equação 4. Desta comparação nota-se que o valor do coeficiente b, na equação 5, é 

zero, e portanto, todos os coeficientes da Equação 3 também são nulos. 

Assim, a partir dessa mesma comparação foi possível calcular os valores dos 

coeficientes da Equação 2, demonstrados na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 – Valores dos coeficientes A, B, C e D 

Coeficiente Valor 

A - 2250 

B 1,685 x 105 

C 327 

D - 0,1878 

Fonte: Produzido pelos autores. 

Na temperatura de 300°C a conversão obtida na simulação foi de 90%. A 

corrente na saída do reator, indicada na Tabela 4.2, devido ao caráter exotérmico da 

reação de síntese Haber-Bosch, precisou ser resfriada e despressurizada até -150°C 

e 5 MPa, para que nessas condições, ocorresse uma mínima condensação parcial, 

objetivando melhorar a posterior separação dos componentes da corrente no vaso 

Flash.  

Na etapa de separação realizada no vaso Flash, a corrente de fundo contém 

o produto desejado amônia, com alta pureza. Na corrente de topo estão presentes 

os gases hidrogênio e nitrogênio não reagidos, juntamente com metano que 

precisou ter seu excesso controlado por meio da purga. Com o acúmulo de metano 

no sistema evitado, a corrente foi então reciclada e entrou no sistema juntamente 

com a corrente de alimentação de gás de síntese. Seguem nas Tabelas 4.3 e 4.4 os 

dados das correntes de entrada e saída do sistema.  
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 Tabela 4.2 – Corrente de saída (reator) 

Vazão: 69783 kg/h 

Fração molar (%) 

Hidrogênio 71,4% 

Nitrogênio 23,8% 

Metano 4,3% 

Amônia 0,5% 

Condições 

Temperatura  307,2°C 

Pressão 20 MPa 

 

Tabela 4.3 – Gás de Síntese (carga de entrada) 

Vazão: 7500 kg/h 

Composição (100% vapor) 

Hidrogênio 72% 

Nitrogênio 24% 

Metano 4% 

Condições 

Temperatura 200 °C 

Pressão 1 MPa 

Fonte: WVU, 2016. 

 

Tabela 4.4 – Corrente de fundo (vaso Flash) 

Vazão: 579,51 kg/h 

Composição (100% condensado) 

Hidrogênio 0,000014% 

Nitrogênio 0,000001% 

Metano 0,001043% 

Amônia 99,8941% 

Condições 

Temperatura  -150°C 

Pressão 5 MPa 
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A discussão dos resultados obtidos e a influência da variação de parâmetros 

de operação na segurança da planta será apresenta posteriormente no capítulo 5.  

4.3 Especificação dos equipamentos 

Em uma unidade de produção de amônia, a etapa de síntese ocorre após a 

produção de gás de síntese e unidades de purificação. Os principais equipamentos 

utilizados nesta etapa são: 

 Compressores; 

 Trocadores de calor; 

 Reator;  

 Dispositivo de expansão; 

 Vaso Flash;  

Além de válvulas e outros instrumentos.  

O fluxograma do processo de geração de amônia por gás de síntese e os 

principais equipamentos envolvidos no processo está apresentado na Figura 4.1.  

4.3.1 Compressores 

 O processo de síntese de amônia opera com altos valores de pressão e 

temperatura. Assim, após a geração e purificação do gás de síntese, a corrente é 

comprimida.  

 O compressor é o equipamento industrial utilizado para aumentar a pressão 

de um gás ou escoamento gasoso. Os tipos de compressores comuns em sínteses 

de amônia são os compressores alternativos e os centrífugos (SHREVE e BRINK, 

1997).  

 Plantas de amônia modernas usam compressores centrífugos, pois estes 

são mais econômicos que os do tipo alternativo, porém, em plantas menores ainda 

são usados compressores alternativos (SHREVE e BRINK, 1997). 

 Esses dois tipos de compressores operam com mecanismos de 

funcionamento bem distintos.  Compressores alternativos tem seu funcionamento 

baseado na movimentação de um sistema de biela-manivela, que é responsável por 

converter o movimento de rotação do eixo em um deslocamento do pistão ou 

êmbolo, de forma a realizar trabalho e adicionar energia ao gás em questão. Por 

outro lado, nos compressores centrífugos o gás é aspirado de forma contínua pelo 



79 
 

 

impelidor e descarregado com maior energia devido a força centrífuga originada do 

movimento de rotação (FERRAZ, 2010).  

 Outra diferença é que compressores do tipo centrífugos necessitam de uma 

fonte externa para movimentar seu rotor para comprimir o gás, geralmente realizada 

por uma turbina a vapor alimentada com o próprio vapor produzido no processo 

(LEITE, 2013).  

 Em algumas plantas de amônia, peneiras moleculares podem ser utilizadas 

depois do primeiro estágio de compressão para remover traços de H2O, CO e CO2 

da corrente. Para otimizar o processo de produção de amônia esses resíduos podem 

ser reinjetados na etapa de geração de gás de síntese para produção de matéria 

prima (EUROPEAN COMMISION, 2007).  

 Além dos problemas usuais com corrosão que podem ocorrer em qualquer 

equipamento ou tubulação da instalação, um dos problemas característico de 

compressores dinâmicos, como é o caso dos compressores centrífugos, é o 

fenômeno Surge (LEITE, 2013).  

 Este fenômeno caracteriza-se por uma variação da vazão total do 

compressor, que pode ser causada, por exemplo, por uma inversão do fluxo de gás 

(LEITE, 2013). Quando o compressor entra em Surge, há uma vibração excessiva 

do rotor, emitindo um forte ruído. Esta vibração pode causar sérios danos ao 

conjunto rotativo e aos demais componentes do compressor, prejudicando a 

operabilidade do compressor e provocando possíveis problemas de segurança 

(LEITE, 2013). 

Deste modo, a instalação de proteções antisurge e a manutenção periódica 

desses equipamentos são de vital importância para garantir boa vida útil do 

compressor. A parada do compressor pode acarretar a interrupção de todo o 

processo de síntese de amônia e provocar grandes prejuízos financeiros. 

4.3.2 Trocadores de calor 

O processo de síntese de amônia trabalha com temperaturas de operação em 

torno de -150°C a 350 °C. Trocadores de calor são dispositivos que auxiliam a 

transferência de calor de um meio para outro, e podem, por exemplo, fornecer o 

calor necessário para favorecer uma reação, ou o controle da temperatura nos 

equipamentos. 
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Entre a enorme diversidade de trocadores que existem, um tipo que é 

comumente utilizado em processos envolvendo altas pressões, é o trocador de calor 

casco e tubo. Neste equipamento um fluido passa através de um tubo e outro fluido 

em torno do casco. 

Os trocadores de calor casco e tubo são muito versáteis, e podem ser 

fabricados com diferentes materiais. A especificação e o dimensionamento desses 

equipamentos devem considerar inúmeros fatores, como: a natureza e característica 

do fluido, a quantidade de transferência de calor desejada; a velocidade de 

escoamento; controle de corrosão; a manutenção e limpeza do trocador e outros. 

Devido à necessidade de troca térmica constante, plantas de amônia tem 

elevado consumo de energia. Uma alternativa muito utilizada para minimizar 

significativamente custos com energia é a integração energética das correntes 

quentes e frias da planta.  

O aproveitamento energético é muito vantajoso, pois também permite reduzir 

o consumo de utilidades, a geração de resíduos e os custos com manutenção.  

4.3.3 Reator 

Após compressão e aquecimento, a corrente contendo gás de síntese e N2 

segue para a etapa de conversão do N2 em NH3.  

Nesta etapa utilizam-se reatores catalíticos de recheio formado, geralmente, 

por catalisadores de ferro promovidos por óxidos anfóteros ou alcalinos (BÜCHEL et 

al., 1989). A utilização dos catalisadores diminui a energia de ativação necessária 

para a reação ocorrer, permitindo aumentar a velocidade da reação até um valor 

econômico, e os promotores aumentam a atividade do catalisador.  

O tipo de reator utilizado na síntese pode variar conforme a planta, porém, em 

todos os reatores de produção de amônia, o catalisador encontra-se em uma seção 

de catálise, em que o catalisador é separado por um recipiente dentro interior do 

reator (BÜCHEL, et al., 2000). A seção de catálise pode conter diversos leitos 

suportados em grades, mas em geral, possui dois ou três estágios (BÜCHEL, et al., 

2000). Na Figura 4.2 é apresentado um conversor de três leitos catalíticos.  

Devido aos problemas relacionados à corrosão, os conversores de amônia 

são construídos com aço temperado ligado com cromo e molibdênio para torná-las 

resistentes ao hidrogênio sob pressão, de modo que não ocorra problemas com 

empolamento ou fragilização por hidrogênio na estrutura do reator.  
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Figura 4.2 – Exemplo de um conversor de amônia de três leitos catalíticos 

 

Fonte: THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS, 2014 

4.3.4 Dispositivo de expansão 

Após a saída do reator a corrente gasosa é resfriada, e posteriormente 

expandida ao passar por um dispositivo de expansão.  

Antes de vasos de separação Flash é muito comum utilizar-se de válvulas de 

estrangulamento para processos de expansão do fluido. Estas válvulas restringem o 

escoamento e causam uma queda significativa de pressão do fluido.  

A expansão causada por esse tipo de válvula geralmente ocorre de maneira 

adiabática e isoentálpica. A redução brusca de pressão provoca por efeito uma 

variação de temperatura, conhecida como expansão Joule-Thomson. Esta variação 

depende, por exemplo, da natureza do gás, das condições da expansão e das 

pressões inicial e final.  

A eficiência da separação da corrente que contém amônia depende das 

condições de pressão e temperatura na entrada do vaso flash, ou seja, após a 

passagem do fluído pela válvula. Assim, por questões financeiras e segurança de 

processos, deve-se conhecer e monitorar a variação de temperatura proporcionada 

pela queda de pressão em estrangulamentos. 
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4.3.5 Vaso flash  

A separação da corrente contendo amônia é realizada em um vaso flash. O 

vaso flash é um equipamento cuja função é separar uma mistura de líquido-vapor 

em equilíbrio termodinâmico.  

Este método de separação é uma das operações unitárias mais simples, pois 

a própria gravidade faz com que o líquido se deposite no fundo do vaso, de onde ele 

é retirado, enquanto o vapor se desloca para cima.  

O tempo de residência no vaso Flash deve ser suficiente para que as frações 

de líquido e de vapor sejam separadas sem que haja o arrastamento de gotas de 

qualquer líquido no vapor que sai na parte superior do vaso.  

Um perigo associado a problemas de operabilidade deste equipamento, é a 

possibilidade de ocorrência de explosão do tipo vapor de expansão de um líquido 

sobre pressão, BLEVE, causada pela vaporização violenta e descontrolada de um 

líquido superaquecido. 

4.4 Estudo HAZOP 

A escolha da metodologia de análises de risco HAZOP se justifica pelo alto 

nível de detalhamento da análise, sendo possível avaliar e mapear uma grande 

quantidade de desvios de processos e prever possíveis cenários de risco a uma 

instalação industrial. 

A ausência de documentação detalhada para o processo em estudo, isto é, 

Fluxogramas de Processo e Instrumentação (do inglês, P&ID - Process and 

Instrumentation Diagram) não se torna um impeditivo para a aplicação da 

metodologia HAZOP. No entanto, a existência deste tipo de documentação ajuda a 

aumentar o nível de detalhamento da análise. 

Por este ser um tipo de documentação não veiculada ao público em geral, o 

presente trabalho foi realizado com base em diagramas simplificados do processo de 

obtenção de amônia a partir de gás de síntese obtidos a partir da literatura e de 

simulações utilizando a ferramenta de avaliação de processos UniSim®. 

Assim, com o intuito de listar as salvaguardas e recomendações necessárias 

à segurança do processo, foi desenvolvida a metodologia através das etapas 

apresentada nos itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/BLEVE
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4.4.1 Divisão dos nós do processo 

A divisão do processo em seções denominadas nós é uma das primeiras 

etapas de execução em um estudo HAZOP. Esta é uma etapa fundamental em um 

estudo HAZOP, pois os nós podem determinar o nível de abrangência do estudo, 

nos quais os desvios serão analisados. 

Uma correta seleção dos nós é essencial para que uma análise seja realizada 

de modo coerente, permitindo um estudo mais completo e com otimização de 

recursos. 

Assim, com base nos critérios de seleção de nós, dividiu-se o processo em 

estudo em quatro nós no total, indicados na Figura 4.3.  

Figura 4.3 – Divisão do processo em nós 

 

A escolha de cada nó é justificada detalhadamente nos pontos a seguir:  

i. Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese), passando pelo 

compressor, até o trocador de calor E-100. Definiu-se este ponto como nó 

do sistema por este ser uma operação crítica para avaliação de segurança 

e operabilidade do processo, devido a grande variação de pressão, da 

ordem de 1 a 20 MPa, gerada no compressor; e pelas temperaturas 

elevadas (300°C), estabelecida no trocador de calor, necessária para a 

conversão de N2 em NH3 no reator. 

ii. Nó 2: Da entrada de alimentação do reator até a saída do reator. Este nó 

foi definido pelo fato do reator ser um equipamento de grande porte e com 

parâmetros distintos (pressão, temperatura, composição, nível, etc.), sendo 

mais facilmente avaliado se analisado separadamente. A reação química 
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no reator tem de alto caráter exotérmico, e o descontrole das condições 

ótimas de operação resulta em perigos que podem ocasionar inúmeros 

acidentes e perda da eficiência da instalação.  

iii. Nó 3: Do trocador de calor E-101 até saída da válvula de expansão. O 

cooler e a válvula de expansão foram considerados um único nó por, em 

conjunto, fornecerem as condições de temperatura e pressão para uma 

separação eficiente no vaso flash. Assim analisar os parâmetros de 

processo desses dois equipamentos juntos faz com que a análise seja mais 

eficiente.   

iv. Nó 4: No Vaso Flash. Por ser o vaso flash um equipamento essencial na 

especificação do produto e lucro do processo.  

4.4.2 Premissas do estudo 

Para o entendimento do preenchimento da planilha e das discussões 

referentes a cada nó do sistema, foram estabelecidas premissas para a realização 

do estudo HAZOP.  

As premissas de estudo permitem delimitar o que será ou não considerado 

durante o estudo, de modo que o maior número de eventos possíveis seja avaliado, 

porém, considerando apenas causas lógicas e relevantes. Assim, para este estudo 

considerou-se que:  

 Desvios devido a eventos (falhas) simultâneos não serão considerados; 

 Procedimentos operacionais serão considerados como salvaguardas; 

 Treinamentos e planos de manutenção serão considerados 

recomendações; 

 Riscos deverão ser avaliados sem considerar as salvaguardas existentes; 

 Desvios devidos à falha da malha de segurança não serão considerados, 

visto que estas são consideradas salvaguardas do sistema e sua falha não 

fazem parte da análise; 

 A expressão “Vide em…” pode ser mencionada na planilha de HAZOP. 

Neste caso, isto significa que algumas recomendações/observações já 

foram previamente incluídas na planilha para avaliar a causa primária do 

desvio mencionado; 
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 A expressão “Não aplicável” pode ser mencionada na planilha de HAZOP. 

Neste caso, isto significa que não foram identificadas possíveis causas 

que levam ao desvio mencionado; 

 A expressão “Não relevante” pode ser mencionada algumas vezes na 

planilha de HAZOP. Neste caso, isto significa que existem causas que 

levam ao desvio mencionado, porém, não foram identificadas 

consequências relevantes. 

 O HAZOP é, geralmente, realizado por uma equipe multidisciplinar. 

Porém, no presente trabalho, ele será executado por duas pessoas de 

uma mesma área. Portanto, não esse estudo não tem a intenção de 

responder a todas as perguntas possíveis, mas apenas encontrar os 

principais, e não todos, os problemas associados. 

4.4.3 Preenchimento da planilha HAZOP 

O modelo de planilha HAZOP utilizado, indicado na Tabela 4.5, foi preenchido 

aplicando-se os principais parâmetros de processo combinados às palavras-guias, 

apresentadas na Tabela 2.7, nos quatro nós definidos no item 4.4.1. 

Tabela 4.5 – Planilha utilizada no estudo HAZOP 

Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) 

Nome do projeto:  

  

Data:  Página         de ___                    

Processo:  

Sistema: Nó __:  

Parâmetro Palavra-Guia Causas Efeitos Categ. Freq. Sev.  Risco Salvaguarda Recomendações Ref. 

 

          

          

          

          

Fonte: Adaptado de AGUIAR, 2001. 

O preenchimento de cada coluna da planilha seguiu a lógica detalhada a 

seguir. 

 1ª e 2ª Colunas: fornecem os desvios gerados pela combinação 

Parâmetro/Palavra-Guia analisados nas colunas seguintes; 

 3ª Coluna – Causas: apresenta as causas que podem acarretar nos 

desvios relacionados nas colunas anteriores. As causas podem ser falhas 
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intrínsecas aos equipamentos (vazamentos, rupturas, falha de controle e 

instrumentação), erro humano, e até mesmo fatores externos (problemas 

com fornecimento de energia, fatores meteorológicos); 

 4ª Coluna – Efeitos: são as possíveis consequências associadas aos 

desvios identificados. Alguns exemplos típicos de consequências são: 

perda de produto, interrupção do processo, contaminação ambiental, danos 

a pessoas e outros; 

 5ª Coluna – Categoria (Cat.): classifica em categorias os cenários de 

acidentes. Neste estudo HAZOP utilizou-se três classificações de 

categorias: segurança pessoal (SP), patrimônio (PA) e meio ambiente 

(MA); 

 6ª Coluna – Frequência (Freq.): fornece uma estimativa qualitativa da 

frequência esperada, indicada na Tabela 4.6, de ocorrência para cada 

cenário identificado; 

Tabela 4.6 – Tabela de classificação das frequências de ocorrência possíveis 

para cada cenário identificado 

Frequência Descrição 

A 
Extremamente 

remota 

Conceitualmente possível, mas extremamente 

improvável de ocorrer durante a vida útil do 

processo/instalação. 

B Remota 
Não esperado ocorrer durante a vida útil do 

processo/instalação. 

C Provável 
Esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil 

do processo/instalação 

D Frequente 
Esperado de ocorrer várias vezes durante a vida 

útil do processo/instalação. 

Fonte: Adaptado de: AGUIAR, 2001. 

 7ª Coluna – Severidade (Sev.): fornece uma indicação qualitativa do grau 

de severidade, apresentado na Tabela 4.7, das consequências em cada 

cenário identificado.  

 8ª Coluna – Risco: é preenchida através da combinação das magnitudes 

frequência e severidade. Os cenários de risco podem ser classificados em  

Tolerável (T), Moderado (M) e Não-Tolerável (NT), e são obtidos a partir de 
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uma Matriz de Risco sugerida, indicada na Tabela 4.8, que relaciona os 

riscos aos efeitos de cada desvio.  

Tabela 4.7 – Tabela de classificação das severidades das consequências 

para cada cenário identificado 

Severidade Efeito 

I Desprezível 

Sem danos ou danos insignificantes aos 
equipamentos, à propriedade e/ou meio ambiente; 

Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de 
terceiros (não funcionários) e/ou pessoas (indústrias 
e comunidade); o máximo que pode ocorrer são 
casos de primeiros socorros ou tratamento médico 
menor; 

II Marginal 

Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou 
ao meio ambiente (os danos materiais são 
controláveis e/ou de baixo custo de reparo); 

Lesões leves em empregados, prestadores de 
serviço ou em membros da comunidade; 

III Crítica 

Danos severos aos equipamentos, à propriedade 
e/ou ao meio ambiente; 

Lesões de gravidade moderada em empregados, 
prestadores de serviço ou membros da comunidade 
(probabilidade remota de morte); 

Exige ações corretivas imediatas para evitar seu 
desdobramento em catástrofe; 

IV Catastrófica 

Danos irreparáveis aos equipamentos, à 
propriedade e/ou ao meio ambiente (reparação lenta 
ou impossível); 

Provoca mortes ou lesões graves em várias 
pessoas (empregados, prestadores de serviços ou 
em membros da comunidade). 

Fonte: AGUIAR, 2001. 

Tabela 4.8 – Matriz de riscos sugerida 

Matriz de risco 
Frequência 

A B C D 

Severidade 

I T T M M 

II T M M M 

III M M NT NT 

IV M NT NT NT 

Fonte: Adaptado de: AGUIAR, 2001. 

 9ª Coluna – Salvaguarda: inclui as medidas de salvaguarda para 
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proteção da instalação em cada cenário identificado. 

 10ª Coluna – Recomendações/Observações: apresenta as 

recomendações de medidas mitigadoras de risco propostas ou 

quaisquer observações pertinentes ao cenário de acidente em estudo. 

 11ª Coluna – Referência: indica o número que se refere a cada linha 

da planilha.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados e as discussões das análises 

de sensibilidade obtidas pelos estudos de caso da simulação do processo, assim 

como os resultados do estudo HAZOP, com a quantidade de cenários em 

determinados riscos, listas de observações e recomendações, e a avaliação 

financeira da implantação das salvaguardas necessárias para corrigir os desvios de 

processo. 

5.1 Resultados da Simulação 

Este item visa entender quantitativamente como a variação dos parâmetros 

de temperatura e pressão podem acarretar em perdas e riscos à segurança da 

planta. Os estudos foram realizados a partir da simulação em estado estacionário da 

síntese de amônia na ferramenta UniSim®, complementarmente aos diagramas de 

inflamabilidade e as tabelas de limite de inflamabilidade. Para as correntes de topo e 

de fundo do vaso flash, foram fixadas a pressão ou temperatura e analisado o risco 

de formação de mistura inflamável, caso uma dessas variáveis se altere.  

Uma vez avaliados os impactos na composição das correntes pela variação 

das condições de operação, as frações máximas alcançadas foram comparadas aos 

limites de explosividade ou ainda avaliadas se próximas ou distantes da área de 

inflamabilidade dos diagramas. Essa comparação é apenas a título de validar se as 

misturas possuem algum grau de explosividade dentro dos equipamentos ou diante 

de vazamentos por ruptura abrupta. Se, por exemplo, a fração máxima de amônia 

em uma corrente se encontrasse significativamente abaixo do limite inferior de 

inflamabilidade (composto isolado em presença de ar) ou distante da zona de 

explosividade do diagrama (composto em presença de um ou dois outros 

componentes), entende-se que diluída no ar, a mistura acarretará em menos risco 

ainda de explosão. Esta análise qualitativa não se aplica para vazamentos não 

detectados, onde ocorre acumulo de material ou em caso de alguma ignição que 

conceda alta energia de ativação a mistura.  

Os diagramas consultados de inflamabilidade, são específicos à uma 

temperatura e pressão e na presença de um ou dois outros componentes. Portanto, 

dependendo da variável analisada, o diagrama foi utilizado apenas para estimativas.  

As tabelas de limite de inflamabilidade foram adaptadas para as condições de 

operação do equipamento avaliado. No entanto, elas contêm valores estimados dos 



90 
 

 

compostos presentes individualmente, expostos apenas ao ar. Não são 

consideradas as influências da presença dos outros componentes da mistura. A 

presença de outros compostos pode diminuir o potencial explosivo ou aumenta-lo. 

Tais influencias são desconsideradas neste estudo.   

Vaso Flash 

O vaso flash é o responsável por separar a amônia desejada dos outros 

componentes que saem do reator. Na simulação, ele opera à -150 °C e 5 MPa. 

Mudanças nessas condições alteram a eficiência da separação e por consequência, 

a composição das correntes.  

5.1.1 Variação da Pressão à temperatura constante de -150 °C 

a) Corrente de fundo 

Na corrente de fundo, objetiva-se separar a maior fração de Amônia possível. A 

presença de contaminantes, além de diminuir a qualidade do produto desejado, 

poderia acarretar em risco de explosão se considerássemos que o metano e o 

hidrogênio são gases inflamáveis, assim como a amônia. No entanto, como se trata 

de um vaso flash, a corrente de fundo está obrigatoriamente na fase líquida e os 

riscos significativos estariam associados aos vapores liberados. 

a.1)  Fração de Amônia 

Para melhor separação de amônia na corrente de fundo do vaso flash, as 

pressões de operação ideal são baixas, conforme o gráfico da Figura 5.1. Dessa 

maneira, é possível entender a importância da válvula presente antes do vaso. Caso 

ocorresse um descontrole no sistema de descompressão do processo, a separação 

seria prejudicada, diminuindo a pureza da amônia obtida.  

A instalação de salvaguardas para controle da pressão pode evitar custos 

adicionais com um processo de separação complementar necessário caso a 

concentração de amônia saísse da especificação comercial.  

Existe a possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio e 

os vapores de amônia emitidos são tóxicos. É importante tomar o devido cuidado em 

operações envolvendo tanques de armazenagem de amônia líquida, pois existem 

vapores residuais inflamáveis, podendo ocasionar acidentes no caso de alguma 

ignição provocada.  
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Figura 5.1 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de 

NH3 na Corrente de Fundo 

 

 

 

a.2)  Fração de Nitrogênio e Hidrogênio 

Conforme explicitado no item a.1) acima, a pureza da amônia na corrente de 

fundo diminui em pressões de separação altas, voltando a subir e se mantendo 

praticamente constante a partir de 30 MPa. Isso justifica o aumento das frações de 

hidrogênio e nitrogênio na corrente, como ilustra a Figura 5.2. 

Figura 5.2 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de H2 

e N2 na Corrente de Fundo 
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a.3)  Fração de Metano 

Em concordância com a influência da pressão na pureza da amônia obtida, 

em baixas pressões percebe-se, na Figura 5.3, que as concentrações indesejadas 

de metano são as menores possíveis.  

Figura 5.3 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de 

CH4 na Corrente de Fundo 

 
 

 

 

b) Corrente de topo  

Na corrente de topo, a fração de amônia deve ser mínima, a fim de que seja 

separada ao máximo na corrente de fundo, mencionada no item a.1).  

b.1)  Fração de Amônia 

A Figura 5.4 confirma que em baixas pressões a separação no vaso flash 

ocorre com maior eficiência.  

Em altas pressões, a concentração de amônia na corrente de topo aumenta, 

praticamente linearmente, atingindo cerca de 0,0006% quando a pressão chega a 50 

MPa. Mesmo com a pressão aumentada em dez vezes da de operação (5 MPa), a 

fração molar de amônia estaria cerca de 500% distante do valor de limite mínimo de 

inflamabilidade, calculado para tal condição na Tabela 5.1. Portanto, o risco de 

explosão em sistema fechado ou em vazamento por ruptura devido a maior 

presença de amônia é baixo.  No entanto, destaca-se que estão presentes H2 e CH4 

que podem acarretar em teor de explosividade na mistura, conforme itens analisados 

a seguir.  
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Figura 5.4 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de 

NH3 na Corrente de Topo 

 
 

 

 

Assim, realizou-se o cálculo do limite de inflamabilidade para 5 MPa e 50 MPa 

para prever as condições de inflamibilidade dos componentes com o ar, mediante a: 

(i) Equação 6, que avalia a dependência do Limite Inferior de Inflamabilidade com 

Temperatura (°C); (ii) Equação 7 - dependência do Limite Superior de Inflamabilidade 

com Temperatura (°C); (iii) Equação 8 - dependência do Limite Inferior de 

Inflamabilidade com Pressão (MPa); e (iv) Dependência do Limite Superior de 

Inflamabilidade (MPa). As equações para realizar os cálculos são apresentadas a 

seguir (CROWL e LOUVAR, 2015). 

LFLT = LFL25 −
0,75

∆HC
(T − 25) Equação 6 

UFL𝑇 = UFL25 +
0,75

∆HC
(T − 25) Equação 7 

LFLp = LFL0,1 Equação 8 

UFLp = UFL0,1 + 20,6(log P + 1) Equação 9 

Sabendo os valores a 25°C e 1 atm da literatura, calcularam-se os limites 

relativos às condições de operação do vaso flash e à qualquer outra condição de 

desvio, conforme valores da Tabela 5.1 (CROWL e LOUVAR, 2015).  
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Tabela 5.1 – Limites de Inflamabilidade calculados para pressões de 5 e 50 MPa, à 

temperatura constante de  -150 °C. 

 Limite de inflamabilidade 

Substância 

T = 25  °C        
P = 101,3 kPa 

T = -150 °C      
P = 101,3 kPa 

T = -150 °C         
P = 5.000 kPa 

T = -150 °C          
P = 50.000 kPa 

LFL UFL LFL t ULF t LFL p UFL p LFL p UFL p 

Amônia 15 28 14,9 15,1 14,9 50,1 14,9 70,7 

Metano 5 15 3,2 6,9 3,2 41,8 3,2 62,4 

Hidrogênio 4 75 3,5 4,5 3,5 39,5 3,5 60,1 

b.2)  Corrente de Nitrogênio e Hidrogênio 

É possível observar que com a variação da pressão, a quantidade de 

hidrogênio e nitrogênio presentes na corrente de topo pouco se altera, conforme 

Figura 5.5.  

No entanto, seria valido contestar o motivo pelo qual na Figura 5.2, as frações 

destes componentes na corrente de fundo se alteram com a variação de pressão. 

Quando por exemplo, menos hidrogênio sai na corrente de fundo, mais deveria sair 

na corrente de topo, pelo princípio de conservação de massa no sistema. Esta 

correlação entre os comportamentos das frações de topo e de fundo não ocorre 

claramente no gráfico, uma vez que a escala das frações na Figura 5.2 é muito 

pequena se comparada com as escalas da Figura 5.5. Grandezas de 10-5 e 10-6 são 

ínfimas ao lado de frações de 0,72 e 0,24, portanto não provocam alteração 

significativa na curva.  

O hidrogênio não caracteriza uma mistura inflamável individualmente quando 

compõe 72% em ar, pois esse valor supera seu limite superior de inflamabilidade, de 

39,5%, calculado na Tabela 5.1. O meio se torna rico demais e fica inertizado, 

dificultando uma explosão. No caso de um eventual vazamento da corrente de topo 

do vaso flash, a corrente entraria em contato com o ar, diluindo-se as frações e 

alterando-se as condições de temperatura e pressão, que por consequência altera 

também os valores de limites de explosividade. Por isso, existe o risco da fração 

molar de hidrogênio entrar na faixa de inflamabilidade e acarretar em uma explosão. 

Considerando o diagrama obtido em condições normais de temperatura e 

pressão, caso a corrente de hidrogênio com esta concentração entrasse em contato 

com o ar e umidade, a composição da mistura na região onde ocorre o vazamento 
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poderia se tornar inflamável e ocasionar uma explosão. Isso poderia ocorrer com 

menos de 6% de umidade e de 20 a 30% de oxigênio, conforme a  

Figura 5.6Erro! Fonte de referência não encontrada.. Nessas condições, a 

mistura cai na zona de inflamabilidade. A temperatura de operação negativa 

minimiza esse risco, ao passo que a alta pressão maximiza. 

Figura 5.5 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de N2 

e H2 na Corrente de Topo 

 
 

 

 

 

Ao analisar o diagrama da Figura 5.7, que compara hidrogênio, oxigênio e 

nitrogênio, ao traçar o ponto de 72% de hidrogênio e 24% de nitrogênio, 

desconsiderando os componentes presentes nos 4% restantes, é possível avaliar 

que a mistura apresenta baixo risco de explosão dentro do equipamento e 

tubulações, uma vez que não cai na zona de inflamabilidade. O caráter de 

explosividade desta corrente tem grande importância, pois ela é purgada e em 

seguida reciclada a carga inicial da planta. 
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Figura 5.6 – Diagrama de Inflamabilidade para Hidrogênio, Ar e umidade 

 

Fonte: Adaptado de FISCHER et. al.,1981. 

 

Figura 5.7 – Diagrama de Inflamabilidade para Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio 

 

Fonte: Dwyer Jr. et. al, 2003. 
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b.3)  Corrente de Metano 

É desejável que todo metano seja separado na corrente de topo para ser 

posteriormente separado por uma purga.  

Percebe-se a partir da Figura 5.8 que a concentração de metano se afeta 

infimamente com a variação de pressão. Com base no diagrama da Figura 5.9, 

entende-se que em concentrações tão pequenas de metano seria necessário pelo 

menos 10% de amônia para tornar a mistura possivelmente inflamável, quando 

exposta ao ar, mediante a um vazamento, por exemplo. Esse teor de contaminação 

com amônia tem probabilidade ínfima de ocorrer por variação de pressão, já que no 

máximo se alcança 0,0006% de amônia no topo, com a pressão aumentada até 50 

MPa. Conceitualmente, por outro fator que não a variação do parâmetro pressão, 

ocasionando essa contaminação de 10% de amônia no topo, existe o risco de 

explosão. 

Figura 5.8 – Variação da pressão no vaso Flash (à -150°C) vs. a fração molar de 

CH4 na Corrente de Topo 

 

 

 

Além disso, a fração de metano está 99% abaixo do limite mínimo de 

inflamabilidade calculado na Tabela 5.1. O que confirma a baixa possibilidade de 

explosão na corrente de topo pela variação de pressão.  
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Figura 5.9 – Diagrama de Inflamabilidade para Metano e Hidrogênio 

(1:1), ar e amônia, sob altas pressões 

 
 
Fonte: Adaptado de ALE,1980 

5.1.2 Variação da temperatura à pressão constante de 5 MPa 

Visto que a corrente que sai do reator para o vaso flash se encontra no estado 

gasoso, ela precisa ser condensada parcialmente. Dessa forma, ressalta-se a 

importância do trocador de calor antes do vaso flash, para que resfrie a corrente e 

permita a separação.  

c) Corrente de fundo 

Na corrente de fundo, objetiva-se separar a maior fração de Amônia possível.  

c.1)  Fração de Amônia 

Com o gráfico da Figura 5.10, é possível deduzir-se que em temperaturas 

menores que -165°C, aproximadamente, a mistura começa a condensar por 

completo e por consequência, não ocorre separação flash. Ao passo que se a 

temperatura estiver acima de -50°C, aproximadamente, também não ocorre 

separação pois o resfriamento não é suficiente para que a corrente se condense 

parcialmente. Dessa forma, se faz essencial o uso de salva guardas para prevenir o 
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descontrole da temperatura, uma vez que a separação só ocorre na faixa de -165 °C 

à -50 °C.  

Figura 5.10 – Variação de temperatura no vaso Flash (à 5000 kPa) vs. a 

fração molar de NH3 na Corrente de Fundo 

 

ΔT (°C) 

c.2)  Fração de Nitrogênio e Hidrogênio 

Na Figura 5.11, o comportamento da presença de nitrogênio e hidrogênio é 

análogo à da amônia na Figura 5.10. A separação não ocorre em temperaturas 

muito baixas que condensem completamente a corrente ou temperaturas muito 

altas, insuficientes para condensar a corrente. Consequentemente, o hidrogênio e 

nitrogênio não reagidos que seriam separados no topo e reciclados ao processo, 

saem na corrente de fundo.  

A implantação de salvaguardas de controle de temperatura pode evitar custos 

adicionais com um processo de separação complementar necessário caso a 

concentração de amônia saísse da especificação comercial.  
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Figura 5.11 – Variação de Temperatura no Vaso Flash (à 5 MPa) vs. a fração molar 

de N2 e H2 na Corrente de Fundo 

 

ΔT (°C) 

c.3)  Fração de Metano 

Analogamente ao comportamento avaliando no item c.2), o metano 

proveniente do gás de síntese não é separado da amônia fora da faixa de 

temperatura ideal, o que diminui a especificação do produto final, conforme a Figura 

5.12.  

Figura 5.12 – Variação de Temperatura no Vaso Flash (à 5000 kPa) vs. a 

fração molar de CH4 na Corrente de Fundo 
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d) Corrente de topo 

d.1)  Fração de Amônia 

A Figura 5.13 permite concluir que temperaturas maiores que -150°C não são 

ideais, pois nessas condições ocorre um pequeno aumento de presença de amônia 

na corrente de topo.  A maior fração possível de amônia no topo, com a variação da 

temperatura de operação no vaso flash é de 0,45%.  

Os limites de inflamabilidade da amônia foram calculados para temperatura 

de -50°C, a partir da qual ocorre perda de amônia na corrente de topo. Foram 

utilizadas as Equações 6, 7, 8 e 9 para obter os resultados exibidos na Tabela 5.2. 

Ao comparar com o valor máximo de fração de amônia na corrente de topo, esta tem 

um valor 98% menor que a fração mínima na qual o componente isoladamente torna 

a mistura inflamável. Portanto, a possibilidade de haver risco de explosão em 

contato com o ar, apenas pela amônia individualmente é baixa, como em acidentes 

de vazamento por ruptura.  

Figura 5.13 – Variação de Temperatura no Vaso Flash (à 5000 kPa) 

vs. a fração molar de NH3 na Corrente de Topo 

 

ΔT (°C) 
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Tabela 5.2 – Limites de Inflamabilidade calculados para temperatura de -50°C e para 

pressão de 5 MPa. 

 Limite de inflamabilidade 

Substância 

T = 25 °C                  
P = 101,3 kPa 

T = -50 °C                        
P = 101,3 kPa 

T = -50 °C                           
P = 5.000 kPa 

LFL UFL LFL t ULF t LFL p UFL p 

Amônia 15 28 14,9 15,1 14,9 50,1 

Metano 5 15 4,2 5,8 4,2 40,8 

Hidrogênio 4 75 3,8 4,2 3,8 39,2 

 

d.2)  Fração de Nitrogênio e Hidrogênio 

Na Figura 5.14 percebe-se que a temperatura tem maior influência na 

composição de hidrogênio e nitrogênio do que a variação de pressão, analisada 

anteriormente neste capítulo. Porém, elas ainda permanecem pouco alteradas, com 

a variação de temperatura: 

A fração molar de Nitrogênio cai de 23,92% para 23,81%, enquanto que a de 

hidrogenio cai de 71,75% para 71,43%.  

As análises de inflamabilidade do hidrogênio por consulta aos limites de 

explosividade e diagramas são as mesmas discutidas no item b.2)  Corrente de 

Nitrogênio e Hidrogênio, a partir da Figura 5.6. 

Figura 5.14 – Variação de Temperatura no Vaso Flash (à 5000 kPa) vs. a 

fração molar de N2 e H2 na Corrente de Topo 

ΔT (°C) 

Ao analisar o diagrama da Figura 5.15, que compara hidrogênio, oxigênio e 

nitrogênio, ao traçar o ponto de 72% de hidrogênio e 24% de nitrogênio, 
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desconsiderando os componentes presentes nos 4% restantes, é possível avaliar 

que a mistura apresenta baixo risco de explosão dentro do equipamento e 

tubulações, uma vez que não cai na zona de inflamabilidade. O caráter de 

explosividade desta corrente tem grande importância, pois ela é purgada e em 

seguida reciclada a carga inicial da planta. 

Figura 5.15 – Diagrama de Inflamabilidade para Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio 

 

Fonte: Dwyer Jr. et. al, 2003. 

A corrente apresenta baixo risco de explosão dentro do equipamento e 

tubulações, uma vez que não cai na zona de inflamabilidade. No entanto, no caso de 

um eventual vazamento por ruptura ou acúmulo, que colocasse a corrente em 

contato com o ar, diluir-se-iam as frações e alterar-se-iam as condições de 

temperatura e pressão, o que por tabela altera também os valores de limites de 

explosividade. Por isso, conceitualmente existe o risco de explosão para a corrente 

de topo, contendo hidrogênio.  

Considerando o diagrama obtido em condições normais de temperatura e 

pressão, caso a corrente de hidrogênio com esta concentração entrasse em contato 

com o ar e umidade, a composição da mistura na região onde ocorre o vazamento 

poderia se tornar inflamável e ocasionar uma explosão. Isso poderia ocorrer com 

menos de 6% de umidade e de 20 a 30% de oxigênio, conforme o diagrama da 

Figura 5.6. Nessas condições, a mistura cai na zona de inflamabilidade. A 
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temperatura de operação negativa minimiza esse risco, ao passo que a alta pressão 

maximiza.  

d.3) Fração de Metano 

A fração molar de metano pouco se altera com o aumento de temperatura, 

conforme a Figura 5.16, levando à conclusão de que a variação de temperatura não 

afeta significativamente a composição da corrente de topo. Os riscos relativos à 

inflamabilidade no metano nestas concentrações, aproximadamente, são os mesmos 

analisados a partir da Figura 5.9.  

Figura 5.16 – Variação de Temperatura no Vaso Flash (à 5000 kPa) vs. a 

fração molar de CH4 na Corrente de Topo 

 
ΔT (

o
C) 

A partir do diagrama da Figura 5.9, entende-se que em concentrações tão 

pequenas de metano seria necessário pelo menos 10% de amônia para tornar a 

mistura possivelmente inflamável, quando exposta ao ar, mediante a um vazamento, 

por exemplo. Esse teor de contaminação com amônia tem probabilidade ínfima de 

ocorrer por variação de pressão, já que no máximo se alcança 0,0006% de amônia 

no topo, com a pressão aumentada até 50 MPa. Conceitualmente, por outro fator 

que não a variação do parâmetro pressão, ocasionando essa contaminação de 10% 

de amônia no topo, existe o risco de explosão.  

5.1.3 Conclusão dos resultados da Simulação 

 A simulação permitiu uma visão mais ampla da dependência não linear entre 

as variações dos parâmetros de temperatura e pressão com composição das 

correntes no equipamento de vaso flash. Foi possível concluir que a separação é 
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favorecida quando ocorre na faixa de temperatura entre -150 e -50°C e a pressões 

brandas, abaixo de 5 MPa.  

A reação, porém, precisa ocorrer a pressões altas. Dessa forma, a corrente 

de saída do reator precisa sofrer uma descompressão tal qual a mistura se 

condense parcialmente e chegue ao vaso flash em pressões suficientes para que 

ocorra a separação adequada.  

No item 5.1.1, b) Corrente de topo, pode-se observar que quando se opera 

abaixo de 5 MPa, são obtidas concentrações mínimas de hidrogênio, metano e 

nitrogênio na corrente de fundo, tal qual são separadas as concentrações máximas 

de amônia, justamente o que se almeja na separação Flash. Além disso, um sistema 

pressurizado poderia significar maiores riscos de inflamabilidade na planta. Seria 

válido, portanto, contestar o motivo pelo qual a separação é pouco eficiente em 

pressões menores que 5 MPa, visto que nessas condições é alcançada uma maior 

pureza de amônia na corrente de fundo.  

No entanto, a separação Flash teria uma amônia apenas 0,07% mais pura, o 

que não justifica os esforços envolvidos para se obter uma despressurização da 

corrente que sai do reator à 20 MPa para 5 MPa. A possível contaminação da 

corrente de fundo de 0,03% também não caracteriza inflamabilidade em 5 MPa 

isolada dentro do equipamento. Além disso, uma despressurização brusca na 

válvula implicaria em risco de segurança ou na necessidade de outra válvula em 

série, acarretando em custo adicional de manutenção.     

Foi observada a existência de risco de explosividade significativo na corrente 

de topo, devido a presença do hidrogênio e do metano. Na corrente, o hidrogênio 

apresenta frações molares maiores que o limite superior de inflamabilidade, portanto 

isoladamente e retido no equipamento, a mistura é estável. Mas caso haja exposição 

ao ar por um eventual vazamento que diluía a fração a ponto de entrar na faixa de 

explosividade, o risco da mistura provocar explosão é alto. O Metano, por sua vez, 

precisaria de alta contaminação de amônia na corrente de topo (10%) para tornar a 

mistura inflamável. Foi analisado que essa contaminação dificilmente seria é 

provocada por variação de parâmetros de pressão ou temperatura.   

Dessa forma, a análise pela simulação da planta ratifica a importância da 

implementação de salvaguardas de controle de temperatura e pressão, além dos de 

combate a incêndio e vazamento, especificamente no vaso flash, nó 4 do estudo de 

caso.  
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Não foi possível estudar o comportamento do reator pela ferramenta de 

simulação, pois os coeficientes da relação da conversão com a temperatura não 

foram identificados na literatura. Conceitualmente, sabe-se que a reação de síntese 

de amônia, além de necessitar de altas pressões, ocorre graças a presença de 

catalisadores. Modelos de catálise estão previstos na ferramenta, portanto não 

puderam ser previstas as consequências verídicas de variações de parâmetros no 

reator. 

5.2 HAZOP 

A execução deste estudo de HAZOP para o processo de síntese de amônia 

tem como objetivo identificar as causas e consequências de cada evento (desvio) 

através da segmentação do processo.  

Assim, com o auxílio do programa Microsoft Office Excel®, elaborou-se as 

planilhas do estudo HAZOP e os gráficos de resultados. 

O resultado do estudo de HAZOP é apresentado na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Planilhas de HAZOP para os 4 nós 

Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) 

Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  1   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Nenhum 

1. Falha na 
válvula de 
entrada 

 1. Interrupção 
na produção; 

SP A I T 

1. By-pass; 

R1) Teste de 
Recepção (TR) das 
válvulas e inspeção 
com menores 
intervalos. 
O1) Tratar efluentes 
em caso de 
contaminação com ar 
no caso de shutdown 
do equipamento, 
como instalação de 
filtros redundantes, 
torres absorvedoras 
ou tanques de 
contenção. 

1 

PA  C I M 2 

MA A I T 3 

2. Falha no 
suprimento de 
gás de síntese 

Veja 1. FLUXO, 
NENHUM 

SP A I T 

2. Alarme de 
Pressão PAL 

R2) Tanque de 
estocagem de insumo 
para evitar a parada 
por falta de matéria-
prima. 

4 

PA  C I M 5 

MA A I T 6 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  2   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Nenhum 

3. Interrupção no 

fornecimento de 

energia 

Veja 1. FLUXO, 

NENHUM; 

SP A I T 

    

7 

PA  B I T 8 

MA A I T 9 

4. Falha no sistema 

compressor  

Veja 1. FLUXO, 

NENHUM; 

SP A II T 

4. Detectores 

de Vibração do 

compressor  

O1) Tratar efluentes em 

caso de contaminação com 

ar no caso de shutdown do 

equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou tanques 

de contenção. 

10 

PA  C I M 11 

MA A II T 12 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  3   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Nenhum 
5. Danos à linha 

por oxidação 

5.1 Ruptura da linha;   

5.2 Vazamento de 

substância tóxica e 

inflamável;  

5.3 Possibilidade de 

explosão e incêndio;  

5.4 Possíveis fatalidades e 

intoxicação de pessoas;  

5.5 Contaminação do 

meio ambiente; 

SP C III NT 5.Alarme de 

vazamento de 

gás; 

Alarme de 

incêndio com 

sirene de longo 

alcance; 

By-pass; 

Supressores de 

Chama; 

Supressores de 

Explosão; 

R3) Teste de 

estanqueidade da linha. 

O1) Tratar efluentes em 

caso de contaminação com 

ar no caso de shutdown do 

equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou tanques 

de contenção. 

13 

PA  D I M 14 

MA C III NT 15 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  4   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Nenhum 

6. Depósito de 

materiais na 

superfície do 

trocador de calor 

6.1 Aumento da resistência 

à transferência de calor 

(baixa eficiência na troca 

térmica);  

6.2 Obstrução da 

passagem do fluido (fator 

de sujeira);  

6.3 Vedação da linha;  

6.4 Acúmulo material;  

6.5 Danos à 

equipamentos; 

6.6 Fissura ou ruptura do 

equipamento; 

 6.7 Perda de reagentes; 

Veja 5.1 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.2 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.4 FLUXO, 

NENHUM; 

SP C III NT 

6. Alarme de 

vazamento de 

gás; 

Supressores 

de Chama; 

Supressores 

de Explosão; 

Detectores de 

vibração do 

compressor;  

 

O1) Tratar efluentes em 

caso de contaminação 

com ar no caso de 

shutdown do 

equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou 

tanques de contenção. 

16 

PA  C III NT 17 

MA C III NT 18 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  5   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Menor 

1. Tubulação de 

linha parcialmente 

entupida 

 

1.1 Aumento da pressão 

interna;  

1.2 Aumento da 

temperatura;  

1.3 Danos ao compressor; 

1.4 Redução da vida útil do 

compressor;  

Veja 5.1 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.2 FLUXO, 

NENHUM;  

Veja 5.3 FLUXO, 

NENHUM; Veja 5.4 

FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.4 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, 

NENHUM; 

SP C II M 

1. Medidor de 

Fluxo 

Alarme de 

Pressão PAL; 

By-pass; 

Supressores 

de Chama; 

Supressores 

de Explosão; 

  

19 

PA  D II M 20 

MA C II M 21 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  6   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Menor 

2. Válvula na 

linha de 

entrada 

restringida 

2.1 Redução de insumo no 

reator;  

2.2 Menor conversão;  

2.3 Perda de reagente; 

Veja 6.4, FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 5.1 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.2 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, NENHUM; 

SP C II M 

2. Medidor de 

Fluxo; 

Alarme de Pressão 

PAL; 

By-pass; 

 Supressores de 

Chama; 

 Supressores de 

Explosão; 

  

22 

PA  D II M 23 

MA C II M 24 

3. Compressor 

defeituoso 

3.1 Prejuízo ao escoamento 

do fluido; 

3.2 Pressão ideal não 

atingida;  

3.3 Menor produtividade da 

planta; 

Veja 2.4 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

3. Detector de 

vibração no 

compressor; 

  

25 

PA  C II M 26 

MA A I T 27 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  7   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Maior 

1. Falha na 

válvula de 

controle de 

fluxo de 

entrada do 

compressor 

1.1 Reação descontrolada;   

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 5.2 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, NENHUM; 

SP B III M 

1. Detector de 

vibração no 

compressor; 

By-pass; 

  

28 

PA  C III NT 29 

MA B III M 30 

2. Falha na 

válvula de 

controle de 

fluxo  de 

entrada do 

trocador 

2.1 Vazão maior do que prevista; 

2.2 Interferência no balanço 

material e energético do processo; 

2.3 Sobrecarga do trocador de 

calor; 

2.4 Menor eficiência na troca 

térmica;  

2.5 Danos ao trocador de calor;  

- 2.6 Temperatura ideal de reação 

não alcançada;  

SP B III M 

2. By-pass;   

31 

PA  C II M 32 

MA B III M 33 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  8   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Reverso 

1. Passagem 

por válvula de 

retenção 

1.1 Efeito Surge;  

1.2 Decaimento da pressão na 

descarga;  

1.3 Instabilidade do sistema;  

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 
1. Sistema de 

controle 

antisurge; 

Válvula de 

bloqueio; 

Purga; 

O2) As válvulas de 

controle anti-surge 

evitam a instabilidade 

de operação; 

34 

PA  C I M 35 

MA A I T 36 

2. Uso 

eventual de 

alivio de 

emergência 

Veja 1.1 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.2 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.4 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 2. Sistema de 

controle 

antisurge; 

Válvula de 

bloqueio; 

Purga; 

O2) As válvulas de 

controle anti-surge 

evitam a instabilidade 

de operação; 

37 

PA  C I M 38 

MA A I T 39 

3. Diferencial 

de Pressão 

incorreto 

Veja 1.1 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.2 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.4 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 
3. Sistema de 

controle 

antisurge; 

Válvula de 

bloqueio; 

Purga; 

O2) As válvulas de 

controle anti-surge 

evitam a instabilidade 

de operação; 

40 

PA  C I M 41 

MA A I T 42 

4. Bloqueio 

parcial 

Veja 1.1 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.2 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.4 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 4. Sistema de 

controle 

antisurge; 

Válvula de 

bloqueio; 

Purga; 

O2) As válvulas de 

controle anti-surge 

evitam a instabilidade 

de operação; 

43 

PA  C I M 44 

MA A I T 45 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  9   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Reverso 

5. Erro na 

operação do 

fluxo 

Veja 1.1 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.2 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.4 FLUXO, REVERSO; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 
5. Sistema de 

controle 

antisurge; 

Válvula de 

bloqueio; 

Purga; 

O2) As válvulas de 

controle anti-surge 

evitam a instabilidade 

de operação; 

46 

PA  D I M 47 

MA A I T 48 

Pressão Menor 

1. Geração de 

vácuo 

1.1 Risco de implosão;  

Veja 5.2 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.5 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.6 FLUXO, NENHUM; 

SP A II T 

1. Alarme de 

vazamento de 

gás; 

Alarme de 

incêndio com 

sirene de 

longo alcance; 

Alarme de 

pressão PAL; 

Supressores 

de Chama; 

Supressores 

de Explosão; 

  

49 

PA  B II M 50 

MA A II T 51 

2. 

Condensação 

do fluido 

2.1 Absorção de umidade da 

tubulação;  

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

 

R4) Instalar termostato 

com alarme de 

temperatura na entrada 

do compressor; 

52 

PA  B I T 53 

MA A I T 54 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  10   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Menor 

3. Linha de 

sucção do 

compressor 

restringida 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR;  

Veja 5.1 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.2 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, NENHUM;  

SP B II M 

3. Alarme de 

incêndio com 

sirene de 

longo alcance; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

By-pass; 

 Supressores 

de Chama; 

 Supressores 

de Explosão; 

  

55 

PA  C I M 56 

MA A II T 57 

4. 

Vazamento 

não 

detectado 

Veja 3.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 3.3 FLUXO, MAIOR; 

Veja 5.2 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, NENHUM;  

SP C II M 

4. Alarme de 

incêndio com 

sirene de 

longo alcance; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

By-pass; 

 Supressores 

de Chama; 

 Supressores 

de Explosão; 

Detectores de 

gás; 

R3) Teste de 

estanqueidade da linha; 

58 

PA  C I M 59 

MA C II M 60 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  11   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Menor 

5. Linha de 

descarga 

do 

compressor 

ou linha de 

saída do 

trocador 

bloqueadas 

- Veja 3.1 FLUXO, MENOR; 

- Veja 3.2 FLUXO, MENOR; 

- Veja 5.1 FLUXO, NENHUM; 

- Veja 5.2 FLUXO, NENHUM; 

- Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

- Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

- Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

- Veja 6.4 FLUXO, NENHUM; 

- Veja 6.5 FLUXO, NENHUM;  

 - Veja 6.7 FLUXO, NENHUM; 

SP C IV NT 

6. Alarme de 

incêndio com 

sirene de 

longo alcance; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

By-pass; 

 Supressores 

de Chama; 

 Supressores 

de Explosão; 

Detectores de 

gás; 

  

61 

PA  C IV NT 62 

MA C IV NT 63 

6. 

Compressor 

defeituoso 

- Veja 2.2 FLUXO, MENOR; 

- Veja 2.3 FLUXO, MAIOR; 

- Veja 2.4 FLUXO, MAIOR ; 

- Veja 3.1 FLUXO, MENOR; 

- Veja 3.2 FLUXO, REVERSO;  

- Veja 3.3 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

    

64 

PA  B I T 65 

MA A I T 66 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  12   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

1. Falha na válvula 

reguladora de 

pressão da linha 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 5.2 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.3 FLUXO, 

NENHUM;  Veja 5.4 

FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 6.5 FLUXO, 

NENHUM; 

SP B IV NT 

1. Alarme de 

incêndio com 

sirene de 

longo alcance; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

By-pass; 

 Supressores 

de Chama; 

 Supressores 

de Explosão; 

Detectores de 

gás; 

  

67 

PA  C III NT 68 

MA B IV NT 69 

Temperatura Menor 

1. Sub-

aquecimento do 

compressor 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

(temperaturas menores 

que a de projeto); 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 2.6 FLUXO, MAIOR; 

SP A I T 

  

R4) Instalar termostato 

com alarme de 

temperatura na entrada 

do compressor; 

70 

PA  A II T 71 

MA A I T 72 

2. Falha 

operacional no 

controle de 

temperatura 

Veja 3.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 3.2 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

    

73 

PA  B I T 74 

MA A I T 75 

3. Entupimento por 

incrustação dos 

tubos no trocador 

de calor 

Veja 2.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 2.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.6 FLUXO, MAIOR; 

SP A I T 3. Indicador de 

Temperatura 

TI; 

By-pass; 

  

76 

PA  D I M 77 

MA A I T 78 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  13   de  40 

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

1. Super-

aquecimento do 

Compressor 

1.1 Aumento da 

temperatura de descarga 

no compressor;  

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR ; 

Veja 5.3 FLUXO, 

NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, 

NENHUM;  

SP C IV NT 

1. Alarme de 

temperatura 

TAH e TAHH; 

Válvula de 

segurança; 

Controle e 

regulação de 

temperatura 

do óleo de 

arrefecimento 

do 

compressor; 

  

79 

PA  C III NT 80 

MA B IV NT 81 

2. Espaço de 

ventilação do 

compressor mal 

dimensionado  

2.1 Aumento da potência 

consumida;  

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 5.3 FLUXO, 

NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, 

NENHUM; Veja 5.5 

FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.7 FLUXO, 

NENHUM;  

SP A IV M 

2. Alarme de 

temperatura 

TAH, TAHH; 

R5) Rever projeto de 

dimensionamento de 

espaço de ventilação 

para que o compressor 

consiga dissipar o calor 

a fim de operar de 

maneira correta, 

mudando o compressor 

de local.  

82 

PA  A III M 83 

MA A IV M 84 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  14   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

3. Depósito de 

materiais na 

superfície do 

trocador de calor 

Veja 5.1 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 5.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 5.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.1 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.2 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.3 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.4 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.5 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.6 FLUXO, NENHUM;  

Veja 6.7 FLUXO, NENHUM;  

SP C III NT 

3. Alarme de 

temperatura TAH e 

TAHH; 

Alarme de incêndio 

com sirene de 

longo alcance; 

Detectores de gás; 

By-pass; 

  

85 

PA  C III NT 86 

MA C III NT 87 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  15   de  40   

Sistema: Nó 1: Da entrada de matéria-prima (gás de síntese) no compressor 1 até a saída do trocador 1. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Composição 
Outro 
que 

1. Ruptura 
de tubo nos 
trocadores 

1.1 Contaminação da 
corrente com fluído 
refrigerante; 
1.2 Corrosão da 
tubulação e dos 
equipamentos;  
Veja 5.2 FLUXO, 
NENHUM; 
Veja 5.3 FLUXO, 
NENHUM;  Veja 5.4 
FLUXO, NENHUM; 
Veja 5.5 FLUXO, 
NENHUM; 
Veja 6.5 FLUXO, 
NENHUM; 
Veja 6.7 FLUXO, 
NENHUM; 

SP C III NT 

1. Alarme de 
incêndio com 
sirene de longo 
alcance; 
Detectores de 
gás; 
By-pass; 

R6) Manutenção 
preventiva: exame externo, 
teste hidrostático ou por 
radiografia 
computadorizada 
(visualização da corrosão 
no trocador) e limpeza dos 
tubos do trocador 
(periódico). 
R7) Testes de imersão ou 
com bolhas de sabão; 
R8)Escolher um fluido 
refrigerante liquido que não 
solubilize facilmente o 
fluido a ser refrigerado e 
nem seja incompatível, em 
caso de contato.  
O3) Trocadores podem ser 
projetados com zona de 
escape para prevenir 
contaminação cruzada 
entre os fluidos.   

88 

PA  C III NT 89 

MA C III NT 90 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  16   de  40   

Sistema: Nó 2 : No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo 

Nenhum 

1. Falha no 

suprimento de gás 

de síntese 

1.1 Não ocorre 

reação;  

1.2 Interrupção na 

produção; 

SP A I T 

  

O1) Tratar efluentes em 

caso de contaminação 

com ar no caso de 

shutdown do 

equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou 

tanques de contenção. 

91 

PA  B I T 92 

MA A I T 93 

Menor 

2. Vazamento na 

linha de 

alimentação do 

reator 

2.1 Baixa taxa de 

reação;  

2.2 Vazamento de 

substância tóxica e 

inflável;  

2.3 Possibilidade de 

explosão e incêndio;  

2.4 Possíveis 

fatalidades e 

intoxicação de 

pessoas;  

2.5 Contaminação 

do meio ambiente; 

SP C III NT 

2. Medidores de 

fluxo; 

Detector de 

vazamento de gás; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

R3) Teste de 

estanqueidade da linha; 

94 

PA  C II M 95 

MA C III NT 96 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  17   de   40   

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Menor 

3. Falha de 

controle na 

alimentação do 

reator 

3.1 Redução de insumo 

na alimentação do reator; 

Veja 2.1 de FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

3. Alarme de falha 

de controle; 

Controle manual; 

Controle de 

composição; 

O4) Controle de 

composição de entrada 

para garantir razão 

ótima de N2/H2, pois 

excesso de hidrogênio 

pode causar 

empolamento na 

estrutura do 

equipamento e menor 

conversão da reação; 

97 

PA  C I M 98 

MA A I T 99 

4. Pressão no 

sistema 

insuficiente para 

escoamento dos 

reagentes até o 

reator 

4.1 Menor conversão no 

reator; 

4.2 Menor produtividade 

da planta; 

Veja 2.1 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 3.1 de FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

4. Medidores de 

fluxo; 

Medidor de 

Pressão; 

  

100 

PA  C II M 101 

MA A I T 102 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  18   de  40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo 
Maior 

5. Falha de 

controle na 

alimentação do 

reator 

5.1 Reação 

descontrolada; 

5.2 Aumento da 

temperatura no reator; 

5.3 Danos à 

equipamentos; 

5.4 Fissura ou ruptura do 

reator; 

Veja 2.2 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.3 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.4 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.5 de FLUXO, 

MENOR; 

SP B III M 
5. Alarme de falha 

de controle; 

Válvula de 

controle manual; 

Válvula de alívio; 

Válvula de 

bloqueio; 

Tanque de 

segurança; 

Controle de 

composição; 

O3) Trocadores podem 

ser projetados com 

zona de escape para 

prevenir contaminação 

cruzada entre os 

fluidos.   

103 

PA  C III NT 104 

MA B III M 105 

Reverso Não se aplica               106 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  19   de  40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Menor 

1. Abertura 

inadequada de 

válvulas de alívio 

(falha abre) 

1.1 Pressão insuficiente; 

Veja 2.1 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 4.1 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 4.2 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.4 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.5 de FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

1. Alarme de PAL; 

Detectores de gás;  

R1) Teste de Recepção 

(TR) das válvulas e 

inspeção com menores 

intervalos; 

107 

PA  B I T 108 

MA B II M 109 

2. Menor fluxo de 

alimentação no 

reator 

Veja 4.1 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 4.2 de FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

    

110 

PA  B I T 111 

MA A I T 112 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  20   de  40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

1. Falha na 

abertura das 

válvulas de alívio 

1.1 Descontrole da 

pressão interna;  

1.2 Perda de reagente e 

produto; 

Veja 5.2 de FLUXO, 

MAIOR; 

Veja 5.3 de FLUXO, 

MAIOR; 

Veja 5.4 de FLUXO, 

MAIOR; 

Veja 2.2 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.3 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.4 de FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.5 de FLUXO, 

MENOR; 

SP B IV NT 

1. Alarme de 

Pressão PAH; 

By-pass; 

Dreno de 

segurança; 

Tanque de 

segurança; 

Válvula de alívio; 

Detectores de gás; 

Detectores 

vazamento de 

amônia; 

R1) Teste de Recepção 

(TR) das válvulas e 

inspeção com menores 

intervalos; 

113 

PA  B IV NT 114 

MA B IV NT 115 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página 21 de 40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

2. Maior fluxo de 

alimentação do 

reator 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 5.3 FLUXO, MAIOR; 

Veja 5.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 3.2 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 2.2 FLUXO 

MENOR; 

Veja 2.3 FLUXO 

MENOR; 

Veja 2.4 FLUXO 

MENOR; 

Veja 2.5 FLUXO 

MENOR; 

 

SP B IV NT 

2. Medidor de 

fluxo; 

Válvula de alívio; 

Tanque de 

segurança; 

Válvula de 

bloqueio; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

Alarme de pressão 

PAH; 

  

116 

PA  B IV NT 117 

MA B IV NT 118 

Temperatura Menor 

1. Baixa eficiência 

da troca térmica 

no trocador de 

calor K-100 

Veja 4.1 FLUXO, 

MENOR;  

Veja 4.2 FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

1. Indicador de 

temperatura TI;  

119 

PA  C II M 120 

MA A I T 121 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  22   de  40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

2. Descontrole do 

processo de 

compressão/troca 

térmica 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 5.1 FLUXO, MAIOR; 

Veja 5.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 5.3 FLUXO, MAIOR; 

Veja 5.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.2 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 2.2 FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.3 FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.4 FLUXO, 

MENOR; 

Veja 2.5 FLUXO, 

MENOR; 

SP A IV M 

2. Alarme de 

temperatura TAH, 

TAHH;  

Válvula de alívio; 

Válvula de 

bloqueio;  

Tanque de 

Segurança; 

 

 R9) O resfriamento 

deve ser até o ponto de 

orvalho, visando 

condensar a mistura e 

minimizar o vazamento; 

122 

PA  A IV M 123 

MA A IV M 124 

Concentração 

Nenhum Não se aplica               125 

Menor 

1. Baixa 

concentração de 

reagentes na 

alimentação do 

reator 

Veja 4.1 FLUXO, 

MENOR; 

Veja 4.2 FLUXO, 

MENOR; 

SP A I T 

    

126 

PA  B I T 127 

MA A I T 128 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  23   de  40 

Sistema: Nó 2: No reator. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Concentração Maior 

2. Alta 

concentração de 

hidrogênio devido 

a problemas no 

fornecimento de 

gás de síntese 

2.1 Mistura inflamável; 

2.2 Problemas de 

corrosão no equipamento 

(empolamento por 

hidrogênio); 

Veja 2.2 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 2.3 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 2.4 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 2.5 PRESSÃO, 

MENOR; 

SP A III M 

2. Indicador de 

composição; 

Válvula de alívio; 

Válvula de 

bloqueio; 

Alarme de 

pressão PAH, 

PAHH; 

Tanque de 

segurança; 

Supressor de 

chama; 

Supressor de 

explosão; 

R10) Avaliação de 

métodos de proteção 

contra corrosão 

(revestimento, parede 

mais expessa); 

R9) O resfriamento 

deve ser até o ponto de 

orvalho, visando 

condensar a mistura e 

minimzar o vazamento; 

129 

PA  A III M 130 

MA A III M 131 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  24   de  40 

Sistema: Nó 3: Do trocador de calor à válvula de expansão. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo 

Nenhum Não se aplica 132 

Menor 

1. Vazamento no 

trecho entre reator e 

válvula de expansão 

1.1 Vazamento de 

substancia tóxica e 

inflável; 

1.2 Possibilidade de 

explosão e incêndio;  

1.3 Contaminação do meio 

ambiente; 

1.4 Possíveis fatalidades e 

intoxicação de pessoas; 

1.5 Perda de produto; 

1.6 Pressão ideal não 

alcançada; 

SP C III NT 

1. Detectores de 

gás; 

Detector de 

amônia; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

Medidores de 

fluxo; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

R3) Teste de 

estanqueidade da linha; 

O1) Tratar efluentes em 

caso de contaminação 

com ar no caso de 

shutdown do 

equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou 

tanques de contenção. 

133 

PA  C III NT 134 

MA C III NT 135 

Maior 

2. Descontrole do 

fluxo de saída do 

reator 

2.1 Sobrecarga e danos 

nos equipamentos; 

SP A I T 2. Medidor de 

fluxo; 

Válvula de 

bloqueio; 

Válvula de 

alívio; 

Tanque de 

segurança; 

  

136 

PA  B II M 137 

MA A I T 138 

Reverso Não se aplica               139 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  25   de  40 

Sistema: Nó 3: Do trocador de calor à válvula de expansão. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Menor 

1. Falha no controle 

da válvula de 

expansão 

1.1 Despressurização 

excessiva; 

1.2 Separação no vaso 

flash prejudicada;  

1.3 Congelamento da 

válvula; 

Veja 1.6 FLUXO, MENOR;  

SP A I T 

1. Alarme de 

Pressão PAL;  

140 

PA  B II M 141 

MA A I T 142 

2. Vazamento no 

trecho entre reator e 

válvula de expansão 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.5 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.6 FLUXO, MENOR; 

SP C III NT 

2. Alarme de 

vazamento de 

gás; 

Alarme de 

Pressão PAL; 

Medidores de 

fluxo; 

Detector de 

vazamento de 

gás; 

Detector de 

vazamento de 

amônia; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

R3) Teste de 

estanqueidade da linha; 

143 

PA  C III NT 144 

MA C III NT 145 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  26   de  40 

Sistema: Nó 3: Do trocador de calor à válvula de expansão. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

 
Maior 

1. Reação 
descontrolada 

1.1 Ruptura dos tubos dos 
trocadores; 
1.2 Fissura ou ruptura do 
equipamento 
1.3 Contaminação da 
corrente com fluído 
refrigerante; 
Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 
Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 
Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 
Veja 1.4 FLUXO, MENOR;  
Veja 1.5 FLUXO, MENOR;  

SP B IV NT 

1. Alarme de Pressão 
PAL; 
Medidores de fluxo; 
Detector de 
vazamento de gás; 
Detector de 
vazamento de amônia; 
Alarme de Pressão 
PAL; 
Medidores de fluxo; 
Supressores de 
chama; 
Supressores de 
explosão; 
Válvula de bloqueio; 
Válvula de alívio; 

O4) Controle de 
composição de 
entrada para 
garantir razão ótima 
de N2/H2, pois 
excesso de 
hidrogênio pode 
causar 
empolamento na 
estrutura do 
equipamento e 
menor conversão 
da reação. 

146 

PA  B IV NT 147 

MA B IV NT 148 

2. Falha no 
controle da 
válvula de 
expansão 

2.1 Fluido muito 
pressurizado; 
Veja 1.1 PRESSÃO, 
MENOR; 

SP A I T 

2. Alarme de Pressão 
PAH, PAHH; 

  

149 

PA B II M 150 

MA A I T 151 

Temperatura Menor 
1. Maior vazão de 
fluido refrigerante 

1.1 Obstrução da 
passagem do fluido;  
1.2 Acúmulo material;  
1.3 Rompimento da linha;  
Veja 1.3 PRESSÃO, 
MENOR (da válvula de 
expansão); 
Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 
Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 
Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

SP B III M 
1. Indicador de 
temperatura TI; 
Supressores de 
chama; 
Supressores de 
explosão; 
By-pass; 

 

152 

PA B II M 153 

MA B III M 154 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  27   de  40 

Sistema: Nó 3: Do trocador de calor à válvula de expansão. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

1. Depósito de 

materiais na 

superfície do 

trocador de calor 

(fator de sujeira) 

1.1 Aumento da resistência à 

transferência de calor (baixa 

eficiência na troca térmica);  

1.2 Vedação da linha; 

1.3 Danos à equipamentos; 

Veja 1.1 TEMPERATURA, 

MENOR (fator sujeira); 

Veja 1.2 TEMPERATURA, 

MENOR; 

Veja 1.3 TEMPERATURA, 

MENOR; 

Veja 1.2 PRESSÃO, MAIOR; 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.5 FLUXO, MENOR; 

SP B III M 

1. Medidores de 

Fluxo; 

Indicador de 

temperatura TI; 

Alarme de 

temperatura 

TAH, TAHH; 

R11) A escolha 

do fluido 

refrigerando deve 

evitar oxidação e 

entupimentos. 

155 

PA  B III M 156 

MA B III M 157 

2. Baixa eficiência 

da troca térmica 

devido a problemas 

com o fluido 

refrigerante 

(contamintes, 

especificação, 

vazão, etc) 

2.1 Corrosão da tubulação e 

dos equipamentos;  

Veja 1.3 PRESSÃO, MAIOR;   

Veja 1.3 TEMPERATURA, 

MAIOR; 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.5 FLUXO, MENOR; 

SP B III M 

2.Alarme de 

temperatura 

TAH,TAHH; 
 

158 

PA  B III M 159 

MA B III M 160 

  



134 
 

 

Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  28   de  40 

Sistema: Nó 3: Do trocador de calor à válvula de expansão. 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Composição 

Nenhum Não se aplica 161 

Maior Não se aplica  162 

Menor Não se aplica  163 

Outro 

que 

1. Ruptura de 

tubo nos 

trocadores 

Veja 1.3 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 2.1 TEMPERATURA, 

MAIOR; 

Veja 1.1 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.3 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.5 FLUXO, MENOR; 

Veja 1.3 TEMPERATURA, 

MAIOR; 

SP B IV NT 
1. Medidores 

de fluxo 

(trocador do 

calor); 

Indicador de 

corrosão; 

Controle de 

composição de 

amônia; 

R6) Manuntenção 

preventiva:  exame 

externo, teste 

hidrostático ou por 

radiografia 

computadorizada 

(visualização da 

corrosão no trocador) e 

limpeza dos tubos do 

trocador (periódico). 

R7) Testes de imersão 

ou com bolhas de 

sabão. 

 

164 

PA  B IV NT 165 

MA B IV NT 166 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  29   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Nenhum 

1. Reação não 

ocorreu 

1.1 Paralização da 

produção; 

SP A I T 

  

O1) Tratar efluentes 

em caso de 

contaminação com ar 

no caso de shutdown 

do equipamento, como 

instalação de filtros 

redundantes, torres 

absorvedoras ou 

tanques de contenção. 

167 

PA B I T 168 

MA A I T 169 

2. Falha na 

válvula de 

entrada 

2.1 Obstrução da passagem 

de fluido; 

2.2 Vedação da linha; 

2.3 Fissura ou ruptura do 

equipamento; 

2.4 Acúmulo material;  

2.5 Ruptura da linha; 

2.6 Possibilidade de 

explosão e incêndio;  

2.7 Contaminação do meio 

ambiente; 

2.8 Possíveis fatalidades e 

intoxicação de pessoas; 

SP B III M 

2. Válvula reserva em 

linha By-pass; 

R1) Teste de 

Recepção (TR) das 

válvulas e inspeção 

com menores 

intervalos; 

170 

PA B II M 171 

MA B III M 172 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  30   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo Menor 

3.  Vazamento 

por corrosão 

da linha  

Veja 2.1 FLUXO, NENHUM;  

Veja 2.2 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.4 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.5 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

SP B III M 

3. Medidor de 

Pressão PI; 

R3) Teste de 

estanqueidade da 

linha; 

173 

PA C II M 174 

MA B III M 175 

4. Reação 

ocorreu pouco 

4.1 Menor produtividade da 

planta;  

SP A I T 

    

176 

PA B I T 177 

MA A I T 178 

5. Falha na 

válvula 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

SP B II M 
5. Válvula reserva em 

linha By-pass; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

Tanque de 

segurança; 

R1) Teste de 

Recepção (TR) das 

válvulas e inspeção 

com menores 

intervalos; 

179 

PA C I M 180 

MA B II M 181 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  31   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Fluxo 

Maior 

1. Descontrole 

da reação, 

formação de 

produto em 

excesso 

1.1 Vazamento de 

substância tóxica e 

inflamável;  

1.2 Danos a equipamento; 

1.3 Perda de reagente; 

1.4 Perda de produto; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

SP C III NT 

1. Alarme de Pressão 

PAHH, PAH, PAL; 

Válvula de alívio; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de bloqueio; 

Controle de 

composição; 

Supressores de 

chama; 

Supressores de 

explosão; 

O4) Controle de 

composição de entrada 

para garantir razão 

ótima de N2/H2, pois 

excesso de hidrogênio 

pode causar 

empolamento na 

estrutura do 

equipamento e menor 

conversão da reação 

182 

PA B II M 183 

MA C III NT 184 

2. Falha na 

válvula de 

entrada ou 

válvula de 

alívio 

Veja 1.1 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.3 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

SP B III M 
2. Alarme de Pressão 

PAHH, PAH, PAL; 

Válvula reserva em 

linha By-pass; 

Tanque de 

Segurança; 

R9) O resfriamento 

deve ser até o ponto de 

orvalho, visando 

condensar a mistura e 

minimizar o vazamento; 

185 

PA C II M 186 

MA B III M 187 

Reverso Não se aplica 188 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  32   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Menor 

1. Falha no 

sistema de 

compressão 

1.1 Menor pureza do 

produto (amônia);  

SP A I T 

    

189 

PA B I T 190 

MA A I T 191 

2. Reação não 

ocorreu ou 

ocorreu pouco 

2.1 Composição de corrente 

de entrada no vaso alterada;  

2.2 Menor Conversão; 

Veja 4.1 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

    

192 

PA B I T 193 

MA A I T 194 

3. Vazamento 

na linha 

3.1 Pressão ideal não 

atingida; 

Veja 1.1 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

SP B III M 

3. Medidor de 

Pressão PI; 

Veja R.3.a de FLUXO, 

MENOR; 

Veja R.3.b de FLUXO, 

MENOR; 

195 

PA B III M 196 

MA B III M 197 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  33   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

1. Falha no 

sistema de 

compressão 

1.1 Maior fração de metano 

na corrente de fundo;  

1.2 Maior inflamibilidade da 

mistura (metano e amônia); 

1.3 Menor eficiência da 

planta; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM 

(no vaso flash);  

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

SP C III NT 

1. Alarme de Pressão 

PAHH, PAH, PAL; 

Válvula de alívio; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de bloqueio;  

Detector de vibração 

no compressor; 

Alarme de incêndio 

com sirene de longo 

alcance; 

Detectores de gás; 

Detector de amônia; 

By-pass; 

Supressores de 

Chama; 

Supressores de 

Explosão; 

Controle de 

composição; 

Veja O.2.a de FLUXO, 

MAIOR; 

198 

PA C II M 199 

MA C III NT 200 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  34   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

2. Fluxo de 

Alimentação 

em excesso 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.2 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.3 PRESSÃO, 

MAIOR; Veja 1.1 

PRESSÃO, MENOR; Veja 

2.3 FLUXO, NENHUM (no 

vaso flash);  

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

SP A III M 

2. Alarme de Pressão 

PAHH, PAH, PAL; 

Válvula de alívio; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de bloqueio;  

Detector de vibração 

no compressor; 

Alarme de incêndio 

com sirene de longo 

alcance; 

Detectores de gás; 

Detector de amônia; 

By-pass; 

Supressores de 

Chama; 

Supressores de 

Explosão; 

Controle de 

composição;  

Veja R.1.a de 

PRESSÃO, MAIOR; 

201 

PA A II T 202 

MA A III M 203 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  35   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Pressão Maior 

3. Descontrole 

da reação, 

formação de 

produto em 

excesso 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.2 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.3 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM 

(no vaso flash);  

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

SP A III M 

3. Alarme de Pressão 

PAHH, PAH, PAL; 

Válvula de alívio; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de bloqueio;  

Detector de vibração 

no compressor; 

Alarme de incêndio 

com sirene de longo 

alcance; 

Detectores de gás; 

Detector de amônia; 

By-pass; 

Supressores de 

Chama; 

Supressores de 

Explosão; 

Controle de 

composição; 

Veja R.1.a de 

PRESSÃO, MAIOR; 

204 

PA C II M 205 

MA D III NT 206 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  36   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura 

Menor 

1. Falha no 

sistema de 

troca térmica 

1.1 Separação no vaso flash 

prejudicada;  

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR; 

SP A I T 

    

207 

PA B I T 208 

MA A I T 209 

2. Baixa taxa 

de reação 
Veja 4.1 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

    

210 

PA B I T 211 

MA A I T 212 

Maior 

1. Falha no 

sistema de 

troca térmica 

1.1 Presença de amônia na 

corrente de topo; 

1.2 Mistura inflamável e 

tóxica;  

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM;  

SP C III NT 1. Alarme de 

Temperatura TAHH, 

TAH, TAL; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

Veja O.1.a FLUXO, 

MAIOR; 

Veja O.2.a FLUXO, 

MAIOR; 

213 

PA C II M 214 

MA C III NT 215 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  37   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

2. Descontrole 

da reação, 

formação de 

produto em 

excesso 

2.1 Maior energia gasta com 

aquecimento, para atingir 

ponto T x P ideais de 

separação; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 1.1 TEMPERATURA, 

MAIOR; 

Veja 1.2 TEMPERATURA, 

MAIOR (metano e amônia); 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM 

(no vaso flash); 

SP B III M 

2. Alarme de 

Temperatura TAHH, 

TAH, TAL; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de alívio; 

Detector de amônia; 

Veja O.1.a FLUXO, 

MAIOR; 

Veja O.2.a FLUXO, 

MAIOR; 

216 

PA C II M 217 

MA B III M 218 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  38   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Temperatura Maior 

3. Fluxo de 

Alimentação 

em excesso 

Veja 2.1 TEMPERARURA, 

MAIOR; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR;  

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 1.1 TEMPERATURA, 

MAIOR; 

Veja 1.2 TEMPERATURA, 

MAIOR (metano e amônia); 

Veja 1.4 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 1.2 FLUXO, MAIOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM 

(no vaso flash); 

SP B II M 

3 Alarme de 

Temperatura TAHH, 

TAH, TAL; 

Tanque de 

Segurança; 

Válvula de alívio; 

Detector de amônia; 

Veja O.1.a FLUXO, 

MAIOR; 

Veja O.2.a FLUXO, 

MAIOR; 

219 

PA C III NT 220 

MA B II M 221 

Concentração 

de amônia 

Nenhum 
1. Reação 

não ocorreu 
Veja 1.1 FLUXO, NENHUM; 

SP A I T 

    

222 

PA B I T 223 

MA A I T 224 

Menor 

1. Baixa 

taxa de 

reação 

Veja 4.1 FLUXO, MENOR; 

SP A I T 

    

225 

PA B I T 226 

MA A I T 227 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  39   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Concentração 

de amônia 
Menor 

2. Altas 

pressões de 

operação 

(>6000kPa) 

2.1 Maior fração de 

hidrogênio na corrente de 

topo; 

2.2 - Desbalanceamento do 

reciclo; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MAIOR; 

Veja 1.1 TEMPERATURA, 

MENOR; 

Veja 2.3 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.6 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, NENHUM; 

Veja 6.1 FLUXO, MAIOR; 

Veja 6.2 FLUXO, MAIOR; 

SP B III M 

2. Alarme de Pressão 

PAL; 

Veja R.1.a de 

PRESSÃO, MAIOR; 

228 

PA B II M 229 

MA B III M 230 
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Processo: SÍNTESE DE AMÔNIA A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE Página  40   de  40 

Sistema: Nó 4 - Vaso Flash, corrente de fundo e corrente de topo (de reciclo) 

Parâmetro 
Palavra-

Guia 
Causas Efeitos Categ. Freq. Sev. Risco Salvaguardas Recomendações Ref. 

Concentração de 

amônia 

Menor 

3. Temperaturas 

de operação 

altas (>100°C) ou 

extremamente 

baixas (< -200°C) 

3.1 Maior fração 

molar de nitrogênio 

na corrente de topo; 

Veja 1.1 PRESSÃO, 

MENOR;  

Veja 1.2 PRESSÃO, 

MENOR; 

Veja 1.4 FLUXO, 

MAIOR; 

Veja 2.1 

TEMPERATURA, 

MAIOR; 

Veja 2.3 FLUXO, 

NENHUM (no vaso 

flash); 

Veja 2.6 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 2.7 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 2.8 FLUXO, 

NENHUM; 

Veja 4.1 FLUXO, 

MENOR; 

Veja 6.1 FLUXO, 

MAIOR; 

SP B III M 

3. Alarme de 

temperatura TAL; 

Veja R.1.a de 

PRESSÃO, MAIOR; 

231 

PA  B III M 232 

MA B III M 233 

Maior  O contrário ao analisado no parâmetro concentração de amônia, MENOR; 234 
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5.2.1 Listas de Observações e Recomendações 

Ao longo da execução do estudo HAZOP foram adicionados à planilha, 

quando julgado necessário, eventuais observações e recomendações para os 

desvios analisados.  

Estes comentários têm por objetivo auxiliar nas decisões de implantação de 

outros dispositivos de segurança e estudos complementares, justificar determinadas 

classificações, justificar determinadas classificações e também sugerir 

recomendações e práticas entendidas como necessárias à segurança do projeto, ou 

simplesmente, fazer observações pertinentes a desvios em particular. 

As observações listadas no estudo são apresentadas na Tabela 5.4.  

Tabela 5.4 – Lista de Observações 

# Observações Referência 

O1 
Tratar efluentes em caso de contaminação com ar no caso de 
shutdown do equipamento, como instalação de filtros 
redundantes, torres absorvedoras ou tanques de contenção. 

1, 2, 3, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 91, 

92, 93, 
133, 134, 
135, 167, 
168, 169 

O2 
As válvulas de controle anti-surge evitam a instabilidade de 
operação. 

34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48 

O3 
Trocadores podem ser projetados com zona de escape para 
prevenir contaminação cruzada entre os fluidos. 

88, 89, 90, 
103, 104, 

105 

O4 
Controle de composição de entrada para garantir razão ótima de 
N2/H2, pois excesso de hidrogênio pode causar empolamento na 
estrutura do equipamento e menor conversão da reação 

97, 98, 99, 
146, 147, 
148, 182, 
183, 184 

 

Para este estudo de segurança foram listadas cinco recomendações gerais e 

onze recomendações específicas, apresentadas na Tabela 5.5. As recomendações 

gerais são aquelas válidas para toda a instalação, visando à proteção de toda a 

unidade.  
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Tabela 5.5 – Lista de Recomendações 

# Recomendações Referência 

RG1 Manutenção e limpeza das tubulações e equipamentos. - 

RG2 
Inspeções periódicas de equipamentos, instrumentos e 
acessórios. 

- 

RG3 Estudo detalhado de dispersão de gás. - 

RG4 

Estudos adicionais (como Computational Fluid Dynamics - CFD) 
devem ser levados em consideração com objetivo de identificar e 
mitigar os riscos de vazamento de H2 e NH3, que oferecem mais 
perigo a planta. 

- 

RG5 
O uso de EPIs é indispensável dado os efeitos adversos 
causados à saúde, descritos na FISPQ, no Apêndice C deste 
documento. 

- 

R1 
Teste de Recepção (TR) das válvulas e inspeção com menores 
intervalos; 

1, 2, 3, 
107, 108, 
109, 113, 
114, 115, 
170, 171, 
172, 179, 
180, 181 

R2 
Tanque de estocagem de insumo para evitar a parada por falta 
de matéria-prima. 

4, 5, 6 

R3 Teste de estanqueidade da linha; 

13, 14, 15, 
58, 59, 60, 
133, 134, 
135, 143, 
144, 145, 
173, 174, 

175 

R4 
Instalar termostato com alarme de temperatura na entrada do 
compressor; 

52, 53, 54, 
70, 71, 72 

R5 
Rever projeto de dimensionamento de espaço de ventilação para 
que o compressor consiga dissipar o calor a fim de operar de 
maneira correta, mudando o compressor de local.  

82, 83, 84 

R6 
Manutenção preventiva: exame externo, teste hidrostático ou por 
radiografia computadorizada (visualização da corrosão no 
trocador) e limpeza dos tubos do trocador (periódico);  

88, 89, 90, 
164, 165, 

166 

R7 Testes de imersão ou com bolhas de sabão; 88, 89, 90 

R8 
Escolher um fluido refrigerante líquido que não solubilize 
facilmente o fluido a ser refrigerado e nem seja incompatível, em 
caso de contato.  

88, 89, 90 
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Tabela 5.6 – Lista de Recomendações (continuação da Tabela 5.5) 

# Recomendações Referência 

R9 
O resfriamento deve ser até o ponto de orvalho, visando 
condensar a mistura e minimizar o vazamento; 

122, 123, 
124, 129, 
130, 131, 
185, 186, 

187 

R10 
Avaliação de métodos de proteção contra corrosão 
(revestimento, parede mais espessa); 

129, 130, 
131 

R11 
A escolha do fluido refrigerando deve evitar oxidação e 
entupimentos. 

155, 156, 
157 

 

5.2.2 Classificação dos cenários 

 A partir do estudo HAZOP identificou-se um total de 234 cenários, em que 

225 foram classificados de acordo com a matriz de risco apresentada na Tabela 4.8. 

Dos 225 cenários classificados, 50 foram classificados como desvios “não tolerável”, 

89 como “moderado” e 86 cenários para desvios apresentados como “tolerável”.  

Entre os 9 cenários não classificados, 8 foram classificados como “Não 

aplicável”. O desvio “concentração maior de amônia”, apresentado no último cenário 

(ref. 234), não foi classificado. Optou-se não avaliar esse desvio, pois este tinha 

efeitos opostos aos apresentados em desvio “menor concentração de amônia”, que 

já haviam sido avaliados.  

 Os resultados de cada cenário identificado por categoria (segurança pessoal, 

patrimônio e meio ambiente) são apresentados a seguir nos moldes de uma matriz 

de risco e em gráficos do tipo “pizza”. 

  Os valores numéricos da matriz de risco que estão coloridos combinam a 

severidade de cada linha da tabela com a frequência apresentada nas colunas. Por 

outro lado, as cores representam a classificação dos riscos, as células pintadas de 

verde para desvios “tolerável”, amarelo para “moderado”, e vermelho para “não 

tolerável”.  

A mesma legenda de cores é utilizada nos gráficos para representar a 

porcentagem total da classificação de cada risco (“tolerável”, “moderado” e “não 

moderado”) na dada categoria.  
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 A Tabela 5.7 revela os resultados para a categoria segurança pessoal, 

enquanto a Figura 5.17 apresenta um gráfico tipo pizza que classifica os cenários 

para esta categoria em valores percentuais.  

Tabela 5.7 – Classificação para Segurança Pessoal 

Segurança Pessoal 
(SP) 

Frequência 
Total 

A B C D 

Severidade 

I 32 0 0 0 32 

II 2 3 3 0 8 

III 3 13 10 0 26 

IV 2 5 2 0 9 

Total 39 21 15 0 75 

 

 Na Figura 5.17, pode-se observar que dos cenários identificados para a 

categoria de segurança pessoal 45% foram classificados como risco “Tolerável”, 

32% “Moderado” e 23% “Não Tolerável” do total para esta categoria. 

Figura 5.17 – Cenários para Segurança Pessoal 

 

 Para a categoria Patrimônio e Meio ambiente foi utilizada a mesma 

metodologia de análise que para a Segurança pessoal. Os resultados da categoria 

Patrimônio são apresentados na Tabela 5.8.  

Tolerável 
45% 

Moderado 
32% 

Não tolerável 
23% 

Segurança pessoal (SP) 
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Tabela 5.8 – Classificação para Patrimônio 

Patrimônio (PA) 
Frequência 

Total 
A B C D 

Severidade 

I 0 16 11 3 30 

II 2 8 11 2 23 

III 2 4 10 0 16 

IV 1 4 1 0 6 

Total 5 32 33 5 75 

 

Conforme apresentado na Figura 5.18, a categoria Patrimônio teve seus 

cenários classificados em 24% “Tolerável”, 56% “Moderado” e 20% “Não Tolerável” 

do total para esta categoria. 

Figura 5.18 – Cenários para Patrimônio 

 

 Os resultados para a categoria Meio ambiente são apresentados na Tabela 

5.9. 

Tabela 5.9 – Classificação para Meio Ambiente 

Meio ambiente (MA) 
Frequência 

Total 
A B C D 

Severidade 

I 31 0 0 0 31 

II 3 3 3 0 9 

III 2 13 10 1 26 

IV 2 6 1 0 9 

Total 38 22 14 1 75 

 

Tolerável 
24% 

Moderado 
56% 

Não tolerável 
20% 

Patrimônio (PA) 
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 A Figura 5.19 os cenários para Segurança Pessoal foram classificados como 

risco “Tolerável”, “Moderado” e “Não Tolerável”, representando, respectivamente, 

45%, 31% e 24%, do total para esta categoria. 

Figura 5.19  – Cenários para Meio Ambiente 

 

Avaliando-se os três “gráficos pizza” apresentados nas Figuras 5.18, 5.19 e 

5.20, percebe-se que o cenário “Não tolerável” apresentou-se em minoria em todas 

as categorias quando comparados aos demais cenários. Para as categorias Meio 

ambiente e Segurança pessoal, prevaleceram-se o cenário “Tolerável”, enquanto 

que para a categoria Patrimônio, o cenário “Moderado”. 

5.3 Análise Financeira  

A partir do HAZOP desenvolvido, foram sugeridas salvaguardas de modo que 

a instalação industrial fosse protegida e pudesse se prevenir de possíveis sinistros.  

A implantação destas salvaguardas representa custo à empresa e por isso, é 

importante comparar os valores de mercado dos dispositivos sugeridos frente ao 

preço de mercado da amônia produzida, como forma de reforçar a viabilidade da 

metodologia HAZOP.  

Para melhor utilização dos recursos optou-se por priorizar as ações de 

mitigação de riscos de acordo com a classificação dos cenários: “não tolerável”, 

“moderado” e “tolerável”. Assim, foi possível implementar as medidas mitigadoras 

em fases, de acordo com uma previsão para dois tipos de orçamento, um para 

cenários não toleráveis, outro para cenários moderados e toleráveis. 

Tolerável 
45% 

Moderado 
31% 

Não tolerável 
24% 

Meio ambiente (MA) 
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5.3.1 Orçamento para desvios não toleráveis  

O orçamento para desvios não toleráveis foi definido como um plano 

emergencial. Optou-se aplicar essa avaliação para implantação das salvaguardas 

propostas para o cenário não tolerável devido ao alto grau de periculosidade à 

segurança pessoal, ao patrimônio e ao meio ambiente.  

 O presente orçamento pretende cobrir todas as salvaguardas sugeridas no 

HAZOP para os desvios não toleráveis, apresentadas a seguir nas Tabelas 5.10 e 

5.11. 

Tabela 5.10 – Salvaguardas para desvios não toleráveis 

Nó Salvaguarda  

1 

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH;  

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Alarme de vazamento de gás; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Detector de vibração do compressor; 

Detector de vazamento de gás; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Válvula de segurança; 

2 

Alarme de falha de controle; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Controle de composição; 

Detector de vazamento de gás; 

Detector de vazamento de amônia; 

Dreno de segurança; 

Medidores de fluxo; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Tanque de segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

Válvula de controle manual; 
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Tabela 5.11 – Salvaguardas para desvios não toleráveis (continuação da Tabela 

5.10) 

Nó Salvaguarda  

3 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Controle de composição; 

Detector de vazamento de gás; 

Detector de vazamento de amônia; 

Indicador de corrosão; 

Medidores de fluxo; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

4  

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Controle de composição; 

Detector de vazamento de gás; 

Detector de vazamento de amônia; 

Detector de vibração do compressor; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Tanque de segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

 

Este cenário tem alta prioridade no que diz respeito ao uso das salvaguardas 

que são necessárias para a redução do risco e/ou dos efeitos causados pelo desvio 

dos parâmetros. Desta forma, foi elaborado o orçamento apresentado na Tabela 

5.12. 
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Tabela 5.12 – Orçamento para desvios não toleráveis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipamento Valor Médio de Mercado (R$) Quantidade Total/Dispositivo 

Dispositivo By-pass; (válvula) R$ 13.000,00 9,00 R$ 117.000,00 

Alarme de falha de controle; R$ 7.000,00 1,00 R$ 7.000,00 

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; R$ 5.500,00 7,00 R$ 38.500,00 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; R$ 5.500,00 11,00 R$ 60.500,00 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; R$ 5.500,00 5,00 R$ 27.500,00 

Alarme de vazamento de gás; R$ 5.500,00 2,00 R$ 11.000,00 

Detector de vazamento de amônia; R$ 30.000,00 6,00 R$ 180.000,00 

Detector de vazamento de gás; R$ 30.000,00 12,00 R$ 360.000,00 

Detectores de vibração do compressor; R$ 30.000,00 3,00 R$ 90.000,00 

Indicador de corrosão; R$ 10.000,00 1,00 R$ 10.000,00 

Válvula de alívio; R$ 13.000,00 9,00 R$ 117.000,00 

Válvula de bloqueio; R$ 13.000,00 7,00 R$ 91.000,00 

Válvula de controle manual; R$ 13.000,00 1,00 R$ 13.000,00 

Válvula de segurança; R$ 13.000,00 1,00 R$ 13.000,00 

Tanque de segurança; R$ 150.000,00 2,00 R$ 300.000,00 

Dreno de segurança R$ 13.000,00 1,00 R$ 13.000,00 

 
 

TOTAL R$ 1.448.500,00 



 

 

156 

5.3.2 Orçamento para cenários moderados e toleráveis 

Neste orçamento optou-se por avaliar o custo das salvaguardas propostas 

para os cenários moderado e tolerável, dado que ambos possuem as mesmas 

salvaguardas.  

O cenário moderado representa potencial de risco, porém não apresenta 

desvios de alto impacto à segurança pessoal, ao patrimônio e/ou ao meio ambiente. 

Por outro lado, o cenário tolerável representa desvios que dificilmente 

ocorrerão na vida útil da planta ou mesmo que representam baixo risco a segurança 

pessoal, ao patrimônio ou ao meio ambiente. Desta forma, este cenário é o que 

possui menor prioridade de ação.  

Pelo HAZOP proposto temos as salvaguardas para o cenário moderado e 

tolerável segundo as Tabelas 5.13 e 5.14.   

Tabela 5.13 – Salvaguardas para cenários moderados e toleráveis 

Nó Salvaguarda  

1 

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH;  

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Alarme de vazamento de gás; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Detector de vibração do compressor; 

Detector de vazamento de gás; 

Medidor de Fluxo; 

Purga; 

Sistema de controle antisurge; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Válvula de bloqueio; 
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Tabela 5.14 – Salvaguardas para cenários moderados e toleráveis (continuação da 

Tabela 5.13) 

Nó Salvaguarda  

2 

Alarme de falha de controle; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Controle de composição; 

Detector de vazamento de gás; 

Indicador de composição; 

Medidores de fluxo; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Tanque de segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

3 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Medidores de fluxo; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Tanque de segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 

4 

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; 

Dispositivo By-pass; (válvula) 

Controle de composição; 

Detector de vazamento de amônia; 

Detector de vibração do compressor; 

Detector de vazamento de gás; 

Supressores de Chama; 

Supressores de Explosão; 

Tanque de segurança; 

Válvula de alívio; 

Válvula de bloqueio; 
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Comparando-se as Tabelas 5.10 e 5.11 com as Tabelas 5.13 e 5.14, é 

possível notar que as salvaguardas do cenário moderado e tolerável englobam 

também as salvaguardas do cenário não tolerável, ou seja, corrigindo-se os desvios 

moderados e toleráveis automaticamente também serão corrigidos os desvios não 

toleráveis. Portanto, com base nestas informações apresentadas, foi elaborado o 

orçamento apresentado na Tabela 5.15 para evitar os desvios não toleráveis, 

moderados e toleráveis. 
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Tabela 5.15 – Orçamento para cenários moderados e toleráveis 

Equipamento Valor Médio de Mercado (R$) Quantidade Total/Dispositivo 

Dispositivo By-pass; (válvula) R$ 13.000,00 12,00 R$ 156.000,00 

Alarme de falha de controle; R$ 7.000,00 1,00 R$ 7.000,00 

Alarme de incêndio com sirene de longo alcance; R$ 5.500,00 4,00 R$ 22.000,00 

Alarme de Pressão PAL, PAH, PAHH; R$ 5.500,00 13,00 R$ 71.500,00 

Alarme de Temperatura TAL, TAH, TAHH; R$ 5.500,00 4,00 R$ 22.000,00 

Alarme de vazamento de gás; R$ 5.500,00 1,00 R$ 5.500,00 

Detector de vazamento de amônia; R$ 30.000,00 2,00 R$ 60.000,00 

Detector de vazamento de gás; R$ 30.000,00 3,00 R$ 90.000,00 

Detectores de vibração do compressor; R$ 30.000,00 3,00 R$ 90.000,00 

Indicador de composição R$ 10.000,00 1,00 R$ 10.000,00 

Válvula de alívio; R$ 13.000,00 5,00 R$ 65.000,00 

Válvula de bloqueio; R$ 13.000,00 9,00 R$ 117.000,00 

Tanque de segurança; R$ 150.000,00 2,00 R$ 300.000,00 

Sistema de Controle anti surge R$ 50.000,00 5,00 R$ 250.000,00 

Purga / “venti” R$ 13.000,00 5,00 R$ 65.000,00 

  

TOTAL R$ 1.331.000,00 
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5.3.3 Avaliação da relação custo/benefício  

Os custos apresentados nos itens 5.3.1 e 5.3.2 são estimativas, devido à falta 

de dados mais precisos sobre a instalação industrial utilizada no presente estudo e a 

dificuldade de acesso à orçamentos de fornecedores destes equipamentos.  

O valor médio de mercado destes dispositivos varia conforme o 

dimensionamento, a especificação e a quantidade a ser comprada. Portanto, não há 

a pretensão, por parte das autoras do presente trabalho, realizar uma análise 

financeira completa, mas sim apresentar que é possível avaliar a viabilidade 

financeira do HAZOP através da avaliação da relação custo/benefício entre os 

gastos estimados com a implantação das salvaguardas propostas e a produção 

anual de uma planta de amônia. 

Assim, primeiramente foi avaliado a produção de amônia obtida na planta da 

simulação do processo, e posteriormente os cálculos percentuais correspondentes a 

cada orçamento em relação ao lucro obtido.  

O valor da vazão obtida na simulação de processo foi de 579,51 quilos de 

amônia por hora, com 99.9% de pureza, conforme a Tabela 5.16. Em um ano, 

considerando que a planta trabalhe em processo continuo de 24 horas, esta vazão 

equivale a 5071,4 toneladas ao ano. 

Tabela 5.16 – Condições da corrente de amônia obtida na simulação do processo 

Amônia 

Fase vapor 0,00000 

Temperatura  -150°C  

Pressão 5 MPa 

Pureza 99,9% 

Vazão molar 34,032 kgmol/h 

Vazão volumétrica 

liquida 
579,51 kg/h 

Entalpia molar -8,0007x104 

Entropia molar 
14,766 

kJ/kgmol.°C 

Vazão calorífica -2,72x106 kJ/h 
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As informações necessárias para o cálculo do lucro bruto (livre dos custos 

operacionais) obtido na produção de amônia são listadas na Tabela 5.17. 

Tabela 5.17 – Tabela Cálculo de lucro bruto obtido pela produção de amônia 

 Valor Unidade 

Capacidade anual de produção da 

planta: 

5071,4 Toneladas/ano 

Cotação média do Dólar (período 

novembro/2015 a março/2016): 

3,79 Reais/dólar 

Valor Comercial da Amônia: 500,00 Dólares/tonelada 

Lucro Bruto obtido: 9.610.303,00 Reais 

Considerando que as salvaguardas podem ser implementadas ao longo de 

um ano, o valor total calculado para o orçamento de cenários não toleráveis é de R$ 

1.448.500,00 reais, conforme a Tabela 5.12. Por outro lado, o orçamento para 

cenários moderados e toleráveis, apresentado na Tabela 5.15, foi de R$ 

1.331.000,00. 

Logo, os custos equivalem a, respectivamente, 15% e 14% do lucro líquido 

total anual da planta de produção de amônia. 

Baseado no que foi exposto, conclui-se que a implementação das 

salvaguardas tanto do orçamento de cenários não tolerável quanto dos cenários 

moderados e toleráveis são viáveis financeiramente e representam um excelente 

custo/benefício para a indústria dado que em menos de dois meses de produção a 

compra de equipamentos que podem impedir catástrofes de altíssimos custos 

financeiros e fatalidades irreparáveis poderia ser quitada. 
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6 CONCLUSÃO  

A produção mundial de amônia atinge cerca de 130.000 mil toneladas ao ano, 

principalmente em função da necessidade e utilização para produção de fertilizantes. 

Estes garantiram que a produtividade agrícola suprisse a demanda por alimentos de 

acordo com o crescimento populacional.  

A ocorrência de acidentes pode acarretar em grandes dispêndios financeiros, 

assim como prejuízos irreparáveis à saúde pessoal de funcionários e de moradores 

da vizinhança, juntamente com a contaminação do meio ambiente. Tais incidentes  

geram prejuízos a marca e a imagem da empresa e consequentemente,  diminuem 

sua competitividade no mercado.  

Na produção de amônia, é necessário atentar para alguns fatores, em 

especial, as condições extremas de operação, a propriedade corrosiva e inflamável 

de alguns compostos envolvidos no processo, assim como os riscos de intoxicação 

por exposição em um eventual vazamento do produto e a contaminação do meio 

ambiente. 

Apesar do alto volume de produção e seus riscos inerentes, o índice de 

mortalidade por incidente envolvendo amônia é pequeno quando comparado com a 

maioria dos processos, estando em torno de 0,1 mortes por tonelada de amônia 

liberada. A preocupação com a segurança nos processos da planta contribui para 

este valor baixo, que poderia ser muito maior caso estudos como o HAZOP não 

fossem aplicados.  

 Através do estudo de segurança de processo, pode-se avaliar possíveis 

desvios e prever problemas com segurança e operabilidade da instalação. Desta 

forma, uma empresa ao utilizar a técnica HAZOP pode visualizar alternativas e 

soluções mitigadoras, se resguardando de possíveis acidentes e perda de 

produtividade na planta.  

A simulação permitiu uma visão mais ampla da dependência não linear entre 

as variações dos parâmetros de temperatura e pressão com composição das 

correntes de saída, no equipamento de vaso flash. Foi possível concluir que a 

separação é favorecida quando ocorre na faixa de temperatura entre -150 e -50oC e 

a pressões brandas, abaixo de 5 MPa. Também foi possível analisar que a corrente 

de topo na separação do vaso flash representa risco de explosão, devido à presença 

em altas concentrações de hidrogênio e menores, de metano. Este, por sua vez, se 

torna perigoso quando a corrente de topo se contamina com frações maiores de 
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10% de amônia. Porém, avaliou-se que esta contaminação dificilmente ocorre 

apenas pela variação de parâmetros de temperatura e pressão.  

O estudo de segurança escolhido para execução do presente trabalho 

possibilitou a classificação dos cenários quanto às categorias e os critérios de 

tolerância, de acordo com a matriz de risco sugerida. De um total de total de 225 

cenários classificados, 50 foram classificados como desvios “não toleráveis”, ou seja, 

22% dos cenários possíveis de ocorrer são de elevado risco, o que justifica a 

importância da realização deste estudo para a planta em questão. 

Também baseando-se nos cenários avaliados pode-se analisar o custo da 

implantação das medidas propostas. Optou-se por separar os recursos financeiros 

em orçamentos, para cenários não toleráveis e para cenários moderados e 

toleráveis, de modo que a instalação desses dispositivos fosse em etapas e 

gradativamente, cobrindo os desvios relevantes a operação da planta industrial. Por 

fim, obteve-se que o orçamento para cenários não toleráveis e para cenários não 

toleráveis e para cenários moderados e toleráveis representam, respectivamente, 

apenas 15% e 14% do faturamento anual da empresa, mostrando que a 

implementação das salvaguardas são viáveis financeiramente e representam um 

excelente custo/benefício para a indústria. 

Diante do exposto neste capítulo e ao longo do presente trabalho, conclui-se 

que o estudo HAZOP é um método eficiente de análise de risco para avaliação de 

perigos e operabilidade de plantas de produção de amônia. A utilização desta 

metodologia comprovou ser uma importante ferramenta para classificar e categorizar 

cenários, auxiliando nas decisões de aplicação dos recursos financeiros da empresa 

objetivando a minimização de falhas e eventos através da implantação de 

salvaguardas. 

6.1  Sugestões para trabalhos futuros 

Como possíveis trabalhos de continuação do presente estudo, sugere-se: 

1. Dimensionamento dos equipamentos e tubulações.  

Com a determinação das dimensões de cada equipamento, é possível 

entender melhor quais suas capacidades, perda de carga do processo, 

ineficiências, entre outros. 

A qualidade do estudo HAZOP é maior quando este é realizado com 

informações detalhadas, fornecidas em uma planta física.  
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2. Análise financeira completa, considerando os custos energéticos 

(dependentes do dimensionamento de equipamentos) e maior precisão no 

custo de implantação das salvaguardas sugeridas.  

A consideração de custos energéticos é importante, pois a síntese de 

amônia é caracterizada por uma reação a altas pressões, com alto 

consumo de energia. Enquanto, um estudo de viabilidade econômica das 

salvaguardas com base em uma lista de fornecedores, de acordo com o 

dimensionamento da instalação (diâmetro e capacidade dos equipamentos, 

tubulações e acessórios especificados), permite maior detalhamento e 

enriquece este presente estudo. 

3. Estudo de impacto ambiental para avaliar possíveis efeitos causados pela 

amônia;  

Os efeitos e as consequências provocadas pela amônia na agricultura 

ainda são imprecisos e, portanto, demandam pesquisas mais detalhadas 

sobre o assunto. O Brasil, por exemplo, pode vir a sofrer com os efeitos em 

longo prazo por possuir uma economia ser fortemente agrícola.  
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ANEXO A 

Ano País Substância  
Número 

de 
mortes 

1917 Reino Unido TNT 46 

1919 Reino Unido Melaço de açúcar 23 

1921 Alemanha Nitrato de amônia 561 

1930 Bélgica - 63 

1933 Alemanha Gás 65 

1939 Romênia Cloro 60 

1942 Bélgica Nitrato de amônia 200 

1944 EUA  GLP 128 

1944 Reino Unido Explosivos  68 

1947 Finlândia Cloro 19 

1947 EUA  - 17 

1948 Alemanha Éter dimetílico 245 

1948 EUA  Dióxido de enxofre 20 

1950 México Sulfeto de hidrogênio 22 

1954 Alemanha Óleo 32 

1960 EUA  Anilina 15 

1966 França Propano 18 

1968 Alemanha Cloreto de vinila 24 

1970 Irã Gás 29 

1971 Polônia Óleo 33 

1972 EUA  Água de reuso 125 

1972 Brasil Butano 37 

1972 Japão na 76 

1973 EUA  GLP 40 

1974 Reino Unido Ciclohexano 28 

1974 România Etileno 100 

1974 Japão Nafta 33 

1976 Colômbia Amônia 30 

1977 Colômbia Amônia 30 

1978 Taiwan MEKPO 33 

1978 México Gás 40 

1978 Japão Óleo 21 

1979 Irlanda Óleo 50 

1979 Thailândia Óleo 50 

Fonte: Adaptado de MIHAILIDOU et al., 2012. 
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Ano País Substância  
Número 

de 
mortes 

1980 Irã Nitroglicerina 80 

1980 Espanha Propano 51 

1980 EUA  Óleo 51 

1980 Japão Metano 15 

1981 México Cloro 29 

1982 Venezuela Óleo 150 

1982 EUA  Óleo 84 

1982 Itália Gás 34 

1983 India Gasolina 41 

1983 Brasil Gasolina 42 

1984 India Isocianato de metila 20000 

1984 EUA  GLP 15 

1984 México GLP 650 

1984 Brasil  Gasolina 508 

1984 Paquistão Gás 60 

1985 Itália Etileno 23 

1985 India Gasolina 43 

1986 Ucrânia Gás Radioativo 31 

1987 India Nafta 25 

1988 Reino Unido Gás 165 

1988 India  Óleo 35 

1988 China  Hidrocarboneto 25 

1989 EUA  Etileno/Isobutano 23 

1989 Bélgica Óxido de etileno 32 

1989 União Soviética GLP 645 

1990 India  Etano/Propano 31 

1990 India  Gás 35 

1991 China  Pesticida 30 

1991 Tailândia Gás 63 

1992 México Gasolina 206 

1992 Grécia GLP 20 

1992 Turquia Metano 32 

1992 India  na 43 

1992 Senegal Amônia 40 

1993 Venezuela Gás Natural 36 

1993 Vietnã Hidrocarboneto 47 

1993 China  Gás 70 

1993 Colômbia Óleo 430 

1993 China  na 27 

1993 Coréia do Sul  GLP 27 

Fonte: Adaptado de MIHAILIDOU et al., 2012.  
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Ano País Substância  
Número 

de 
mortes 

1994 Egito Óleo 410 

1994 China  na 61 

1995 Coréia do Sul  GLP 101 

1997 India  GLP 60 

1998 Nigéria  Gasolina 1000 

2000 Nigéria  Óleo 250 

2000 Países Baixos na 18 

2001 França Nitrato de amônia 30 

2001 Brasil Gás 10 

2004 Argéria GNL 23 

2004 Bélgica Gás Natural 24 

2005 EUA  Hidrocarboneto 15 

2006 Nigéria  Óleo 260 

2008 China  Acetato de polivinila 20 

2008 Coréia do Sul  Gás 40 

2008 Irã Detergente 30 

2010 China  Explosivos  20 

Fonte: Adaptado de MIHAILIDOU et al., 2012.  



 

 

179 

ANEXO B 

  

Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

        ↓

        ↓

Concluído         ↓

1.  Áreas drenadas adequadamente?

2. Existem corredores de acesso?

3.
Paredes corta fogo, diques e parapeitos especiais são 

necessários? 

4. Obstruções subterrâneas perigosas?

5. Restrições suspensas perigosas?

6. Entradas e saídas de emergência?

7. Altura livre suficiente?

8. Acesso para veículos de emergência?

9.
Espaço de armazenamento seguro para matéria-primas e 

produtos acabados?

10.
Plataformas adequadas para operações de manuteção 

seguras? 

11.
Guindastes e elevadores projetados e protegidos 

adequadamente?

12. Espaço livre para as linhas de energia suspensas?

1. Escadas, escadarias e rotas de fuga adequadas?

2. Necessidade de portas corta fogo?

3. Obstruções de cabeça marcadas?

4. Ventilação adequada?

5. Necessidade de escada ou escadaria até o telhado?

6. Vidro de segurança especificado onde for necessário?

7. Necessidade de aço estrutural à prova de fogo?

1.
Consequências da exposição a operação adjacentes 

consideradas? 

2. Coifas especiais para fumaça ou poeira necessárias? 

3. Materiais instáveis armazenados adequadamente?

4.
Laboratório de processo verificado quanto a condições 

explosivas fora de controle? 

5. Facilidades para proteção contra explosões?

1/5

Não se aplica          

Exige mais estudo

Arranjo Geral

Edificações

Processo 
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Fonte: CROWL e LOUVAR, 2015. 

        ↓

        ↓

Concluído         ↓

6.
Reações perigosas possíveis devido a erros ou à 

contaminação?

7.
Química dos processos completamente compreendida e 

avaliada? 

8.
Facilidades para remoção rápida dos reagentes em uma 

emergência?

9.
A falha de equipamentos mecânicos é uma possível causa de 

perigos? 

10.
Possíveis perigos em decorrência de bloqueios graduais ou 

repentinos na tubulação ou nos equipamentos?

11.
Possíveis riscos de responsabilidade pública em decorrência 

de sprays, fumaças, vapores ou ruído?

12. Facilidades para o descarte de material tóxicos?

13.
Perigos envolvidos no descarte de material para o sistema 

de esgoto?

14.
Fichas de segurança de materiais (FISPQ) disponíveis para 

todos os produtps químicos?

15.
Possíveis perigos em decorrência da perda simultânea de 

dois ou mais serviços? 

16. Fatores de segurança alterados pelas revisões de projeto?

17.
Consequências do pior incidente ou de uma combinação de 

incidentes foram analisadas? 

18. Os diagramas de processo estão corretos e atualizados? 

1. Necessidade de chuveiros de emergência e lava olhos?

2. Necessidade de sistemas de aspersão de água?

3. Provisões para expansão térmica?

4.
Todas as linhas de transbordamento direcionadas para áreas 

seguras?

5. Linhas de ventilação direcionadas de maneira segura?

6. As especificações das tubulações foram seguidas?

7. Necessidade de mangueiras de lavagem?

8.
Válvulas de retenção empregadas de acordo com a 

necessidade?

2/5

Tubulação

Exige mais estudo

Não se aplica          
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FONTE: CROWL E LOUVAR, 2015.. 

        ↓

        ↓

Concluído         ↓

9.
A proteção e a identificação de tubulações frágeis foram 

consideradas?

10.
Possível deterioração do exterior da tubulação pelos 

produtos químicos?

11. Válvulas de emergência facilmente acessíveis?

12. Linhas de ventilação grandes e longas suportadas:

13.
Tubulação de vapor condensado projetada de maneira 

segura?

14.
Tubulação da válvula de alívio projetada para evitar 

entupimento?

15.
Drenos para aliviar a pressão na sucção e na descarga de 

todas as bombas do processo?

16.
Linhas de abastecimento de água da cidade não conectadas 

às tubulações do processo?

17.

Líquidos inflamáveis alimentando as unidades de produção 

desligadas a uma distância segura em caso de incêndio ou 

outra emergência? 

18. Proteção para o pessoal fornecida?

19. Linhas de vapor quente isoladas?

1. Projetos corretos para a pressão máxima de operação?

2. Tolerância de corrosão considerada?

3. Isolamento especial para equipamentos perigosos?

4. Protetores para esteiras, polias, roldanas e engrenagens?

5. Cronograma para verificação dos dispositivos de proteção?

6. Diques para todos os tanques de armazenamento?

7. Parapeitos para os tanques de armazenamento?

8.
Materiais de construção compatíveis com os processos 

químicos?

9.
Equipamentos recuperados e de reposição verificados 

estruturalmente e quanto às pressões de processo?

10.

Tubulações suportadas de maneira independente para 

aliviar as bombas e outros equipamentos conforme a 

necessidade?

11. Lubrificação automática do maquinário crítico?

12. Necessidade de equipamento emergencial de espera?

3/5

Equipamentos

Exige mais estudo

Não se aplica          
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FONTE: CROWL E LOUVAR, 2015. 

 

        ↓

        ↓

Concluído         ↓

1. Válvulas de alívio ou discos de ruptura necessários?

2. Materiais de construção resistentes à corrosão?

3.
Vents projetados adequadamente? (Tamanho, 

direção,configuração?)

4. Supressores de chama necessários nas linhas de vent? 

5.
Válvulas de alívio protegidas contra entupimento por discos 

de ruptura?

6.
Manômetros indicadores instalados entre os discos de 

ruptura e as válvulas de alívio?

1. Todos os controles com proteção contra falhas?

2. A indicação dupla das variáveis do processo é necessária?

3. Todos os equipamentos identificados adequadamente?

4. A tubulação é protegida?

5.
Proteções fornecidas para o controle do processo quando 

um instrumento tem de ser retirado de serviço?

6. Segurança do processo afetada pelo atraso na resposta? 

7. Identificação em todos os comutadores de partida/parada?

8.
Equipamentos projetados para permitir o bloqueio de 

proteção?

9. As falhas elétricas provocam condições inseguras?

10.
Iluminação suficiente para as operações exteriores e 

interiores?

11.
Luzes fornecidas para todos os visores, chuveiros e lava 

olhos?

12. Disjuntores adequados para proteção dos circuitos?

13. Todos os equipamentos aterrados?

14. Bloqueios especiais necessários para a operação segura?

15.
Suprimento emergencial de energia é necessário nos 

equipamentos de iluminação?

16.
Iluminação de emergência durante a falta de energia é 

necessária para fuga?

4/5

Exige mais estudo

Não se aplica          

Alívio e suspiro

Instrumentos e Equipamentos Elétricos
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FONTE: CROWL E LOUVAR, 2015. 

.  

        ↓

       ↓

Concluído        ↓

17.
Todos os equipamentos de comunicação necessários foram 

fornecidos?

18.
Chaves de desconexão de emergência adequadamente 

indicadas? 

19.
Necessidade de equipamentos elétricos especiais à prova 

de explosão?

1. Necessidade de extintores de incêndio?

2. Necessidade de equipamentos especiais para respiração?

3. Necessidade de material para represamento?

4. Necessidade de tubos indicadores colorimétricos?

5.
Necessidade de aparelhos para detecção de vapores 

inflamáveis?

6.
Materiais de extinção de incêndio compatíveis com os 

materiais de processo?

7. Necessidade de procedimentos e alarmes de emergência?

1.
Algum material ou produto requer equipamento de 

manuseio especial?

2.
Alguma matéria-prima ou produto afetado por condições 

climáticas extremas?

3.
Algum produto perigoso do ponto de vista tóxico ou 

inflamável?

4. Recipientes adequados utilizados?

5.
Recipientes identificados adequadamente quanto a 

toxicidade, inflamabilidade, estabilidade, etc?

6. Consequências de derratamentos nocivos consideradas?

7.
Instruções especiais necessárias para os recipientes ou para 

a armazenagem e estocagem pelos distribuidores?

8.
O armazém tem instruções especiais que cobrem cada 

produto considerado crítico? 

5/5

Exige mais estudo

Equipamentos de Segurança 

Matérias-primas

Não se aplica          
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ANEXO C 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO  

FISPQ  

 

Nome do produto: AMÔNIA (NH3) 

FISPQ nº: 02  

Vale Fertilizantes S. A. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  

Nome do produto: AMÔNIA (NH3)                                                                                      

Código interno de identificação do produto: AMÔNIA ANIDRA (NH3)  

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

Perigos mais importantes: Gás liquefeito sob pressão, tóxico e agressivo ao 

meio ambiente, de odor extremamente pungente, o que torna fácil a sua detecção 

pelo olfato mesmo a baixas concentrações. Devido à grande solubilidade em água, a 

Amônia, na forma gasosa, se dissolve nas mucosas dos olhos e trato respiratório, 

exercendo efeito irritante intenso e dano celular pela sua ação cáustica alcalina.   

Efeitos do produto  

Efeitos adversos à saúde humana: Efeito tóxico à saúde humana, o contato 

com a Amônia líquida pode causar severas queimaduras nos olhos e na pele. Sua 

ação tóxica sobre as mucosas interrompe a respiração e impede a visão, mesmo a 

baixas concentrações. Pode causar queimadura e asfixia. A concentração de 500 

ppm causa irritação na garganta. 2000 ppm é perigoso para pequena exposição e 

5000 ppm pode ser fatal até mesmo no caso de breve exposição.  

Inalação: A inalação da Amônia gasosa, em grandes concentrações, pode 

causar morte.   

Contato com os olhos: Amônia líquida pode causar severas queimaduras 

nos olhos e impede a visão, mesmo a baixas concentrações e na fase gasosa.  

Contato com a pele: Amônia líquida é um irritante cutâneo que pode 

provocar queimaduras na pele. Ingestão: Causa corrosão e dano imediato ao trato 

gastrintestinal.  

Queimadura: A amônia líquida pode provocar queimaduras na pele.  
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Efeitos ambientais: Por ser muito solúvel em água e, mesmo em 

concentrações baixas, torna-se prejudicial à vida aquática. Animais expostos 

poderão sofrer danos teciduais e serem levados à morte. Queima as plantas por 

desidratação.  

Perigos físicos e químicos: A amônia é um produto alcalino que libera calor 

quando reage com ácido. Em contato com Halogênios, Boro, Alquil Sulfatos 1.2 

Dicloroetano, Óxidos de Etileno, Platina, Triclorato de Nitrogênio e fortes oxidantes, 

pode causar reações extremamente exotérmicas ou explosivas. Em contato com 

metais pesados e seus compostos pode formar produtos explosivos. Em contato 

com cloro e seus compostos pode resultar a liberação de gás cloroamina. A amônia 

pode produzir significativa mistura explosiva quando em contato com 

hidrocarbonetos. O produto também é incompatível com aldeído acético, acroleína, 

hidrazina, ferrocianeto de potássio.  

Perigos específicos: A amônia se vaporiza rapidamente. O gás é mais leve 

do que o ar. A amônia é estável quando armazenada e usada sob condições 

normais de estocagem e manuseio. Acima de 450 ºC pode decompor-se, liberando 

Nitrogênio e Hidrogênio, este último é altamente inflamável. Não ocorre 

polimerização.  Principais sintomas: A inalação pode causar dificuldade respiratória, 

broncoespasmo, queimaduras nas mucosas da boca, faringe e laringe, constrição e 

dor torácica e salivação. Dependendo da concentração e do tempo de exposição, o 

quadro respiratório pode evoluir com edema e espasmo de glote, asfixia, cianose, 

edema pulmonar, parada respiratória e morte. O contato da Amônia líquida com a 

pele pode causar queimaduras graves. A exposição dos olhos à Amônia na forma 

gasosa pode causar lacrimejamento, vermelhidão e inchamento das pálpebras. Os 

acidentes com Amônia líquida nos olhos são sempre graves, podendo causar perda 

permanente da visão. A exposição repetida ao produto pode causar bronquite 

crônica. Os sintomas de intoxicação por amônia iniciam-se com a irritação dos olhos, 

nariz e garganta, seguida de tosse, sufocação, dor no peito e vômitos.  
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Classificação de perigo do produto químico e sistema de classificação usado:  

 Gás tóxico. NFPA (National Fire Protection Association)  

 Saúde: 3  

 Inflamabilidade: 1  

 Reatividade: 0  

 Risco Específico: Corrosivo  

 

Visão geral de emergências: Dependendo das proporções, isole e evacue a área. 

Procure bloquear o vazamento ou transferir o produto. Fique de costas para o vento. 

O acesso das pessoas às áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem 

usando roupas de proteção química e máscara com suplemento de ar.  

Elementos apropriados da rotulagem  

ELEMENTOS DO 

RÓTULO  

DADOS  

Identificação do produto e 

telefone de emergência do 

fornecedor  

• Nome comercial: AMÔNIA (NH3)  

• Sinônimo: AMÔNIA ANIDRA, GÁS AMONÍACO.   

• Telefone de emergência: (41) 3641-1800  

Composição química         AMÔNIA ANIDRA (NH3)  

Pictogramas de perigo  

  
Palavra de advertência  PERIGO  

Frase de perigo  

• Gás inflamável.  

• Contém gás sob pressão: pode explodir sob 

efeito do calor.  

• Fatal se inalado.  

• Causa queimadura severa a pele e dano aos 

olhos.  

• Tóxico para a vida aquática.  

• Tóxico se ingerido.  

Frases de precaução  

• Mantenha afastado de fontes de calor e ignição. 

Não fume.  

• Não use em local sem ventilação adequada.  

• Administre oxigênio em caso de dificuldade 

respiratória, ou respiração artificial. Procure 

atendimento médico.  

• Em caso de derramamento, promova ventilação 

adequada para remover os vapores.  

• Em caso de fogo, use extintor de CO2, pó 
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químico ou água em neblina.  

• Em caso de contato com os olhos, lave-os 

imediatamente com água em abundância 

levantando as pálpebras, não esfregue os 

olhos.  

Chame um médico.  

 •  Use equipamento de proteção individual 

apropriado (luvas de neoprene, roupas de 

proteção química, botas e máscara de filtro 

químico ou equipamento autônomo de 

respiração).  

  

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES  

 Substância: AMÔNIA (NH3)  

 Nome químico ou comum: AMÔNIA (NH3)  

 Sinônimo: AMÔNIA ANIDRA (NH3)  

 Nº CAS (Chemical Abstract Service): 7664-41-7  

 Impurezas que contribuem para o perigo: 

Nenhuma.  

 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS  

Medidas de primeiros-socorros: Remova a vítima para o ar fresco. Chame 

um médico. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial usando 

uma mascarilha. Remova roupas e calçados contaminados. Em caso de contato com 

gás liquefeito, descongele a parte afetada com água morna.  

ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA É FUNDAMENTAL EM TODOS OS 

CASOS DE GRAVE EXPOSIÇÃO. A EQUIPE DE SOCORRO PARA RESGATE 

DEVE ESTAR EQUIPADA COM EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA 

E CONSCIENTE DOS RISCOS DE INFLAMABILIDADE E TOXICIDADE.  

  Inalação: Remova o acidentado para área não contaminada e arejada e 

administre oxigênio se disponível. Aplique manobras de ressuscitação em caso de 

parada cardiorrespiratória. Cuidado: Em caso de ressuscitação boca a boca pode 

haver queimadura química na pessoa que o está atendendo.  Encaminhe o 

acidentado imediatamente ao hospital mais próximo.  

Contato com a pele: Retire rapidamente as roupas e calçados contaminados 

e aplique um agente neutralizador (nome comercial Diphoterine). Em casos da não 
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disponibilidade do mesmo, lave o local com água corrente em abundância. A seguir, 

utilize o neutralizante à base de ácido bórico (5%) ou água boricada (3%). Não 

esfregue o local.   

Contato com os olhos: O atendimento imediato é fundamental. Os primeiros 

10 segundos são críticos para evitar cegueira. Aplique agente neutralizador para os 

olhos (nome comercial Diphoterine). Em casos da não disponibilidade do mesmo, 

lave os olhos com água corrente em abundância, levantando as pálpebras para 

permitir a máxima remoção do produto. A seguir, utilize o neutralizante à base de 

ácido bórico (5%) ou água boricada (3%). Não esfregue os olhos com as mãos. Após 

estes cuidados encaminhe imediatamente ao médico oftalmologista.   

Ingestão: Devido às características físicas da Amônia, os acidentes por 

ingestão são pouco prováveis, podendo ocorrer, entretanto, queimaduras na boca, 

faringe, esôfago e estômago. Nunca dê nada pela boca às pessoas inconscientes ou 

em estado convulsivo. O acidentado consciente e alerta pode ingerir água ou leite. 

Não provocar vômitos. Se os vômitos ocorrerem espontaneamente, a vítima deverá 

ser deitada de lado para prevenir a aspiração pulmonar. Encaminhar ao médico 

informando as características do produto.  

Quais ações devem ser evitadas: Não induzir vômito. Não administrar 

líquidos a acidentado torporoso, inconsciente ou em crise convulsiva. Não faça 

respiração boca-a-boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para 

estes casos utilize máscara de ressuscitamento (mascarilha).   

Descrição breve dos principais sintomas e efeitos: A Amônia é tóxica por 

inalação e tem efeito cáustico quando em contato com o corpo.  

Proteção do prestador de socorros: Proteção respiratória adequada 

(equipamento autônomo ou máscara com adução de ar) e luvas de PVC.   

Notas para o médico: A rápida penetração da Amônia líquida nos tecidos 

dos olhos pode provocar perfuração da córnea, catarata tardia, glaucoma, irite e 

atrofia da retina. Acidentes por inalação de gases irritantes requerem observação 

médica para a prevenção de edema pulmonar de instalação tardia, até 48 horas 

após a inalação. Pode ocorrer pneumonite química aguda na inalação de amônia em 

concentrações elevadas, mesmo em curtas exposições.  
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MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

Meios de extinção apropriados: Apresenta risco moderado ao fogo. Em 

casos de fogo em instalações, o melhor procedimento é estancar o fluxo de gás, 

fechando a válvula. Utilize água em neblina, CO2 ou pó químico, para extinção da 

chama adjacente à válvula que controla o fornecimento do gás. Use água em 

neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo e interrompa o gás para 

proteção pessoal. A água reduz a concentração do gás devido à solubilidade da 

amônia. Para fogo, envolvendo Amônia líquida, usar pó químico ou CO2 para 

combatê-lo.   

Meios de extinção não recomendados: Evite a utilização de produtos 

halogenados.   

Perigos específicos referentes às medidas: As águas residuais de controle 

do fogo podem causar poluição.    

Métodos especiais de combate a incêndio: CUIDADO! Líquido corrosivo e 

gás sob pressão. Pode pegar fogo. Evacue todo o pessoal da área de risco. Não se 

aproxime da área sem máscara autônoma e roupa de proteção. Imediatamente 

resfrie os recipientes com jatos de água, observando uma distância máxima e 

tomando cuidado para não extinguir as chamas. Remova as fontes de ignição, se 

não houver riscos. Remova todos os cilindros da área de fogo, se não houver riscos. 

Enquanto isso continue a resfriar com jatos de água. Deixe o fogo queimar 

totalmente.    

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Utilizar 

equipamentos de proteção individual, principalmente proteção respiratória. Em caso 

de fogo existe a possibilidade de decomposição com liberação de gases tóxicos. 

Utilize máscara autônoma ou máscara com ar mandado, e ainda roupas e luvas de 

PVC.   

Perigos específicos da combustão do produto químico: Apresenta risco 

moderado quando exposto ao calor ou chama. Em presença de óleo e outros 

materiais combustíveis aumenta o risco de fogo. Sob ação de calor, pode se 

decompor liberando gases nitrosos tóxicos (NOx).  
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MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO   

Precauções pessoais  

Remoção de fontes de ignição: Apresenta risco moderado quando exposta 

ao calor ou chama.  

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilize 

equipamentos de proteção individual adequados. O acesso das pessoas nas áreas 

contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas (em 

PVC) e proteção respiratória adequada, com filtros para gases ácidos (ou 

combinados) ou máscaras autônomas ou com adução de ar.   

Precauções ao meio ambiente: Mantenha as pessoas distantes. Interrompa 

o vazamento se não houver riscos. Evite o contato com o solo e cursos d’água. Altas 

concentrações no ar põem em risco a vida humana, animal e vegetal. Os locais de 

armazenamento devem possuir diques de contenção.   

Métodos para limpeza: Utilize equipamentos de proteção individual (roupas 

específicas em PVC e equipamento autônomo de proteção respiratória ou com 

adução de ar), isole a área, remova toda fonte de ignição e providencie ventilação 

adequada para dispersar o gás. Reduza o vapor do produto com neblina ou finos 

jatos de água.  

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Para pequenos 

vazamentos, primeiro, isole a área em todas as direções em um raio de 30 metros. A 

seguir, proteja as pessoas no sentido do vento em um raio de 100 metros. Para 

grandes vazamentos, primeiro, isole a área em todas as direções em um raio de 60 

metros. A seguir, proteja as pessoas no sentido do vento em um raio de 600 metros 

de dia ou 2.200 metros à noite.   

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

Manuseio: Assegure ventilação suficiente ou a existência de exaustão no 

local para controlar a concentração ambiente em níveis baixos. Use sempre 

equipamentos de proteção individual (roupas de PVC, luvas de neoprene, botas e 

máscara com filtro químico ou equipamento autônomo de respiração).   

Medidas técnicas apropriadas: Previna danos físicos aos tanques, cilindros, 

tubulações etc, e isole de substâncias incompatíveis.   
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Prevenção da exposição do trabalhador: Submeta todo sistema a um 

controle periódico de manutenção. A manutenção preventiva pode evitar 

vazamentos. Mantenha equipe permanentemente treinada.   

Prevenção de incêndio e explosão: A amônia é inflamável e deve ser 

mantida distante de fontes de ignição.   

Precauções e orientações para manuseio seguro: Para reduzir a 

possibilidade de risco à saúde, assegure ventilação suficiente ou existência de 

exaustão no local para controlar a concentração ambiente a níveis baixos. Utilizar 

sempre os equipamentos de proteção individual (Veja campo “Manuseio”). Evite 

contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais, conforme 

mencionado nos campos anteriores.   

Armazenamento: Utilize sempre material especificado compatível com 

Amônia (tubulação: Aço Carbono – ASTM A 106; Tanques: Aço Carbono – 

normalizado - ASTM A 285/A 515/A 516). Sistemas a serem utilizados com amônia 

devem ser purgados antes com gás inerte. Quando não for possível eliminar a 

contaminação do ar, utilizar aço inoxidável.   

Medidas Técnicas  

Condições adequadas: Os locais destinados ao armazenamento deverão 

ser exclusivamente reservados para esta finalidade, bem ventilados e limpos, 

dotados de diques de contenção, sistema de combate a incêndio, sistema de 

resfriamento e abatimento quanto a vazamento. Dotar de sistema de válvula de 

segurança.   

Materiais para embalagem recomendados: Não aplicável.  

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Parâmetros de controle específicos Limites de exposição ocupacional: 

 20 ppm / 14mg/m3 até 48h semanais (NR 15 - Anexo 11).   

 TLV-TWA – 25 ppm (17 mg/ m3) (ACGIH)  

 TLV-STEL – 35 ppm (24 mg/ m3) (ACGIH)  

  Indicadores biológicos: Hemograma, plaquetas, gasimetria arterial. Vide 

quadro I da NR 7 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(www.mte.gov.br).   
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Medidas de controle de engenharia: Para reduzir a possibilidade de risco à 

saúde, assegure ventilação suficiente ou existência de exaustão no local para 

controlar a concentração ambiente a níveis baixos.   

Equipamento de proteção individual apropriado:  

Proteção dos olhos/face: Use óculos de segurança contra produtos 

químicos e/ou protetores faciais.  

Proteção da pele e do corpo: Utilize roupas de PVC e botas.  

Proteção das mãos: Utilize luvas de PVC, neoprene, nitrílica ou latex natural 

de cano longo.  

Proteção respiratória: Máscara Panorama com filtro para NH3 ou 

combinado. Em grandes concentrações utilize máscara autônoma (pressão positiva) 

ou máscara com ar mandado. Atenção: máscaras com filtros mecânicos, não 

protegem trabalhadores expostos à atmosfera deficiente de oxigênio.   

Precauções especiais: Dote a área de chuveiros de emergência e lava-

olhos. Nunca coma, beba ou fume em área de trabalho. Pratique boa higiene 

pessoal principalmente antes de comer, beber e fumar.  

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS   

 Estado físico: Gás comprimido liquefeito.  

 Forma: Gás.  

 Cor: Incolor.  

 Odor: Odor característico, pungente, sufocante.  

 pH: Não aplicável.  

 Ponto de fusão: -77,73 ºC (dados de literatura).  

 Ponto de ebulição: -33,35 ºC (dados de literatura).  

 Ponto de fulgor: Não aplicável.  

 Taxa de evaporação: Não determinado.  

 Inflamabilidade:  

 Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: 

16% / 25%. Pressão de vapor: Não aplicável.  

 Página: 7 de 10  

 Data da última revisão: 11 de Julho de 2012  
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 Densidade de vapor: 0,597 (ar seco a 0 ºC e 1 atm).   

 Densidade: (Gás a 21,1 ºC, 1 atm): 0.71g/ml.   

 Solubilidade: Na água: solúvel (45,6% p/p a 25°C e 760 mmHg).  

 Em solventes orgânicos: solúvel em metanol (29,3% p/p) e etanol (21,0% p/p).  

 Coeficiente de partição octanol/água: Não determinado. Temperatura de auto-

ignição: 651 ºC   

 Temperatura de decomposição: acima 450ºC.  

 Viscosidade: 0,00118 Pa.s a 20°C e 95%.  

Outras informações  

 Peso molecular: 17 kg/kmol.  

 Substância higroscópica.  

Apesar de a amônia possuir limites de explosividade, deve prioritariamente 

ser tratada como gás tóxico, não devendo ser esquecido, porém quando da 

realização de trabalhos a quente, já que apresenta características de inflamabilidade 

a altas temperaturas.  

ESTABILIDADE E REATIVIDADE  

  Estabilidade Química: O produto é estável quando armazenado e usado 

sobre condições normais de estocagem e manuseio. Decompõe-se acima de 450 

ºC. Não ocorre polimerização.   

Reatividade: Reage com os produtos relacionados abaixo.  

Possibilidade de reações Perigosas: A combinação de amônia com 

mercúrio é altamente explosiva.    

Condições a serem evitadas: Evite contatos com ácidos.   

Materiais ou substâncias incompatíveis: Halogênios, boro, 1.2 

dicloroetano, óxidos de etileno, platina, triclorato de nitrogênio, oxidantes fortes. O 

produto é também incompatível com acrofeína, hidraxina, ferrocianeto de potássio, 

ácidos minerais não oxidantes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido orgânico, amida, 

anidridos orgânicos, isocianatos, acetato de vinila, óxidos de alcenos (etileno, 

propileno), epicloridrina, aldeídos, éteres, ouro, cobre. Destacam-se ainda as 

combinações com mercúrio, altamente explosivas.   

Produtos perigosos da decomposição: Sob a ação do fogo pode 

decompor-se, liberando gases tóxicos.   
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INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição  

Toxicidade aguda: Amônia é tóxica por inalação. Dependendo da 

concentração, o vapor de Amônia pode causar irritação imediata dos olhos, nariz e 

garganta, tosse e dificuldade de respirar. Exposição a elevadas concentrações, 

mesmo por curtos períodos, pode resultar em dano pulmonar. Pode ocorrer 

pneumonite química aguda. Edema pulmonar pode se instalar até 48 horas depois 

de exposições severas.   

ACGIH: LC50 = 7338 ppm (1h, rato). DL50 Oral = 350 mg/kg (rato).  

Toxicidade crônica: Exposição reiterada a concentrações acima dos limites 

de tolerância para exposição ocupacional pode determinar distúrbios funcionais 

respiratórios.  

Genotoxicidade: Em um estudo feito em humanos acerca dos efeitos 

genotóxicos da amônia, analisaram-se amostras de sangue de 22 trabalhadores 

expostos à amônia numa fábrica de fertilizantes e 44 trabalhadores não expostos. 

Um aumento na frequência de aberrações cromossômicas, aumento das trocas 

entre os cromatídeos irmãos e um aumento no índex mitótico, comprovaram a 

genotoxicidade deste produto químico.  

 Não carcinogênico segundo a IARC, NTP e OSHA.  

 Não teratogênico.  

 Não tóxico à reprodução.  

Principais sintomas: É um forte irritante do sistema respiratório superior e 

inferior. Os sintomas dependem da concentração inalada e da duração da 

exposição, podendo causar sensação de queimadura, tosse, respiração difícil, dor 

de cabeça, náuseas e eventualmente desmaio. Concentrações moderadas do vapor 

causam dermatite ou conjuntivite. Concentrações maiores ou contato com a pele e 

olhos causam queimaduras e inflamação dos olhos, com possível perda de visão. O 

contato com o tecido da pele ou com os olhos pode causar queimaduras frias.  

 Efeitos específicos: Não tem efeito carcinogênico, segundo a International 

Agency for Research on Cancer – IARC.   
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INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto  

Ecotoxicidade: A Amônia é muito solúvel em água e mesmo em 

concentrações baixas pode se tornar prejudicial à vida aquática. Valores não 

encontrados.  

Persistência/degradabilidade: O produto liberado tende à formação de 

hidróxido de amônio (NH4OH). Valores não encontrados.  

Potencial bioacumulativo: As plantas têm uma afinidade elevada com a 

Amônia gasosa. Valores não encontrados.  

Mobilidade no solo: A amônia reage com a água podendo contaminar 

lençóis freáticos. Valores não encontrados.  

Outros efeitos adversos: Devido à natureza corrosiva da Amônia, animais 

expostos a este produto poderão sofrer danos teciduais e ser levados à morte, 

dependendo da concentração ambiental. As plantas contaminadas com a Amônia 

podem adversamente ser afetadas ou destruídas.    

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:  

Produto: Não aplicável.  

Restos de produtos: Não aplicável.  

Embalagem usada: Não aplicável.  

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  

Regulamentações nacionais e internacionais:  

Terrestre: Decreto nº 96.044 de 18.05.88 – Aprova o Regulamento para o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.  

Fluvial: Não encontrado.  

Marítimo: IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code. Aéreo: 

ICAO-TI / IATA-DGR.   

Para produto classificado como perigoso para o transporte:  

Número ONU: 1005.  

Nome apropriado para embarque: Amônia Anidra (NH3).  
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Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: Classe/subclasse de 

risco principal: 2.3 (gás tóxico).   

Classe de risco subsidiário: 8 (corrosivo).  

Número de risco: 268.  

Grupo de embalagem: Produto comercializado a granel.  

Informações especiais de embarque: Os cilindros devem ser transportados 

em posição segura, em veículo bem ventilado. Cilindros transportados em veículo 

enclausurado, em compartimento não ventilado podem apresentar sérios riscos a 

segurança.  

  REGULAMENTAÇÕES  

Regulamentações: As seguintes leis relacionadas são aplicadas a este 

produto. Nem todos os requerimentos são identificados.  

O usuário deste produto é o único responsável pela obediência de todas as 

leis Federais, Estaduais e Locais.  

• DECRETO LEI 96044  

Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e 

dá outras providências. • PORTARIA 204  

Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos. • NBR 7500  

Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de 

materiais.  

OUTRAS INFORMAÇÕES  

Siglas utilizadas:  

 ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists  

 TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit) Limite de 

Exposição – Exposição de Curta Duração 

 ACGIH – é a concentração a que os trabalhadores podem estar expostos 

continuamente por um período curto sem sofrer irritação, lesão tecidual crônica ou 

irreversível ou narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a 

acidentes.  
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 TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) Limite de 

Exposição – Limite de Exposição Média Ponderada no Tempo – ACGIH – é a 

concentração para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar repetidamente 

exposta, dia após dia, considerando-se jornada de trabalho de 8h diárias e 40h 

semanais.  

 IARC (International Agency for Research on Cancer)  

 

Diphoterine: Produto para primeiros socorros emergenciais empregado na 

descontaminação de pele e olhos em acidentes com agentes químicos agressivos, 

tais como ácidos e bases concentrados. Contém uma substância ativa não-tóxica e 

não-irritante dissolvida em água que atua com eficácia imediata sobre tais 

agressores, interrompendo seu avanço, aliviando a dor e evitando que ocorra 

queimadura química.  

 Necessidades especiais de treinamento: Estabeleça por escrito um plano de 

emergência para ações em caso de vazamento de Amônia. Mantenha equipe 

treinada e realize treinamentos práticos periódicos.   

Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico: O produto 

normalmente se destina à utilização como gás de refrigeração, componente básico 

para a fabricação de fertilizantes, Ácido Nítrico e Nitrato de Amônio.   
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