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RESUMO
O impacto na qualidade do ar causado pela emissão de poluentes atmosféricos tem sido um
problema ambiental crescente, especialmente nos centros urbanos e nas áreas industriais. O
ozônio, formado por reações fotoquímicas, é um dos principais componentes do smog
fotoquímico. Devido às suas características oxidantes ele é prejudicial à saúde e ao meio
ambiente. Por ser um poluente secundário, o controle dos níveis de ozônio na troposfera deve
ser realizado a partir da redução dos seus principais precursores: COVs e óxidos de
nitrogênio. Refinarias de petróleo são importantes fontes de COVs, especialmente de
emissões fugitivas de componentes de linhas de processo e, portanto, são fontes onde há
potencial para reduzir estas emissões. Além disso, as licenças ambientais das refinarias
também exigem a redução de emissões fugitivas de COVs. A metodologia LDAR, baseada no
uso de um analisador portátil para identificação de vazamentos em componentes de linhas de
processo, vem sendo utilizada nos Estados Unidos desde a década de 70 para a redução das
emissões fugitivas de COVs em refinarias de petróleo. É uma metodologia bastante intensiva
em mão-de-obra e tem custo elevado, uma vez que exige o monitoramento individual de
milhares de componentes existentes em uma planta industrial para a detecção de vazamentos.
Porém, estudos mostram que o controle com foco nos grandes vazamentos permite uma
redução mais efetiva das emissões fugitivas e com menor custo. A metodologia Smart LDAR,
que consiste no uso de imagem ótica de infravermelho para visualização de gases, permite a
identificação dos grandes vazamentos, que são os que mais contribuem para as emissões
fugitivas, sem que haja necessidade de medição de todos os componentes das linhas de
processo. O objetivo desta pesquisa é avaliar as metodologias LDAR (Leak Detection and
Repair) e Smart LDAR, utilizadas para o controle de emissões fugitivas de compostos
orgânicos voláteis (COVs) em refinaria de petróleo, utilizando o conceito de custoefetividade. Os resultados obtidos a partir das avaliações realizadas mostraram que a
metodologia Smart LDAR tem melhor relação custo-efetividade para o controle de emissões
fugitivas de COVs em comparação à metodologia LDAR convencional.
Palavras-chave: Ozônio, Compostos Orgânicos Voláteis, Emissões Fugitivas, LDAR, Smart
LDAR, Análise de Custo-Efetividade.

ABSTRACT
The impact on air quality caused by air pollutants emissions has proven to be a growing
environmental problem, mainly at urban centers and industrial areas. The ozone, formed
through photochemical reactions, is the photochemical smog’s major component. Due its
oxidizing characteristics, it is harmful to the healthy and to the environment. Due to de fact to
be a secondary pollutant, the ozone control in the troposphere must be achieved by reducing
emissions from its main precursors: VOCs and nitrogen oxides. Petroleum refineries are
significant sources of VOCs, especially of fugitive emissions from process lines’ components,
so they are sources with potential to reduce these emissions. Furthermore, the petroleum
refineries’ environmental licenses also demand the reduction of VOCs’ fugitive emissions.
The LDAR methodology, which is based on the application of a portable analyzer to identify
leaks in process lines’ components, has been used in the US since the 70s to reduce VOCs’
fugitive emissions in petroleum refineries. This methodology is quite intensive hand labor and
costly, since an industrial plant has thousands of components that must be measured
individually to detect leaks. However, studies show that the control focusing on large leaks
allows the reduction of fugitive emissions more effectively and with low costs. The
methodology known as Smart LDAR, which uses infrared optical image for gas leaks view,
has the potential to identify great leaks, that most contribute to the fugitive emissions, without
requirement to measure all process lines’ components. The purpose of this research is
evaluate the methodologies LDAR (Leak Detection and Repair) and Smart LDAR, used to
control volatile organic compounds’ (VOCs) fugitive emissions in petroleum refineries, using
the concept of cost-effective analysis. The results obtained from the evaluations of this study
showed that the Smart LDAR methodology has the best cost-effective relation to control
fugitive emissions compared to the LDAR conventional methodology.
Keywords: Ozone, Volatile Organic Compounds, Fugitive Emissions, LDAR, Smart LDAR,
Cost-Effective Analysis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

A questão ambiental, em conjunto com as questões sociais e econômicas, deve estar
presente no planejamento estratégico de qualquer empresa que queira sobreviver a longo
prazo. A sociedade espera que as empresas, além de cumprirem a legislação ambiental,
exerçam suas atividades de uma maneira que minimizem os impactos adversos ao meio
ambiente e às comunidades adjacentes às suas áreas de influência.
Uma postura proativa com o meio ambiente é muito mais lucrativa para as empresas.
A cultura da prevenção à poluição permite que a gestão ambiental não esteja direcionada
somente para o cumprimento das exigências dos órgãos governamentais de controle
ambiental, refletindo uma cultura empresarial do tipo controle de fim de linha e gestão
ambiental do tipo reativa (MARIANO, 2001).
O impacto na qualidade do ar causado pela emissão de poluentes atmosféricos tem
sido um problema crescente, especialmente nas regiões metropolitanas do país. Segundo
Alvim (2013), a poluição atmosférica é a alteração da composição química natural da
atmosfera, resultante tanto de fenômenos naturais quanto de atividades antrópicas.
As consequências decorrentes dessas alterações da composição da atmosfera
conduziram a problemas de efeito global como a intensificação do efeito estufa e alterações
que vêm sendo observadas no clima do planeta. Problemas mais localizados também podem
ser observados, como é o caso da formação do smog fotoquímico, com ocorrências em muitas
das maiores metrópoles do mundo provocando danos especialmente à saúde humana, à biota e
aos materiais (ALBUQUERQUE, 2007). De acordo com o Decreto Estadual SP 59.113/2013,
por exemplo, vários municípios de São Paulo encontram-se saturados para diferentes
poluentes, dentre eles o ozônio (CETESB, 2013).
O ozônio, um dos principais componentes do smog fotoquímico, quando presente na
camada troposférica da atmosfera é prejudicial devido às suas características oxidantes. Por
ser um poluente secundário, seu controle deve ser focado na minimização da emissão dos seus
principais precursores: os óxidos nitrosos (NOx) e os compostos orgânicos voláteis (COVs),
que reagem na presença de luz (BAIRD, 2002).
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Segundo Castro, Araújo e Silva (2013), os COVs além de serem altamente reativos e
participarem de inúmeras reações na atmosfera formando poluentes secundários, possuem
elevado caráter tóxico.
Estudos epidemiológicos e toxicológicos conduzidos pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) demonstram uma forte relação entre a ocorrência da poluição atmosférica e o
aumento de casos de doenças respiratórias, como asma, bronquite e infecção pulmonar. Da
mesma forma, existe a relação com casos de desconforto físico como irritação nos olhos, nariz
e garganta, dor de cabeça, tosse e sensação de cansaço (ALVIM, 2013).
Ueda (2010) afirma que os setores de transportes e de geração de energia são os
principais responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos em regiões urbanizadas.
Dentre os geradores de energia, as refinarias de petróleo são fontes de emissões de COVs,
cujas principais origens são emissões fugitivas em componentes de linhas de processo
(válvulas, flanges, selos de bombas, conexões), emissões evaporativas em tanques de
armazenamento, estações de carregamento de combustíveis e fontes abertas (bacias de
acúmulo de água oleosa, separadores água e óleo).
Conforme estimado pelo órgão ambiental americano, Environmental Protection
Agency (EPA), em 2006 foram emitidas 70.367 t de COVs pelas refinarias dos EUA devido a
vazamentos em equipamentos, sendo estas emissões superiores às provenientes de tanques de
armazenamento, operações de transferência e respiradouros de processos (EPA, 2007).
Uma das formas de minimizar emissões de COVs em refinarias de petróleo é através
da implantação de um programa de controle de emissões fugitivas em equipamentos e
componentes de linhas de processo.
A EPA estabeleceu na década de 80 uma metodologia conhecida como LDAR - Leak
Detection and Repair – que consiste em etapas de medição para detecção de vazamentos de
COVs, realização de reparos e remedição em componentes de linhas de processo. O controle
de emissões fugitivas, segundo esta metodologia, é regulamentado nos EUA em âmbito
federal e também nos diferentes estados.
A metodologia LDAR requer um trabalho contínuo e o cumprimento de prazos das
suas diferentes etapas. Como se trata de exigência legal nos EUA, a EPA realiza auditorias
nas plantas industriais onde se aplica a regulamentação para verificar se a metodologia está
sendo conduzida de forma correta e, consequentemente, se a legislação está sendo atendida.
Com os resultados destas auditorias a agência ambiental americana constatou que havia um
descumprimento amplamente difundido das regulamentações de detecção e reparos de
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vazamentos e estimou que em função desse descumprimento, mais de 40.000 t/ ano de COVs
foram lançados na atmosfera, considerando somente as emissões das válvulas em refinarias de
petróleo (EPA, 2007).
Taback et al. (2000) afirmam que em um estudo realizado pelo American Petroleum
Institute (API), cerca de 90% das emissões fugitivas são provenientes de somente 0,13% dos
componentes de linhas de processo. Além disso, citam que a metodologia LDAR em vigor é
ineficiente porque são medidos todos os componentes de linhas de processo mesmo que
somente uma pequena porcentagem apresente vazamentos e que esta é uma das razões dos
descumprimentos detectados pelas auditorias da EPA.
As não conformidades verificadas pela EPA e os resultados do estudo do API
corroboram para a necessidade de um programa de controle ágil, efetivo e com menor custo.
Uma proposta que vem sendo estudada e desenvolvida ao longo dos anos é um novo
método para o controle de emissões fugitivas de COVs em plantas industriais, chamado Smart
LDAR (TABACK et al., 2000). O programa Smart LDAR incorpora o uso de câmeras de
imagem ótica de infravermelho para a detecção de vazamentos, o que reduz
significativamente os custos de monitoramento (EPPERSON et al., 2007).
Outra proposta de prática de trabalho para obter melhor relação custo-efetividade é a
otimização do programa de detecção e reparo de vazamentos através da inspeção focada em
tipologias de componentes de tubulações que vazam com mais frequência que outros, como
por exemplo, as válvulas, que representam cerca de 70% dos vazamentos (SIEGELL, 1997).
O Brasil não possui regulamentação ambiental que estabeleça padrões de emissão ou
de qualidade do ar para COVs, mas exigências de controle das emissões destes poluentes
estão presentes como condicionantes nas licenças ambientais das várias refinarias de petróleo
do país. Para o atendimento destas exigências a empresa escolhida como objeto de estudo
deste trabalho definiu como estratégia para as refinarias, a implantação de um programa de
controle de emissões fugitivas de COVs baseado na metodologia LDAR.
As características de mão-de-obra intensiva e de elevado custo da metodologia
LDAR corroboram para a avaliação de uma alternativa de controle das emissões fugitivas
mais efetiva e de menor custo para a empresa.
A análise de custo-efetividade (ACE) foi selecionada para a avaliação das
metodologias de controle LDAR e Smart LDAR. Segundo Wanick (2013), a ACE apura a
eficiência relativa de diferentes projetos para a obtenção dos mesmos produtos ou contribui
para identificar a melhor alternativa para se alcançar os objetivos de uma mesma iniciativa.
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De acordo com EPA (1993a), a ACE é apropriada principalmente quando se deseja
comparar opções alternativas de programas que têm o mesmo objetivo ambiental, com a
finalidade de definir qual deles terá o melhor desempenho em relação aos recursos gastos.
Estas características tornam a ACE adequada para a avaliação das metodologias de
redução de emissões fugitivas, uma vez que, independente da forma e dos limites de detecção
do LDAR e do Smart LDAR, ambas possuem o mesmo objetivo comum: a redução de
emissões de COVs. Assim, a metodologia mais atrativa será aquela que permita a redução de
uma mesma quantidade de emissões a um menor custo.
Sendo assim, pretende-se neste estudo, através de pesquisa bibliográfica, documental
e de campo, verificar a aplicação de metodologia alternativa para o LDAR em refinarias de
petróleo, com foco em redução de custos e atendimento das exigências ambientais,
contribuindo para minimização de impactos negativos ao meio ambiente e para a redução de
perdas de produtos.

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

A metodologia LDAR para controle de emissões fugitivas de hidrocarbonetos em
componentes de linhas de processos industriais é pouco conhecida no Brasil. Ainda assim,
observa-se que as exigências para redução destas emissões em refinarias de petróleo
aumentaram nos últimos anos, motivadas pelos impactos adversos que o ozônio e os COVs
podem causar à qualidade do ar. Somam-se às questões ambientais, os riscos associados à
segurança e à saúde das pessoas, além da perda de produtos de alto valor agregado.
Com a perspectiva de atender às exigências legais e reduzir os impactos adversos
causados pelas emissões fugitivas e tendo como base a contextualização apresentada, a
situação-problema, foco central deste estudo, pode ser expressa pela questão: como refinarias
de petróleo podem realizar o controle de emissões fugitivas de COVs em componentes de
linhas de processo, utilizando uma metodologia que permita uma melhor relação
custo-efetividade?
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar as metodologias LDAR e Smart LDAR para o controle de emissões fugitivas
de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo utilizando o
conceito de custo-efetividade.

1.3.2 Objetivos específicos

De forma a atender o objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos específicos:


Identificar os impactos das emissões fugitivas de COVs para a qualidade do ar e as
principais formas de detecção e controle aplicáveis a refinarias de petróleo;



Descrever os principais aspectos e exigências das metodologias LDAR e Smart LDAR



Identificar as variáveis que influenciam a eficiência de controle de emissões fugitivas de
COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo;



Avaliar a viabilidade, vantagens e desvantagens da aplicação da metodologia Smart
LDAR em refinarias de petróleo em comparação à metodologia LDAR utilizando análise
de custo-efetividade.

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA

Segundo Gil (2010), uma forma de auxiliar um pesquisador a centrar sua atenção nos
dados necessários para buscar resposta para o problema de pesquisa, é através da formulação
de perguntas. Assim, no intuito de responder a pergunta que expõe a situação-problema, são
definidas as seguintes questões:


Como realizar a detecção e controle de emissões fugitivas de COVs em componentes de
linhas de processo de refinarias de petróleo e qual a sua importância para a qualidade do
ar?



Quais os principais aspectos e exigências das metodologias LDAR e Smart LDAR?



Quais as variáveis que devem ser consideradas para o controle de emissões fugitivas de
COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo?
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É mais custo-efetivo aplicar a metodologia Smart LDAR em refinarias de petróleo em
substituição à metodologia LDAR convencional visando o controle de emissões fugitivas
em componentes de linhas de processo?

1.5

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A empresa de energia objeto de estudo desta pesquisa foi escolhida pelo fato da
autora pertencer ao seu quadro de funcionários, atuando na área de meio ambiente da gerência
Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde (SMES) do segmento de
Downstream.
Em função da grande diversidade de operações da empresa, a pesquisa foi delimitada
ao segmento de refino de petróleo, não considerando, portanto, a produção de óleo e gás,
transporte e distribuição de derivados. Outro fato que levou a delimitação do estudo à área de
refino foi o acesso da pesquisadora às informações e procedimentos deste segmento, no qual
atua.
As emissões de COVs em refinarias de petróleo são provenientes de diferentes
fontes, tais como os tanques de armazenamento de produtos, as estações de tratamento de
efluentes industriais, as operações de carregamento de produtos e os componentes de
tubulações. Diante desta diversidade de fontes, esta pesquisa tem foco somente nas emissões
fugitivas dos componentes das linhas de processo, como válvulas, flanges, conexões, selos de
bombas, entre outros.
O controle das emissões de COVs em uma refinaria de petróleo envolve várias áreas,
cada uma com atribuições e focos específicos. A área de SMES tem maior preocupação com
os impactos destas emissões na saúde dos trabalhadores, nos riscos relacionados à segurança
da planta e nos seus efeitos no meio ambiente. A área de produção tem interesse em reduzir a
perda de produtos de alto valor agregado. A manutenção busca otimizar a realização dos
reparos e identificar equipamentos e componentes com melhor desempenho em termos de
vazamentos. Apesar de todos os enfoques serem importantes e complementares, o foco da
presente pesquisa é limitado às questões de meio ambiente, mais especificamente à redução
das emissões de COVs e da formação do ozônio troposférico e o atendimento às exigências
ambientais a que estão submetidas as refinarias.
Não se pretende propor com a pesquisa uma solução rígida e sem a possibilidade de
adequação à realidade de cada refinaria, mas sim orientações para o atendimento de requisitos
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mínimos que permitam a redução de emissões fugitivas de COVs com maior agilidade e
menor custo em relação ao que é praticado atualmente na empresa.

1.6 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Segundo Mariano (2001) a variável ambiental deve estar inserida no planejamento,
na concepção, e acima de tudo, na operação das refinarias.
Embora as legislações ambientais americanas relacionadas ao controle de COVs em
emissões fugitivas de componentes de linhas de processo em indústrias químicas e
petroquímicas tenham sido elaboradas entre as décadas de 70 e 80, no Brasil não há
regulamentação ambiental específica voltada para este objetivo. Porém, exigências para o
controle de emissões de COVs têm sido mais frequentes nas licenças de operação (LO) de
refinarias de petróleo por todo o país. As condicionantes de LO não especificam exatamente a
metodologia que deverá ser utilizada nem onde o controle será realizado, mas algumas
deixam claro que deve ser implantado controle de emissões em componentes de tubulação.
Como não há uma referência nacional para guiar a implantação de um programa de
controle de emissões fugitivas desta natureza, a empresa estudada optou por seguir a
metodologia LDAR em suas refinarias de petróleo.
O controle de emissões fugitivas, baseado na metodologia LDAR, é realizado com a
medição individual de cada componente de linhas de processo de uma planta industrial, tais
como válvulas, flanges, selos de bombas, entre outros. Por isso, é uma metodologia que
envolve mão-de-obra intensiva e tem custo elevado de implantação e operacionalização, pois
em uma refinaria de petróleo a quantidade destes componentes é muito elevada, podendo
superar cem mil componentes de linhas de processo.
Além disso, conforme já citado, apenas um pequeno percentual de componentes
apresenta vazamento. Isso significa que, em termos de localização de pontos que precisam de
intervenção para sanar vazamentos de COVs, cerca de 90% dos componentes são medidos
sem necessidade. Uma vez que o serviço é pago por ponto medido, isso leva a custos
desnecessários e que poderiam ser minimizados caso fosse identificada uma metodologia que
detectasse os vazamentos sem a necessidade de medição de todos os componentes da planta e
que pudesse focar nos vazamentos que têm maior contribuição para o total de emissões.
O presente estudo busca a apresentação de uma forma mais otimizada e focada na
localização dos vazamentos significativos para o controle de emissões fugitivas de COVs, que
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poderá levar à redução de custos não só de refinarias de petróleo, mas também de empresas
que possuam COVs em seus processos produtivos, ao mesmo tempo em que reduz os
impactos adversos ao meio-ambiente, à segurança da planta e à saúde dos empregados e da
sociedade. Além disso, como o assunto ainda não é bem difundido no Brasil, este estudo pode
ser um incentivo para outros pesquisadores nacionais na busca pelo desenvolvimento e
aperfeiçoamento do tema.

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos, representando as etapas de
desenvolvimento do estudo.
O capítulo 1 apresenta a contextualização da pesquisa, a formulação da
situação-problema, os objetivos almejados, a delimitação do estudo e a justificativa para sua
realização, que ressalta a sua relevância científica e organizacional.
O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica com o objetivo de expor ao leitor os
principais conceitos necessários para o desenvolvimento do estudo e uma visão geral de como
o tema vem sendo tratado ao longo dos anos. São abordados os conceitos que sustentam a
importância da redução de emissões de COVs e os métodos para o seu monitoramento e
controle. O capítulo apresenta um quadro com o propósito de mostrar o alinhamento dos
temas abordados com os objetivos específicos, que por sua vez norteiam a busca de resposta à
situação-problema e, consequentemente ao atendimento do objetivo geral da pesquisa.
O capítulo 3 detalha a metodologia da pesquisa. São apresentadas as etapas de
condução da pesquisa, enfatizando o alinhamento entre elas, o estudo bibliométrico que
embasou a revisão bibliográfica, o protocolo de estudo de caso contendo os instrumentos de
coleta de dados e a forma de tratamento e análise dos dados.
O capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do estudo de caso que foi conduzido com
visitas às refinarias elencadas para viabilizar as observações de campo. Contempla ainda o
tratamento e a análise dos dados e apresentação dos resultados de entrevista com especialistas
para a validação da avaliação realizada. Ao final é apresentada a avaliação de custoefetividade, comparando as metodologias LDAR e Smart LDAR, para o controle de emissões
fugitivas de COVs em refinarias, atendendo ao objetivo geral da pesquisa.
O capítulo 5 apresenta as conclusões e as recomendações para futuras pesquisas.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

A pressão da sociedade, a legislação ambiental e os requerimentos internos das
empresas para minimizar perda de produtos são direcionadores para que as indústrias reduzam
seus impactos ambientais na busca do desenvolvimento sustentável global. Uma das formas
de se alcançar este objetivo é através da redução de emissões de poluentes (ONAT, 2006).
As emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis em componentes de linhas de
processo de refinarias de petróleo, foco desta pesquisa, embora sejam pequenas para o
componente individualmente, tornam-se elevadas quando se considera toda a planta industrial
(SIEGELL, 1998). Há diversas razões que levam à necessidade do controle das emissões
fugitivas, tais como os impactos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, problemas com
geração de odor, aspectos de segurança, econômicos e de eficiência dos processos industriais.
Dependendo da fonte de emissão fugitiva são aplicáveis diferentes técnicas de
detecção e controle. Para os componentes de linhas de processo um método efetivo é o
monitoramento periódico para a detecção de vazamentos seguido do reparo do componente,
conhecido como programa LDAR – Leak Detection and Repair (SIEGELL, 1998).
Implantar um programa de controle baseado na metodologia LDAR não é tarefa
fácil, uma vez que há uma série de etapas para sua efetivação. Como no Brasil não existe
nenhum direcionador para a implantação deste tipo de programa, a sua adoção se torna ainda
mais complexa, uma vez que acaba sendo utilizada a metodologia internacional, cujos
procedimentos são definidos por legislação, sem a preocupação de se buscar uma melhor
relação custo-efetividade.
Vários autores consagrados no tema são unânimes em afirmar que o uso de imagem
ótica pode tornar o programa LDAR convencional uma tarefa menos intensiva em
mão-de-obra, tempo e custo, permitindo assim a redução de emissões de uma forma mais
efetiva.
Para tratar do assunto este estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica para o
levantamento de conceitos importantes e do estado da arte no controle de emissões fugitivas
em refinarias de petróleo e também para o encadeamento da pesquisa. Os tópicos abordados
são importantes para a construção de um arcabouço teórico que servirá como base para o
entendimento das motivações da pesquisa e o atendimento do seu objetivo.
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No intuito de identificar os artigos e os autores com contribuições importantes para o
tema desta pesquisa, foi realizado um estudo bibliométrico, cujo detalhamento é apresentado
no capítulo 3. Os artigos localizados foram utilizados como base para a revisão de literatura e
para a identificação de novas publicações a partir de suas referências de literatura. Os autores
com maior número de publicações não necessariamente tiveram artigos com maiores números
de citações, mas apresentam contribuições fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa.
Portanto, o estudo bibliométrico permitiu criar o arcabouço da literatura.
Para expor ao leitor as principais contribuições de alguns dos artigos mais citados e
de autores com maiores quantidades de publicações relevantes, bem como suas contribuições
para o alinhamento da pesquisa bibliográfica com os objetivos do estudo, foi elaborado um
resumo onde são apresentadas as principais contribuições dos 15 autores com maiores
números de publicações (Apêndice A) e as contribuições dos 16 artigos mais citados,
correlacionando-os com os objetivos da pesquisa (Apêndice B).

2.1 CONCEITOS BÁSICOS EM POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Três temas são básicos para embasar estudos que envolvam impactos na qualidade
do ar: atmosfera terrestre, poluentes atmosféricos e fontes de emissões atmosféricas. Os
principais aspectos relacionados a cada um deles são apresentados a seguir.

2.1.1 Atmosfera terrestre

A atmosfera consiste na fina camada formada por uma mistura de gases e que
envolve a superfície da Terra. Os principais gases que compõem a atmosfera são, em volume,
o nitrogênio (78,1%) o oxigênio (21,0%) o argônio (0,9%) e o dióxido de carbono (0,04%),
além de uma grande quantidade de gases em nível de traço. Outro composto presente e que é
responsável por efeitos importantes na atmosfera é o vapor d’água (MANAHAN, 2013).
Segundo Schirmer (2004), a quantidade de vapor d’água no ar é altamente variável,
atingindo valores que vão desde 0,02% em zonas áridas até 4% em zonas equatoriais úmidas.
Ainda segundo o autor, o vapor d’água exerce grande influência nos movimentos das massas
de ar, no espalhamento da luz, na absorção de calor, no comportamento aerodinâmico das
partículas em suspensão e nas reações fotoquímicas na atmosfera.
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De acordo com Braga et al. (2005), existem diversas formas de descrever a estrutura
da atmosfera. A classificação feita de acordo com o perfil de variação de temperatura com a
altitude é a mais adequada para as questões ambientais. Tomando como base o gradiente
térmico em função da altitude, a atmosfera é dividida em 4 camadas: troposfera, estratosfera,
mesosfera e termosfera. Do ponto de vista ambiental, a troposfera e a estratosfera são as
camadas de maior interesse. É na troposfera que está toda a vida da Terra e é onde ocorre a
maioria dos fenômenos relacionados com a poluição do ar, enquanto o interesse pela
estratosfera é devido à presença da camada de ozônio.
A troposfera é a camada que se estende do solo até 10 a 12 km de altitude. É onde se
encontra a maior parte do ar atmosférico (90%) e é responsável pela ocorrência das condições
climáticas da Terra. Acima da troposfera, separada pela linha de transição tropopausa,
encontra-se a estratosfera. Nesta camada está presente a camada de ozônio que protege a
Terra das radiações ultravioleta provenientes do sol (BRAGA et al., 2005).
Segundo Baird (2002), a falta de reatividade perceptível na atmosfera é enganosa. Na
verdade, muitos processos químicos importantes do ponto de vista ambiental ocorrem no ar,
seja este puro ou poluído.
Alvim (2013) ressalta que a atmosfera terrestre pode ser considerada um grande
reator químico, que contém, além de oxigênio, que é um composto altamente reativo, diversos
compostos em pequena concentração, os quais podem atuar como reagentes e/ou
catalisadores, tendo a luz solar como fonte de energia. Ao chegar à atmosfera, tais compostos
começam imediatamente a sofrer transformações químicas, que podem ser muito rápidas
(segundos, minutos ou horas) ou muito lentas (anos). Porém, segundo Seinfeld (1986), devido
ao grande número de reações importantes que ocorrem na atmosfera, a rapidez com que
muitas delas ocorrem e a pequena concentração da maioria dos reagentes, por exemplo,
radicais livres, a investigação experimental da química da poluição atmosférica é uma tarefa
complexa e difícil.
Exemplos de transformações químicas importantes que ocorrem na atmosfera são as
reações fotoquímicas que formam o smog fotoquímico, tendo como seu principal constituinte
o ozônio (BAIRD, 2002). Este fenômeno será detalhado posteriormente.
A concentração dos poluentes na atmosfera deve-se em grande parte às condições
meteorológicas da região. Os principais fatores climáticos locais que interferem no tempo de
permanência dos poluentes na atmosfera são o regime de ventos, a estabilidade atmosférica, o
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regime de precipitação, a nebulosidade, a umidade do ar, a radiação solar, a temperatura
ambiente, a altura da camada de mistura, entre outros (ALVIM, 2013).
Diante da importância da atmosfera na manutenção da vida na Terra, torna-se crucial
o entendimento dos fenômenos que nela ocorrem, incluindo aqueles causados pela presença
de poluentes, de forma que sejam adotadas ações de prevenção e redução de emissão destes
poluentes com o objetivo de minimizar os efeitos adversos da degradação do ambiente
atmosférico.

2.1.2 Poluentes Atmosféricos

A Lei n° 6.938/81, (Brasil, 1981), que dispõe da Política Nacional de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, define a poluição como sendo:

[...] a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b)
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente e e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos. (Art. 3°, inciso III).

Dependendo do elemento do meio ambiente atingido pela poluição, esta apresenta
diferentes denominações. A poluição que atinge o ar é chamada de poluição atmosférica e os
agentes causadores são chamados de poluentes atmosféricos (BRASIL, 1990).
A Resolução CONAMA 03 de 1990, que estabelece os padrões nacionais de
qualidade do ar, define poluente atmosférico como:

[...] qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade,
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e
que tornem ou possam tornar o ar: I) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II)
inconveniente ao bem-estar público; III) danoso aos materiais, à fauna e flora e IV)
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da
comunidade. (Art. 1°, Parágrafo Único).

Braga et al. (2005) afirmam que existe poluição atmosférica quando o ar contém uma
ou mais substâncias químicas em concentrações suficientes para causar danos em seres
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humanos, em animais, em vegetais ou em materiais. Essas concentrações dependem do clima,
da topografia, da densidade populacional, do nível e do tipo das atividades industriais locais.
Correia (2004) ressalta que os poluentes atmosféricos provocam alterações na
composição do ar tanto pela presença de elementos químicos estranhos quanto pela alteração
dos seus elementos e que esse desequilíbrio pode ocorrer devido a fatores naturais (vulcões,
tempestades de poeira, etc.) e antropogênicos.
Os efeitos da poluição do ar já eram percebidos desde a época medieval, com
registros em documentos do século XII sobre os efeitos do ar poluído na mortalidade e
morbidade de crianças no Egito. A primeira lei relacionada à qualidade do ar conhecida foi a
proibição da queima de carvão em 1273 na Inglaterra (GRIFFIN, 2007).
Schirmer (2004) enumera um conjunto de problemas relacionados à poluição:
degradação da qualidade do ar; exposição humana e dos ecossistemas a substâncias tóxicas;
danos à saúde humana; danos nos ecossistemas e patrimônio construído; deterioração da
camada de ozônio estratosférico, alterações climáticas e aquecimento global.
Os poluentes atmosféricos podem ser classificados quanto à forma como são gerados
e alcançam a atmosfera em poluentes primários e secundários. Os poluentes primários são
aqueles que ocorrem naturalmente na atmosfera ou são lançados diretamente de fontes de
emissão, permanecendo na atmosfera na forma em que são emitidos. Os poluentes
secundários são aqueles formados na atmosfera a partir de interações químicas entre os
poluentes primários e constituintes normalmente encontrados na atmosfera (GRIFFIN, 2007).
Schirmer (2004) conceitua qualidade do ar como o termo que se usa para traduzir o
grau de poluição no ar atmosférico. Segundo Brasil (1990), os padrões de qualidade do ar
estabelecidos pela a Resolução CONAMA 03 de 1990 são concentrações de poluentes
atmosféricos que se ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da
população, além de danos à flora, fauna e materiais. Estes padrões são classificados em:


Padrões primários: são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a
saúde da população.



Padrões secundários: são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o
mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à
fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral.
Os principais poluentes indicadores de poluição atmosférica são normalmente

utilizados na caracterização da qualidade do ar. No Brasil são estabelecidos padrões de
qualidade do ar para monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de
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nitrogênio (NOx), o oxidante fotoquímico ozônio (O3) e material particulado (MP), além de
limite para fumaça.

2.1.3 Fontes de emissões atmosféricas

De acordo com Siqueira (2007), os poluentes são lançados na atmosfera pelas fontes
de emissões atmosféricas ou fontes de poluição do ar, que são classificadas baseadas em
diferentes critérios como, por exemplo, origem, mobilidade e uso para estimativas de
emissões. Quanto à origem, a autora define que as fontes podem ser naturais e antropogênicas,
quanto à mobilidade podem ser fixas ou estacionárias e móveis e quanto ao uso para
estimativas de emissões em indústrias podem ser fixas, fugitivas, evaporativas e abertas.


As fontes naturais dividem-se em biogênicas, cujas emissões são provenientes de
atividades biológicas, e geogênicas, com emissões oriundas das atividades geológicas,
como por exemplo, de vulcões. Incluem-se ainda nas fontes naturais, as tempestades de
areia e os aerossóis marinhos.



As fontes antropogênicas são aquelas relacionadas às atividades humanas, como por
exemplo, queima de combustíveis para geração de energia e atividades industriais. De
acordo com o Ministério do Meio Ambiente, MMA (2015), os processos industriais e de
geração de energia, os veículos automotores e as queimadas são, dentre as atividades
antrópicas, as maiores fontes de emissão de substâncias poluentes para a atmosfera,
muitas delas tóxicas à saúde e responsáveis por danos à flora, fauna e aos materiais.



As fontes fixas são aquelas que permanecem estacionárias em um local, como por
exemplo, as chaminés das indústrias. As fontes móveis variam de posição ao longo do
tempo, sendo representadas pelos veículos automotivos, trens, embarcações e aeronaves.



As fontes evaporativas são aquelas cujas emissões são oriundas da emanação de vapores
voláteis. Um exemplo típico destas fontes são os tanques de armazenamento de produtos
e as estações de tratamento de efluentes em refinarias de petróleo, sendo esta última
classificada também como uma fonte aberta.



As fontes fugitivas são aquelas que geram emissões que não são direcionadas para uma
chaminé, tubo de escapamento, vent ou outro dispositivo equivalente (EPA, 2015c).
Segundo Wallace (1979) as emissões fugitivas caracterizam-se pela liberação difusa de
poluentes para o ambiente e, portanto, não passam por dispositivos projetados para
direcionar seu fluxo. Siqueira (2007) apresenta como exemplos de fontes de emissões
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fugitvas as pilhas de estocagem, as torres de resfriamento e os componentes de linhas de
processos industriais.
Para o presente estudo o termo emissões fugitivas é utilizado para referenciar
exclusivamente as emissões de COVs provenientes de vazamentos gasosos em componentes
de linhas de processo de refinarias de petróleo, tais como válvulas, bombas, compressores,
flanges e conexões, linhas abertas, dispositivos de alívio de pressão, entre outros.
Uma vez que o ozônio troposférico é o principal poluente formado a partir das
emissões fugitivas de COVs, é importante o entendimento dos seus efeitos na saúde e no meio
ambiente, bem como os seus mecanismos de formação, o que é apresentado a seguir.

2.2 IMPACTOS DAS EMISSÕES DE COVs NA QUALIDADE DO AR

2.2.1 Os compostos orgânicos voláteis – COVs

A definição de compostos orgânicos considerados voláteis é ainda motivo de
discussões por parte da comunidade científica de um modo geral e muitas conceituações estão
atualmente em uso (SOUSA, 2002).
A Agência Ambiental Americana define os compostos orgânicos voláteis (COVs)
como “qualquer composto de carbono, excluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono,
ácido carbônico, carbetos ou carbonatos metálicos, e carbonato de amônio, que participa de
reações fotoquímicas na atmosfera”. São excluídos ainda desta definição uma grande lista de
compostos orgânicos que possuem reatividade fotoquímica desprezível, entre eles o metano e
o etano. Estão incluídos na definição de COVs, os hidrocarbonetos, aldeídos, álcoois e ácidos
carboxílicos (EPA, 2009). Já na Europa, o etano não é excluído da lista de reatividade
fotoquímica, somente o metano (CONCAWE, 2008).
Outras definições de compostos orgânicos voláteis apresentadas na literatura são
baseadas não só na sua reatividade, mas também nas suas propriedades físico-químicas, como
por exemplo, a pressão de vapor e o ponto de ebulição. É comum o uso inadequado do termo
hidrocarbonetos totais (HCT) ao referir-se aos COVs, uma vez que estes incluem uma gama
de outros compostos além dos hidrocarbonetos.
Król, Zabiegała e Namieśnik (2010) afirmam que, para a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o termo “compostos orgânicos voláteis” deve ser utilizado apenas para
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compostos que são adsorvidos em um adsorvente sólido e com pontos de ebulição na faixa de
50-260°C, contrastando com o que define a Agência Ambiental Americana, que inclui
compostos polares e não polares de C2 a C10, cuja pressão de vapor a 25°C seja superior a
13,33 Pa.
Schirmer (2004) apresenta uma série de definições de COVs, classificando-as
segundo suas propriedades físico-químicas e segundo sua reatividade. Quanto à reatividade,
os COVs são classificados em função de sua longevidade no meio natural e em função do
comportamento do radical livre OH•. Quanto às propriedades físico-químicas, considera-se
como COVs todo composto que, à exceção do metano, contém carbono e hidrogênio, os quais
possivelmente podem ser substituídos por outros átomos como cloro, oxigênio, enxofre,
nitrogênio, fósforo, excluindo-se os óxidos de carbono e carbonatos. Estes compostos
encontram-se em estado gasoso ou de vapor dentro das condições normais de temperatura e
pressão (CNTP). Acrescenta-se ainda que todo produto orgânico com pressão de vapor
superior a 10 Pa nas CNTP, ou 0°C e 105 Pa (1 atm) é considerado um composto orgânico
volátil.
Para a Comunidade Europeia, COVs são compostos orgânicos com pressão de vapor
superior a 10 Pa a 20º C (EC,1999).
Para o presente estudo é aplicável a definição de COVs como compostos que
participam em reações fotoquímicas na atmosfera, estabelecida pela EPA, e também a
definição da European Sealing Association - ESA, que conceitua COVs como uma substância
que tem pressão de vapor maior que 0,3 kPa a 20°C (EPA, 2009 e ESA, 2009). Estas
definições são a base para o estabelecimento das exigências de aplicação da metodologia
LDAR nos Estados Unidos.
Os COVs são emitidos de uma variedade de fontes que podem ser originárias de
atividades humanas (fontes antropogênicas) e de fontes naturais (fontes biogênicas). Dentre as
atividades antrópicas que provocam emissões de COVs destacam-se a exaustão de veículos, o
uso de solventes, emissões fugitivas de descargas em processos industriais, refino de petróleo,
armazenagem e distribuição de petróleo e gás natural, aterros de resíduos, agricultura, entre
outras. Em relação às fontes naturais, as emissões são oriundas de plantas, árvores, animais,
incêndios naturais em florestas, além de processos anaeróbios em áreas alagadas
(DERWENT, 1995).
Segundo Ueda (2010), dentre os geradores de energia, as refinarias de petróleo são
grandes fontes de emissões de COVs, cujas principais origens são emissões fugitivas em
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componentes de linhas de processo (válvulas, flanges, selos de bombas, conexões, etc),
emissões evaporativas em tanques de armazenamento, estações de carregamento de
combustíveis e fontes abertas (bacias de acúmulo de água oleosa, separadores água e óleo).
Pedrozo et al. (2002) afirmam que os compostos orgânicos voláteis emitidos a partir da
indústria do petróleo são predominantemente hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.
Dentre os diversos COVs existentes estão os chamados Harzadous Air Pollutants
(HAP) ou poluentes perigosos. Os HAPs são poluentes que causam ou têm a suspeita de
causar câncer e outros efeitos sérios à saúde, tais como problemas de reprodução e má
formação em fetos, ou efeitos ambientais adversos. A EPA publicou uma lista com compostos
considerados tóxicos que, na última atualização realizada em agosto de 2013, manteve 187
HAPs. Muitos deles são originários de refinarias de petróleo, como o benzeno, etil-benzeno,
hexano, tolueno, xileno, entre outros. A preocupação com estes compostos reside
principalmente no fato de serem compostos tóxicos persistentes que se acumulam nos tecidos
dos organismos vivos (EPA, 2015b).
Por conta da grande diversidade de compostos que constituem os COVs, somente há
algum tempo esta foi considerada uma classe importante de poluentes do ar. Entre os
principais problemas causados pelos COVs destacam-se principalmente os efeitos tóxicos à
saúde humana e a formação fotoquímica do smog na troposfera (ALBUQUERQUE, 2007).
Os efeitos agudos decorrentes da exposição respiratória aos compostos voláteis do
petróleo variam, basicamente, com sua concentração atmosférica e manifestam-se por sinais e
sintomas decorrentes da ação no sistema nervoso central. Observam-se desde efeitos
irritativos, em baixas concentrações, até efeitos narcóticos ou mesmo letais em exposições a
altas concentrações. A intoxicação aguda pelos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos pode
ser expressa através de tontura, náuseas, cefaleia e alterações na coordenação motora e está
relacionada às exposições a baixas concentrações. Efeitos irritantes sobre as membranas das
mucosas, como as manifestações oculares, são decorrentes de concentrações geralmente mais
elevadas. Os efeitos crônicos podem abranger manifestações tóxicas em diversos órgãos e
sistemas, principalmente sanguíneo, renal, hepático e nervoso (PEDROZO et al., 2002).
Para este estudo é dado foco aos problemas ambientais causados pelos COVs como
precursores na formação de oxidantes fotoquímicos na atmosfera, especialmente o ozônio,
principal componente do smog fotoquímico.
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2.2.2 Características do ozônio – O3

Conforme definido por Baird (2002), o ozônio é um gás incolor e inodoro nas
concentrações ambientais e que está presente em toda a atmosfera. Oliveira (1993) afirma que
o ozônio também constitui um dos gases de efeito estufa, estimando-se a sua contribuição
para o aquecimento global em cerca de 5-10%.
Na estratosfera o ozônio forma uma camada que constitui um “escudo solar natural
da Terra”, uma vez que filtra os raios ultravioletas (UV) nocivos provenientes do sol antes
que esses possam atingir a superfície do nosso planeta, causando danos aos seres humanos e a
outras formas de vida. Já na troposfera o ozônio é tóxico. Os altos níveis de ozônio
troposférico têm atingido muitas áreas urbanas no mundo, originando episódios de poluição
do ar decorrentes das reações entre os poluentes, induzidas pela luz. Este fenômeno é
conhecido como smog fotoquímico, caracterizado como “uma camada de ozônio no lugar
errado” e que foi observado pela primeira vez em Los Angeles, em 1940 (BAIRD, 2002).
Baird (2002) explica que o processo de formação do smog fotoquímico envolve
centenas de reações diferentes, sendo os principais reagentes o óxido nítrico (NO) e os
compostos orgânicos voláteis (COVs). A formação do smog fotoquímico também conta com
uma parcela importante de radiação solar, que aumenta as concentrações de radicais livres que
participam das reações. Como produtos finais são gerados ozônio, ácido nítrico e compostos
orgânicos parcialmente oxidados e às vezes nitrados. A manifestação mais evidente do smog
fotoquímico é uma neblina de tonalidade amarelo-amarronzada que se deve à presença no ar
de pequenas gotas de água contendo produtos derivados das reações químicas.
Além de prejudicial à saúde humana e de animais, danos em materiais e efeitos
adversos na atmosfera, o ozônio é considerado o maior poluente fitotóxico atmosférico
existente, que inibe a fotossíntese e consequentemente provoca redução na colheita e no
crescimento de árvores (SCHIRMER, 2004).
Segundo Baird (2002) o efeito do ozônio em pessoas fortes e saudáveis é tão sério
quanto naquelas que apresentam problemas respiratórios pré-existentes. Experimentos
realizados com voluntários demonstraram que o ozônio produz irritação passageira do sistema
respiratório, tosse, irritação da garganta e do nariz, respiração ofegante e dor no peito durante
a respiração profunda. Muitos cientistas acreditam que a exposição crônica a altos níveis de
ozônio urbano leva ao envelhecimento prematuro dos tecidos pulmonares.
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Os materiais sofrem os efeitos adversos causados por alguns componentes do smog
fotoquímico. A borracha, por exemplo, tem forte afinidade com o ozônio, o que causa
rachaduras e o seu envelhecimento. Ele também causa problemas sérios de visibilidade devido
às partículas de aerossóis formadas pela polimerização das moléculas menores produzidas nas
suas reações de formação. Os compostos orgânicos contendo oxigênio representam a maioria
no material particulado formado a partir do smog fotoquímico e são provenientes
principalmente dos hidrocarbonetos de origem vegetal (MANAHAN, 2013).

2.2.3 Reações fotoquímicas de formação do ozônio

Os mecanismos de formação do ozônio são complexos e envolvem uma série de
reações na atmosfera. Seinfeld (1986) e Manahan (2013) apresentam algumas destas reações
envolvidas na formação do ozônio e outros oxidantes fotoquímicos:
Quando óxidos de nitrogênio (NOx) estão presentes na atmosfera, a formação do
ozônio ocorre como resultado da fotólise do dióxido de nitrogênio (NO2):
NO2 + hν ⟶ NO + O

(1)

onde o oxigênio atômico (O) rapidamente se recombina com o oxigênio molecular (O2) para
produzir ozônio (O3):
O + O2 ⟶ O3

(2)

Normalmente a reação (1) é contrabalanceada pela reação do NO com o O3, para
restaurar o NO2:
NO + O3 ⟶ NO2 + O2

(3)

Juntas, as reações 1 e 3 não produzem alteração no ozônio. A chave para o
entendimento da química orgânica na atmosfera é o radical OH•, que reage com muitos
COVs, como por exemplo, hidrocarbonetos (RH), produzindo radicais peróxidos:
RH + OH• ⟶ R• + H2 O

(4)

RH + O3 ou O⟶ R• + outros

(5)

R• + O2 ⟶ RO2 •

(6)
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A reação do OH• com outros COVs, por exemplo, aldeídos (RCHO) formam outros radicais
de alta reatividade em reações similares:
RCHO + OH• ⟶ RCO• + H2 O

(7)

RCO• + O2 ⟶ RC(O)O2 •

(8)

Radicais RO2• e RC(O)O2• reagem rapidamente com NO, formando NO2 e outros radicais
livres:
RO2 • + NO ⟶ RO• + NO2

(9)

RC(O)O2 • + NO ⟶ RC(O)O• + NO2

(10)

As reações 9 e 10 convertem NO a NO2 e resultam na formação do ozônio quando
seguida pelas reações 1 e 2. Um radical livre formado, por exemplo, pela reação entre o OH•
com um hidrocarboneto irá participar em várias etapas de propagação antes de ser extinto.
Esse processo envolvendo radicais livres contendo oxigênio proporciona o caminho para a
oxidação do NO a NO2 não envolvendo O3 e consequentemente acumulando o ozônio.
As reações apresentadas não são as únicas que ocorrem na formação do ozônio.
Manahan (2013) afirma que uma vez que a química exata da formação do smog fotoquímico é
muito complexa, diversas reações envolvidas no fenômeno são apresentadas como exemplos
plausíveis, não como mecanismos comprovados.
Outros tipos de radicais livres estão envolvidos, como por exemplo, o HO2•, que
pode ser formado a partir da reação do monóxido de carbono (CO) com os radicais OH•, uma
vez que o CO também é considerado um precursor na formação do ozônio, porém em menor
escala. Outros oxidantes fotoquímicos são formados, como o peróxi acetil nitrato (PAN), a
partir da reação do NO2 com radicais livres de COVs; aldeídos e ácido nítrico (HNO3), a
partir da reação do NO2 com OH•, que, juntamente com o ozônio, formam o smog
fotoquímico (SILLMAN, 1999).
A Figura 1 resume algumas das reações envolvidas na formação do ozônio
troposférico a partir de seus principais precursores.
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Figura 1- Representação esquemática de mecanismo geral de formação de ozônio na troposfera.
Fonte: adaptado de MANAHAN (2013)

2.2.4 Estratégias para o controle do ozônio

O controle de ozônio, mais que um problema local, é uma questão regional uma vez
que ocorre o deslocamento dos poluentes primários e secundários com as correntes de vento.
De fato, algumas áreas rurais e mesmo cidades pequenas situadas no percurso de massas de ar
poluído apresentam níveis maiores de ozônio comparado às áreas próximas aos grandes
centros urbanos, pois nas grandes cidades, parte do ozônio é eliminada por reações com o NO
liberado pelos automóveis no ar (BAIRD, 2002).
Verifica-se no mundo inteiro uma preocupação em criar meios de controle de
formação dos componentes constituintes do smog fotoquímico, especialmente o ozônio. Por
conta disso, políticas de gerenciamento ambiental propondo a redução das emissões dos
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poluentes primários (COV e NOx) já vem sendo implementadas há algumas décadas
(BRAGA et at., 2002).
Nos Estados Unidos, desde a década de 70, a EPA vem tomando medidas para
reduzir os níveis de ozônio na troposfera. Em 1971 foi estabelecido o primeiro padrão de
qualidade do ar para ozônio. A concentração total de oxidantes fotoquímicos não poderia
ultrapassar 0,08 ppm no período de 1h. Ao longo dos anos, este padrão sofreu novas revisões,
sendo a última delas em 2008, estabelecendo em 0,075 ppm a concentração máxima de
ozônio no ar em um período de 8h e que prevalece até a presente data (EPA, 2013).
No Brasil a Resolução CONAMA 03/90 estabelece padrão de qualidade do ar para
ozônio de 160 µg/m3 para um período de 1h. Está em andamento no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, um processo de revisão desta resolução. A proposta é que o padrão de
qualidade do ar para ozônio seja alterado para 100 µg/m3 em um período de 8h, sendo
estabelecidas metas intermediárias (MMA, 2014).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define uma média de 100 µg/m3 para um
período de 8h como valor guia, não compulsório, baseado nos efeitos do ozônio na saúde das
pessoas (WHO, 2005).
Conhecidas as etapas de formação do ozônio, era de se esperar que a redução das
emissões dos precursores NOx e de COVs levaria à diminuição da concentração de ozônio na
troposfera, porém esta é uma questão complexa. Segundo Senna (2006), na prática
confirma-se que grandes esforços e gastos na redução destas emissões não são acompanhados
de uma redução considerável da concentração de ozônio, o que é corroborado por Seinfeld
(1986), que afirma que ações para redução do ozônio na década de 80 nos Estados Unidos
demonstraram não repercutir em diminuições significativas da concentração deste poluente.
Segundo Lora (2002), a redução da concentração de COVs tem se mostrado mais
eficiente e mais barata que a diminuição das emissões de NOx, o que estimula pesquisas mais
específicas sobre tais compostos. Oliveira (1993) acrescenta que muitos estudos,
predominantemente de origem americana, demonstram a eficácia de redução dos COVs no
controle da formação de ozônio troposférico e que, por esta razão, as estratégias de redução de
ozônio têm se baseado no controle das emissões desses poluentes.
O Brasil não possui regulamentação ambiental que estabeleça padrões de emissão ou
de qualidade do ar para COVs, porém exigências de controle das emissões destes poluentes
estão presentes como condicionantes nas licenças ambientais que autorizam a operação das
várias refinarias de petróleo do país. Apenas o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
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estabelece valores de exposição para ambientes de trabalho conforme NR-15, anexos 11 e
13-A, no que se refere aos agentes químicos e atividades e operações insalubres para os
compostos: benzeno, tolueno, etil-benzeno, e xileno (CASTRO, ARAÚJO e SILVA, 2013).
Nos EUA a EPA regula os COVs principalmente devido ao seu potencial de formar o
smog fotoquímico, mas não estabelece padrão de qualidade do ar para estes compostos.
Legislações federais e estaduais estabelecem limites de vazamentos para emissões de COVs
em equipamentos e acessórios de linhas de processo em refinarias de petróleo (EPA, 1994).
No Canadá, em 1988, o Canadian Concil of Ministers of the Environment (CCME)
deu início a um plano de gerenciamento para controle de emissões de COVs e NOx para
redução do ozônio troposférico, tendo como base as legislações estabelecidas pela EPA
(CCME, 1993).
A União Europeia define na Directive 2001/81/CE que os Estados membros devem
limitar as suas emissões nacionais anuais de COVs a quantidades não superiores aos valores
limites de emissão estabelecidos nesta legislação, sendo o prazo fixado o ano de 2010 (EC,
2001).
De acordo com o Japan Ministry of the Environment (2015), no Japão é estabelecido
padrão de qualidade do ar para alguns COVs, entre eles o benzeno. A média anual de benzeno
não pode exceder 0,003 mg/m3. Também são exigidos das indústrias, planos para redução de
emissões de COVs.
Segundo Oliveira (1993), as elevadas concentrações de ozônio troposférico na
Europa estão mais frequentemente associadas às emissões de compostos orgânicos voláteis
não metânicos do que às emissões de NOx. O reconhecimento por parte dos países europeus
da importância dos COVs no processo de formação do ozônio troposférico e suas implicações
na saúde humana, na vegetação e em determinados materiais, aliado à atual disponibilidade de
tecnologias de controle das emissões de COVs, contribuiu para a inclusão de uma política de
redução destas emissões.
Para melhorar a qualidade do ar com relação às concentrações de ozônio deve ser
observada a relação entre as concentrações de NOx e COV na troposfera para avaliar qual dos
poluentes deve ser submetido à maior redução (BAIRD, 2002).
Segundo Sillman (1999), a formação do ozônio é um processo fortemente não linear
em relação ao NOx e aos COVs. Sob determinadas condições o processo de formação do
ozônio é controlado quase que inteiramente pelo NOx e é altamente independente dos COVs
(regime sensível ao NOx), enquanto para outras condições a produção de ozônio aumenta
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com o aumento dos COVs e não aumenta, e algumas vezes até diminui, com o aumento do
NOx (regime sensível a COVs). Quando a concentração de NOx é baixa, a taxa de formação
de ozônio aumenta com o aumento do NOx num processo quase linear. A medida que o NOx
aumenta, a taxa de formação de ozônio fica mais lenta até eventualmente atingir um valor
mínimo. Em altas concentrações de NOx a taxa de formação do ozônio decresce com o
aumento do NOx.
Seinfeld (1986) explica que em baixas razões COVs/NOx, entre 1 a 2, a conversão
do NO a NO2 e, consequentemente a formação de O3, é limitada pela disponibilidade reduzida
de COVs. Dessa forma não há COVs suficientes para gerar radicais livres o bastante para
converter de forma eficiente o NO a NO2. Por outro lado, em elevadas razões COVs/NOx, da
ordem de 20 ou mais, o ozônio não pode ser acumulado uma vez que ele é consumido pela
reação com hidrocarbonetos, ou o NO2 é removido pela reação com o excesso de radicais
livres presentes, ou as reações de terminação radical-radical tornam-se importantes. Assim,
nos dois extremos de baixa e alta relação COVs/NOx, pouco ozônio é formado e conforme o
NOx é reduzido, com concentração de COVs constante, um máximo de concentração de
ozônio é atingido.
A literatura diverge na definição dos limites sensíveis a NOx ou COVs. De forma
geral locais sensíveis a COVs são aqueles onde a razão COV/NOx é menor que 8, porém são
citados valores de 4 ou 5 como limite. Razões de 8 a 15 caracterizam locais intermediários
onde tanto o controle de COVs como de NOx é efetivo na diminuição do ozônio. Locais com
razão acima de 15 são considerados sensíveis a NOx. Assim, em regiões onde predomina o
regime sensível a NOx o ozônio aumenta com o aumento do NOx e mostra alterações
relativamente baixas em resposta ao aumento de COVs e em regiões com regime sensível a
COVs, o ozônio aumenta com o aumento dos COVs e diminui com o aumento de NOx
(SILLMAN,1999).
O contraste entre os regimes sensível a NOx e sensível a COV ilustram as
dificuldades envolvidas no desenvolvimento de políticas para reduzir o ozônio em regiões
poluídas. O ozônio só pode ser reduzido com a redução de seus precursores, porém reduções
de COVs só serão efetivas na redução do ozônio se no local predominar o regime sensível a
COVs e ao contrário, reduções no NOx só serão efetivas se a química sensível a NOx
predominar e pode, na realidade, aumentar o ozônio em regiões onde o regime sensível a
COVs predomina.
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Embora o impacto dos COVs na química do ozônio seja frequentemente expresso em
termos da relação COV/NOx, o verdadeiro impacto dos COVs está mais relacionado a
reatividade de diferentes espécies de COVs em relação ao radical OH• do que à quantidade
total de COVs (SILLMAN, 1999).
Segundo Souza (2002), a reatividade fotoquímica dos COVs no processo de
formação de poluentes secundários é importante para o desenvolvimento de estratégias de
controle. Cada espécie de COV apresenta efeito diferenciado na produção de poluentes
secundários e, portanto, é fundamental conhecer as espécies mais reativas para que sua
liberação seja minimizada.
Manahan (2013) apresenta as reatividades de uma série de COVs tendo como
referência o metano, o hidrocarboneto gasoso menos reativo e com uma meia-vida
atmosférica um pouco acima de 10 dias, ao qual se atribui uma reatividade correspondente à
classe I. Em relação às suas velocidades de reação com o radical hidroxila, as reatividades dos
hidrocarbonetos são classificadas de I a V, em ordem crescente de reatividade. Exemplos de
COVs característicos de refinarias de petróleo são, além do metano, o etano (classe II com
meia-vida de 24h a 10 dias); benzeno, propano, n-butano, isopentano, tolueno, etil-benzeno
(classe III com meia-vida de 2,4 a 24h); p-xileno, o-xileno, m-xileno, propeno (classe IV com
meia-vida de 15 min a 2,4h) e butenos com ramificações metil (classe V com meia-vida
menor que 15 min).
Segundo Baird (2002), outros hidrocarbonetos menos reativos também estão
presentes na atmosfera e podem reagir, mas sua velocidade de reação é lenta. Contudo sua
reatividade pode tornar-se importante nos últimos estágios do smog fotoquímico. Manahan
(2013) afirma que os hidrocarbonetos menos reativos podem levar à formação do smog
fotoquímico à considerável distância na direção do vento, em relação ao ponto em que são
emitidos.
Além da relação COVs/NOx e da reatividade dos COVs, Sillman (1999) enumera
outros fatores que impactam as reações de formação de ozônio na troposfera:


Os padrões de evolução das massas de ar movendo-se na direção dos ventos a partir das
fontes de emissão, o que faz com as concentrações de poluentes mudem a todo instante
na atmosfera. Uma pluma de poluição possui característica de sensibilidade a COVs
quanto menos envelhecida ela for, ou seja, que tenha sido gerada recentemente e esteja
ainda próxima das fontes de emissão, onde as concentrações de COVs ainda são mais
elevadas e a sua alta reatividade favorece a ocorrência de inúmeras reações fotoquímicas.
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De acordo com o processamento das reações, as concentrações de COVs vão diminuindo,
a pluma torna-se envelhecida e a tendência é tornar-se sensível a NOX. Assim, o regime
sensível a COVs é mais provável de ocorrer em locais centrais em grandes cidades ou
próximo às plantas industriais;


Intensidade da luz solar;



Cobertura de nuvens;



Concentração de vapor d’água na atmosfera.
Correia (2004) conclui que o conhecimento científico atual do processo de formação

de ozônio sugere rotas gerais para escolha da redução de COVs e/ou NOx para o controle de
O3, como por exemplo:


Controle de O3, em níveis médios de emissão em centros urbanos: neste caso uma
estratégia baseada em redução de COVs é mais efetiva.



Controle de O3, em níveis médios de emissão em escala regional: neste caso uma
estratégia baseada em redução de NOx é mais efetiva.



Controle de picos de O3: é necessária uma combinação de estratégias de redução para
COVs e NOx levando-se em consideração as épocas do ano de maior probabilidade de
ocorrência, uma vez que as condições meteorológicas são fatores importantes na
formação do ozônio.
Diante dos efeitos causados pelos COVs tanto na saúde quanto no meio ambiente

pela formação do ozônio, torna-se fundamental a adoção de medidas para o controle deste
poluente. Ueda (2010) identificou em seu estudo que a pluma de COVs no entorno de uma
refinaria é pouco envelhecida, ou seja, tem influência direta das fontes e os COVs ainda não
reagiram em grande escala para a formação do ozônio. À medida que a pluma de COVs é
carreada pelos ventos para pontos distantes das fontes, a taxa de reações destes compostos na
atmosfera aumenta e sua concentração diminui. A pluma então é considerada envelhecida.
Sillman (1999) afirma que uma pluma não envelhecida tem regime sensível a COVs.
Portanto, para a redução do ozônio a redução deste poluente em refinarias de petróleo pode
apresentar resultados promissores.
No presente estudo será dado enfoque a uma metodologia para a redução de emissões
de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo que, embora traga
uma série de benefícios, tem como motivação ambiental a redução do ozônio. Para tal, é
fundamental apresentar as características das emissões fugitivas de COVs em refinarias de
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petróleo, as formas de controle, as legislações aplicáveis e as metodologias para a estimativa
do quantitativo de emissões emitidas.

2.3 EMISSÕES

FUGITIVAS

DE

COMPOSTOS

ORGÂNICOS

VOLÁTEIS

EM

REFINARIAS DE PETRÓLEO

2.3.1 Monitoramento e controle de emissões fugitivas de COVs em refinarias de petróleo

Indústrias como as refinarias de petróleo estão em crescente pressão por parte dos
legisladores e da sociedade em geral para reduzir as emissões de poluentes devido ao seu
impacto ambiental adverso. Adicionalmente, as próprias indústrias estão reconhecendo a
necessidade de reduzir emissões não somente por questões ambientais, mas também por
representarem custos significativos em termos de perdas de produtos e de ineficiência da
planta (ESA, 2009).
Para o gerenciamento de emissões atmosféricas é primordial que haja medição. O
cálculo do inventário de emissões permite não só o conhecimento do quantitativo de emissões
da planta como também o direcionamento de ações para o seu controle.
É importante diferenciar a motivação ambiental para o controle de emissões fugitivas
de COVs dos propósitos de controle que visam atender requisitos de exposição ocupacional.
O atendimento aos requerimentos da OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
pode, sem dúvida, levar a benefícios ambientais, mas o foco dos padrões ambientais é reduzir
a quantidade total de emissões para a atmosfera. Por outro lado, as regulamentações da
OSHA, ao contrário dos padrões ambientais, não necessariamente limitam a massa de
emissões diretamente. De acordo com as exigências da OSHA o controle das fontes de
emissões pode ser feito pela substituição das substâncias por outras menos prejudiciais à
saúde, modificações no processo, rotatividade de trabalhadores, isolamento do processo,
controles de ventilação ou modificação de práticas de trabalho. Essas medidas de controle
estão focadas na redução da exposição ocupacional considerando a concentração dos
compostos e não necessariamente a redução das emissões para a atmosfera. É frequente o
pensamento de que as regulamentações da OSHA resultam em concentrações no ambiente de
trabalho bem abaixo dos 10.000 ppmv, utilizado como limite para detectar componentes com
vazamento segundo as exigências ambientais. Porém, é importante destacar que os padrões
ambientais consideram esta concentração na interface do equipamento e não na área ao seu
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redor. Estudos de campo mostraram que a concentração de COVs diminui exponencialmente
com o aumento da distância da interface onde ocorre o vazamento. Assim, um vazamento
determinado na interface de um componente raramente será observado a uma distância de 20
cm da interface ainda que uma quantidade substancial de COV esteja vazando, pois ocorrem
dispersão e diluição dos COVs na área ao redor (EPA 1986).

2.3.1.1 Refinarias de petróleo

O petróleo é uma mistura complexa de milhares de compostos sendo a maioria deles
hidrocarbonetos. O tipo mais abundante de hidrocarbonetos é a série dos alcanos, que vão
desde o metano até moléculas contendo quase uma centena de carbonos. Dentre estas
moléculas também podem ser distintos dois tipos estruturais: os de cadeia longa e contínua e
os de cadeia principal e ramificações curtas. O petróleo também contém grandes quantidades
de cicloalcanos, principalmente os de cinco e seis carbonos por anel. O benzeno e seus
derivados simples como o tolueno, etilbenzeno e xilenos fazem parte dos hidrocarbonetos
aromáticos presentes na composição do petróleo (BAIRD, 2002).
Para que o petróleo tenha seu potencial energético plenamente aproveitado, bem
como sua utilização como fonte de matérias-primas, é necessário que seja realizado seu
desmembramento em cortes ou frações, ou seja, o refino do petróleo. O refino do petróleo
consiste na série de beneficiamentos pelos quais passa o mineral bruto, para a obtenção de
derivados, que são produtos de grande interesse comercial. Esses beneficiamentos englobam
etapas físicas, e químicas de separação, que originam as grandes frações de destilação. Estas
frações são então processadas através de outra série de etapas de separação e conversão que
fornecem os derivados finais do petróleo (NEIVA,1993).
O refino do petróleo é realizado nas refinarias, que são um complexo sistema de
operações múltiplas, cujas tipologias dependem das propriedades do petróleo que será
refinado e dos produtos desejados (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2011).
As interligações entre os diversos equipamentos de uma refinaria são feitas por
quilômetros de tubulações, por onde escoam, além do petróleo, derivados e demais fluidos
necessários para viabilizar o seu processamento. Estas tubulações têm uma série de
componentes de conexão e de controle, como válvulas, flanges, bombas, conexões de
amostragem, drenos, final de linha, entre outros, e que são pontos potenciais para a ocorrência
de emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis.
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Para o controle das emissões fugitivas devem ser tomadas medidas para a sua
redução, porém com a mínima interferência no funcionamento da refinaria.

2.3.1.2 Emissões fugitivas de compostos orgânicos voláteis

A EPA (2015c) define emissões fugitivas como aquelas que não passam por
dispositivos projetados para direcionar as emissões como, chaminés, dutos, vents e outros
dispositivos equivalentes.
Segundo Siegell (1997c), as emissões fugitivas são diferentes de emissões ventiladas,
as quais ocorrem de maneira intencional resultantes de operações normais, manutenção e
emergência, tais como nos processos de despressurização e abertura de válvulas de alívio e de
emergência.
ESA (2009) define emissões fugitivas como vazamentos imprevistos ou espúrios de
qualquer composto químico ou suas misturas, em qualquer estado físico e em qualquer local
da planta industrial. Estas emissões englobam toda perda de material através de evaporação,
perdas na tocha, derramamentos e vazamentos, normalmente de COVs.
As emissões fugitivas são classificadas como emissões difusas, que têm como
característica não estarem confinadas em um sistema que as direcione e, por isso, são
monitoradas externamente às fontes. Elas podem ser fontes pontuais e fontes área. As técnicas
de monitoramento de emissões de fontes pontuais difusas, como os componentes de linhas de
processo, podem ser qualitativas e quantitativas. Para detecção em fontes área, como plantas
de processo e parque de tanques, as técnicas são desenvolvidas para visualizar ou quantificar
os fluxos de emissão. As emissões provenientes deste tipo de fonte só podem ser
determinadas pela medição de dados de campo de concentração da pluma e de dados de
campo de vento. Além disso, a acurácia do cálculo do fluxo de emissões depende de uma
série de condições. A detecção de emissões de fontes pontuais pode ser feita bem próximas a
elas, enquanto para as do tipo área, esta deve ocorrer a certa distância (CONCAWE, 2008).
Apesar do conceito de emissões fugitivas ser bastante abrangente, serão
chamadas de emissões fugitivas as emissões de COVs provenientes de equipamentos e
componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo. Cabe então a definição de
emissões fugitivas dada pelo guia de boas práticas da Canadian Association of Petroleum
Producers – CAPP, ou seja, perdas não intencionais em equipamentos devidas ao seu
desgaste ou rompimento, montagem incorreta ou incompleta dos componentes, materiais com
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especificações inadequadas, defeitos de fabricação, danos durante a instalação ou uso,
corrosão, obstrução e efeitos ambientais (CAPP, 2007).
Conforme já mencionado, as refinarias de petróleo se constituem de um grande
número de unidades de processos interligadas por tubulações e seus componentes e
equipamentos que têm como característica a presença de sistemas de vedação para impedir
que o produto escape para fora do processo. Entretanto, pelas características desses sistemas e
desgaste da vedação, ocorrem pequenas quantidades de vazamentos de produto para a
atmosfera. Esta perda de produto pela vedação do equipamento ou componente constitui-se na
emissão fugitiva, ocorrendo com maior frequência em torno de partes móveis de
equipamentos e componentes (COLYER e MEYER, 1991).
Estudos de avaliação de COVs na área de influência de petroquímicas e refinarias de
petróleo mostram que a influência destas indústrias no ar do entorno é bem importante,
conforme pode ser verificado nas conclusões obtidas por vários pesquisadores.
Wei et al. (2014) fizeram medições em campo ao redor de uma refinaria em Beijing,
na China, com o objetivo de caracterizar os tipos de COVs no entorno e concluíram que a
contribuição da refinaria era significativa para o aumento das concentrações ambientais destes
compostos. Cetin, Odabasi e Seyfioglu (2003) fizeram medições em três diferentes lugares ao
redor de um complexo petroquímico e uma refinaria de petróleo na Turquia e concluíram que
as concentrações de COVs medidas nestas áreas eram geralmente maiores do que
concentrações medidas em áreas urbanas e suburbanas da cidade estudada. Avaliações
baseadas na direção do vento indicaram a contribuição das emissões do complexo
petroquímico e da refinaria para as concentrações de COVs medidas. Lin et al. (2001)
também fizeram medições de COVs na área de influência de uma refinaria em Taiwan e
concluíram que grande parte da contribuição das emissões destes compostos para a atmosfera
da cidade advinha da planta industrial. No Brasil, o estudo realizado por Ueda (2010), que
monitorou os compostos orgânicos voláteis na Região Metropolitana de Campinas, constatou
que o local de monitoramento próximo à refinaria de petróleo existente apresentou as maiores
concentrações.
As fontes de emissões de COVs nas refinarias podem ser encontradas em diversas
áreas dentro da planta, porém não se pode afirmar que todas as áreas apresentam emissões
com a mesma intensidade e frequência, pois a taxa de emissão de cada fonte varia em função
de inúmeros fatores, tais como o tamanho, tipo e estado de conservação da fonte e condições
de operação. A quantidade de emissão apresentada por cada tipo de fonte também varia de
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acordo com as características do processo e dos produtos. Alguns estudos, entretanto,
mostram que existe uma distribuição mais ou menos uniforme das emissões de COVs dentro
da planta. Isso quer dizer que, genericamente, algumas fontes contribuem mais do que outras
para a emissão total (MATTOS, 2000).
Segundo Siegell (1998), na maioria dos casos as emissões de um único componente
de linha de processo são bem pequenas. Contudo, uma vez que a quantidade destes
componentes em uma planta é extremamente elevada, estas emissões fugitivas são,
geralmente, a maior fonte de compostos orgânicos voláteis da refinaria. De acordo com ESA
(2009) as emissões fugitivas de refinarias de petróleo europeias variam de 600 a 10.000 t/ano
de COVs, onde, por exemplo, em algumas plantas na Holanda, 72% das emissões de COVs
foram atribuídas a perdas por vazamentos em componentes de linhas de processo. A EPA
(2007) estima a emissão de 70.367 t/ano de COVs devido a vazamentos em equipamentos nas
refinarias americanas.
No estudo realizado por Siegell (1997b), foi comparada a distribuição de emissões de
seis refinarias diferentes (A a F). A Figura 2 mostra a predominância das emissões fugitivas
em relação às emissões de tanques e sistemas de tratamento de efluentes líquidos. As seis
refinarias estão submetidas a regulamentações e medidas bem distintas para o controle de suas
emissões. Este é o principal fato que determina a diferença entre a quantidade de emissões em
cada instalação.

Figura 2 - Distribuição de emissões de COVs entre diferentes tipos de fontes.
Fonte: adaptado de Siegell (1997b).

De acordo com dados da International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association - IPIECA, a contribuição relativa de emissões de COVs
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provenientes de emissões fugitivas de componentes de linhas de processo é de 40 a 50% do
total de COVs da refinaria, seguida das operações de carregamento sem controle de vapores,
com 30 a 40%, tanques de armazenamentos, com 10 a 15 % e sistemas de tratamento de
efluentes, com 10 a 15% (IPIECA, 2012).
Conforme apresentado por ESA (2009), a perda gradual de estanqueidade nos
sistemas de selagem dos componentes e equipamentos das linhas de processo é a causa para a
ocorrência de emissões fugitivas de COVs. Vários fatores podem levar à perda da
estanqueidade, tais como: uso de elementos inadequados de selagem, falhas de construção ou
montagem dos componentes, desgaste e rompimento de materiais, falhas de equipamentos,
sujeiras acumuladas nos elementos de selagem e condições de processo inadequadas. A
quantidade de emissões fugitivas lançadas de componentes de linhas de processo depende de
aspectos relacionados aos componentes e equipamentos e às condições de processo. Os
principais fatores relacionados aos equipamentos e componentes são: características do
projeto; idade e qualidade, padrão de instalação; quantidade; tipo e rotina de inspeção e
manutenção. Exemplos de fatores relacionados às condições de processo são: pressão de
vapor do fluido de processo; pressão e temperatura de operação; taxa de produção e método
de quantificação de emissões.
Durante muito tempo houve um modismo em busca do vazamento zero, porém
cientificamente isso é uma utopia, pois hoje se sabe que não existe vazamento zero quando se
lança mão de juntas e gaxetas. O que se busca, na realidade é o controle do vazamento
(SANTOS, 2009).
Segundo API (1998), os principais equipamentos e componentes presentes em linhas
de processo onde podem ocorrer emissões fugitivas são selos de agitadores, selos de
compressores, conexões, final de linha aberta, dispositivos de alívio de pressão, selos de
bombas, conexões de amostragem e válvulas. Também apresenta as principais características
de cada tipo de componente.
Os agitadores são equipamentos usados para mistura de produtos e têm como ponto
potencial de vazamento o sistema de selagem que separa o fluido do ambiente. Estes
equipamentos são mais comuns em plantas de produtos químicos do que em refinarias de
petróleo. Os vazamentos ocorrem nos selos de agitadores devido à instalação incorreta, idade
do equipamento, deterioração do selo, estresse térmico e vibração.
Os compressores são utilizados para prover força para transportar gases ao longo da
unidade de processo. O ponto de vazamento ocorre no sistema de selagem do equipamento.
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As conexões são componentes utilizados para unir as diversas seções de tubulações e
equipamentos. Eles podem ser flanges, conectores rosqueados, união, plugs etc. Os flanges
são aparafusados e vedados com gaxeta, um dispositivo que funciona como um selo que evita
que o produto da linha escape do componente. São normalmente usados em tubulações com
diâmetro igual ou maior que 2 polegadas. As principais causas de vazamentos em flanges são
torque inadequado nos parafusos que unem as duas faces, deterioração da gaxeta, estresse
térmico ou vibração. Os demais tipos de conectores são utilizados em tubulações com
diâmetros menores que 2 polegadas. As emissões fugitivas ocorrem nestes outros tipos de
conectores também devido a rachaduras ou desgaste do selante, estresse térmico e vibração.
Final de linha aberta ocorre quando a tubulação termina direto para a atmosfera ou
quando válvulas são instaladas na extremidade de uma tubulação, ficando um dos lados
abertos para a atmosfera. Esta extremidade aberta é um ponto potencial de vazamento.
Algumas vezes são utilizados plugs, flanges cegos ou alguma espécie de capa fechando o lado
aberto e, nestes casos, estes dispositivos são considerados um tipo de conexão.
Dispositivos de alívio de pressão são utilizados para evitar que a pressão de operação
ultrapasse a pressão máxima de trabalho do equipamento. Exemplos são as válvulas de alívio
de pressão e discos de ruptura. Quando estes dispositivos estão operando durante um evento
de alívio da pressão, não se considera que haja vazamento. Os vazamentos ocorrem quando
emissões escapam do dispositivo quando ele está na posição fechada, normalmente pela
deterioração do material de selagem.
As bombas são utilizadas para a movimentação de líquidos e são muito comuns em
refinarias de petróleo. Os vazamentos ocorrem no selo onde o eixo da bomba entra na carcaça.
As conexões de amostragem são utilizadas para coleta de amostras normalmente para
o controle de qualidade do processo. Os vazamentos nestes dispositivos podem ocorrer na
válvula de retirada de amostragem por alguma falha de vedação ou caso não seja fechada
corretamente. Também podem ocorrer vazamentos durante a retirada de amostra.
As válvulas são componentes muito comuns em refinarias de petróleo. Existem
diversos tipos de válvulas e elas têm o objetivo de restringir ou permitir o fluxo de um fluido
em uma tubulação. As válvulas normalmente são seladas por uma gaxeta de vedação para
evitar vazamentos do fluido de processo para a atmosfera. Os vazamentos podem ocorrer
devido a estresse térmico, vibrações, corrosão, distorções na haste etc. Estes efeitos podem
causar desalinhamento e distorção das superfícies com selo. Uma válvula típica possui como
pontos com potencial de vazamento a haste e o castelo (parte superior da carcaça, que se
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desmonta para acesso ao interior da válvula). Os flanges ou conectores na entrada e na saída
da válvula não são considerados como parte dela.
Dentre todos estes tipos de componentes de linhas de processo e equipamentos,
alguns se destacam em termos de contribuição de emissões fugitivas. Segundo Taback et al.
(2000), as válvulas são os componentes que mais contribuem com emissões fugitivas em
refinarias de petróleo, com cerca de 68% do total de emissões quando comparadas com
bombas (3,5%) e conectores (28,5%).
ESA (2009) apresenta uma distribuição de contribuição de emissões fugitivas entre
diferentes tipos de componentes de tubulação, mas também inclui tanques de armazenamento,
conforme Figura 3. As válvulas também aparecem como os maiores contribuintes para as
emissões fugitivas.

Figura 3 - Distribuição típica de emissões fugitivas em refinarias de petróleo.
Fonte: adaptado de ESA (2009).

Drago (2009) compilou dados da EPA e apresenta as emissões fugitivas distribuídas
conforme a Figura 4. Novamente as válvulas lideram o percentual de emissões fugitivas
comparado aos demais tipos de componentes.

Figura 4 - Distribuição típica de emissões fugitivas em refinarias de petróleo.
Fonte: adaptado de Drago (2009).

Bello e Siegell (1997) apresentam um estudo onde diversas válvulas foram retiradas
de serviço, devido à ocorrência de altas emissões fugitivas, para que pudessem ser
inspecionadas. O objetivo foi detectar sinais de danos que pudessem explicar as causas para
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altas taxas de vazamentos. Os resultados da inspeção mostraram que 54% das causas não
foram identificadas e provavelmente estão relacionadas a problemas de qualidade e de
instalação do sistema de vedação, que não podem ser detectados por inspeção. A segunda
maior fonte de problemas é a haste da válvula, com 42% dos casos. Dentre os problemas que
ocorrem na haste, 42% são originários de corrosão, o que resulta na indicação da necessidade
do uso de ligas metálicas mais resistentes.
Em resumo, as refinarias de petróleo têm uma contribuição importante em emissões
fugitivas de COVs oriundas de diversas fontes, o que torna o controle destas emissões
fundamental para minimizar os impactos que elas podem causar. No caso de emissões
oriundas de vazamentos em componentes de linhas de processo é necessário conhecer quais
são estes componentes, em que pontos os vazamentos ocorrem nestes componentes, as causas
dos vazamentos e qual a contribuição relativa de cada tipologia para as emissões fugitivas.

2.3.1.3 Técnicas de monitoramento e controle de emissões de COVs

Entende-se por monitoramento de emissões fugitivas o acompanhamento periódico
destas emissões da planta ou de um equipamento específico para a localização de vazamentos
nos componentes de linhas de processo e, consequentemente, o reparo destes vazamentos. O
monitoramento de emissões fugitivas é uma ferramenta imprescindível em qualquer programa
de redução de emissões. Possibilita, no primeiro momento, retratar a condição inicial da
planta e em seguida, por meio de medições periódicas, acompanhar o programa de redução de
emissões (MATTOS, 2000).
As técnicas de controle de emissões fugitivas provenientes de vazamentos de
equipamentos podem ser divididas em duas categorias: práticas de equipamento e práticas de
trabalho. As práticas de equipamento envolvem a utilização de equipamentos que
proporcionam a redução ou a eliminação das emissões, como por exemplo, tecnologias
leakless (selos sem vazamento) e plugs ou caps (plugues ou tampas) em final de linhas
abertas. As práticas de trabalho são os planos e procedimentos adotados para reduzir ou
estimar as emissões, sendo as técnicas de controle de utilização mais comuns para vazamento
em componentes de linhas de processo. Exemplos destas práticas de trabalho são aquelas
baseadas na detecção dos vazamentos através de medições ou através do uso de técnicas que
utilizam imagem ótica. A principal prática de medição de vazamentos é o LDAR que consiste
na detecção e reparo dos vazamentos (EPA, 1994).
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Hassim et al. (2012) afirmam que as formas mais comuns de se prevenir perdas por
emissões fugitivas, em ordem crescente de efetividade, são controle de procedimentos e
administrativos, controles de engenharia ou complementares e controles de segurança.
Baseado em controles de procedimentos e administrativos, as emissões fugitivas podem ser
reduzidas por meio de melhor gerenciamento, práticas de trabalho e boa manutenção. Dentre
os vários meios disponíveis estão a manutenção preventiva, melhorias no programa LDAR
convencional, substituição de componentes e equipamentos, uso de melhores instrumentos
para a detecção dos vazamentos, reparo do vazamento logo que localizado, controle do tempo
de operação do equipamento e de sua manutenção. Controles de engenharia ou
complementares podem ser passivos, como por exemplo, enclausuramento de componentes,
ou ativos, como uso de sistemas de ventilação ou o uso de alarmes para detectar vazamentos.
Por fim, em relação à segurança, esta pode ser alcançada com o uso de materiais e projetos
adequados.
Siegell (1997a) define três tipos de controle para emissões fugitivas:


Monitoramento e manutenção;



Instalação de equipamentos de baixa emissão;



Uso de tecnologia leakless (sem vazamento);

A escolha do tipo de controle vai depender do tipo da fonte, das necessidades
relacionadas ao controle das emissões, do nível de controle já existente na planta, da
configuração do equipamento e do desempenho da planta industrial.
Apesar das diferentes opções para redução de emissões fugitivas, para Khan e
Ghoshal (2000), dentre as várias estratégias de controle de emissões de COVs, a mais
desejável é melhorar o processo de modo a minimizar a emissão atuando na fonte. Porém sua
aplicabilidade é limitada, pois nem sempre é possível modificar o processo ou o equipamento.
A adoção do monitoramento e controle aliados a um programa de instalação de
juntas com controle de aperto e de gaxetas, conforme procedimento específico, garante
desempenho eficiente dos equipamentos e vedação. Não são raros os casos conhecidos no
mercado petroquímico, por exemplo, de empresas que adotaram este tipo de procedimento e
passaram a executar de forma programada, suas intervenções em equipamentos críticos em
intervalos de tempo algumas vezes superior aos seus valores históricos. A adoção deste
método de monitoramento e controle a princípio levou à ideia de aumento de custo, porém, no
decorrer dos anos, revelou-se como investimento econômico e ambientalmente rentável para
as empresas (SANTOS, 2009).
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A prática mais comum usada por refinarias para quantificar suas emissões anuais de
COVs é a aplicação de algoritmos de cálculo reconhecidos internacionalmente, porém
dependendo do tipo de fonte de emissão estes métodos têm uma variedade de incertezas. Por
exemplo, a incerteza associada à quantificação de emissões de componentes de linhas de
processo é considerada maior do que a incerteza associada ao cálculo para operações de
carregamento de caminhões-tanque. Por isso o uso de técnicas de monitoramento é necessário
para melhorar a qualidade das estimativas de emissões de COVs (CONCAWE, 2008).
Existem diferentes métodos para monitoramento de emissões de COVs em refinarias
de petróleo. Os métodos óticos são utilizados para monitoramento de COVs em fontes difusas
do tipo área. As principais técnicas existentes são: Differential Absortion Light Detection and
Ranging Systems (DIAL), Solar Occultation Flux (SOF), Radial Plume Mapping (RPM) e
Optical Gas Imaging (OGI). Para as fontes difusas pontuais o método de detecção mais
aplicado é a medição por equipamentos sniffers ("farejadores"). Estes equipamentos são
conhecidos como TVA – Toxic Vapor Analyzer. Alguns estudos sobre a aplicação do método
de imagem ótica de gás (OGI) mostram que é possível usar esta técnica para medição de
fontes difusas pontuais, tais como os componentes de linhas de processos industriais
(ROBINSON, 2006 e CONCAWE, 2008).
Estas técnicas, além de serem muito úteis do ponto de vista ambiental, também são
importantes para redução na geração de odor, questões de segurança e de exposição aos
trabalhadores, uma vez que podem detectar pontos de vazamentos de produtos inflamáveis e
tóxicos, que colocam em risco a integridade da planta e a saúde das pessoas.
O Quadro 1 resume de uma maneira geral alguns dos métodos utilizados para
monitoramento de emissões difusas de COVs, dos tipos pontual e área, aplicáveis em
refinarias de petróleo.
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DIAL - Differential Absortion
É uma técnica utilizada desde a década de 80 para detecção de COVs que pode medir
remotamente perfis de concentração destes compostos na atmosfera a uma grande distância,
em diferentes condições atmosféricas, durante o dia ou noite.

Principais
características

É baseada na absorção diferencial de luz (LIDAR – Light Detection and Ranging) para
medição remota da concentração de COVs em uma pluma de gás na atmosfera. Uma
pequena parte de cada pulso de luz de laser enviado na direção do local de interesse é
refletida pelo gás e retorna para o instrumento de medição.
O princípio da dispersão diferencial é o uso de duas faixas de comprimento de onda
próximas (IR e UV) em que uma delas é mais fortemente absorvida pelo componente a ser
detectado. A diferença entre o tamanho entre os dois sinais retornados e o tempo do pulso
podem ser usados para determinar a concentração do poluente ao longo do feixe de laser.
Uma medição de alta resolução pode ser feita em menos de 10 minutos.
Seu principal uso é para detecção de grandes emissores em fontes área, como parques de
tanques, estações de tratamento de efluentes e áreas de processo. Não é aplicável para
detecção de emissões de componentes individuais de linhas de processo.

Aplicação

Possibilita a quantificação do fluxo mássico de emissão de múltiplas fontes dentro da planta
durante o período de medição caso se disponha de dados de velocidade média de vento
perpendicular ao plano de medição. A concentração medida é convertida em massa de
emissões através da realização de uma série de varreduras com o DIAL em diferentes linhas
ao longo da pluma e a combinação destas medições com dados meteorológicos.
É usado principalmente para a detecção de alcanos, sendo a faixa de detecção de 10 a 50
ppb em distâncias de aproximadamente 800 m. Também pode ser usado para detectar
benzeno, tolueno e xileno.
Vantagens: é capaz de fornecer as concentrações em um plano de medição bidimensional;
permite calcular o fluxo de emissões que está saindo da planta industrial; é uma técnica
bem estabelecida que foi desenvolvida nos anos 80 e vem sendo utilizada comercialmente
há muitos anos.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: custo elevado; mão-de-obra intensiva para as medições; necessidade de
disponibilidade de dado de componente de vento perpendicular ao campo de medição; não
é aplicada para fontes pontuais difusas; ocorrência de erros potenciais no cálculo do fluxo
de emissões; necessidade de medições contínuas para fontes com emissões variáveis de
forma a obter um valor representativo; não é reconhecida pela EPA como uma técnica
adequada para monitoramento na cerca da refinaria.
SOF – Solar Occultation Flux

Principais
características

É um método ótico que utiliza a luz do sol como fonte de radiação. É baseado na absorção
por alguns COVs da porção infravermelha do espectro da luz solar. As medidas são
conduzidas utilizando um sistema constituído de um rastreador solar montado dentro de um
veículo que é dirigido, a favor e contra ao vento, próximo às fontes potenciais de emissões.
À medida que a radiação solar passa pela pluma de gás ela é absorvida e há uma redução no
sinal indicando a concentração do gás na linha entre o sistema e o sol.
Ao contrário do DIAL, que faz a medição de um local fixo, o sistema SOF mede a
concentração à medida que se movimenta. É uma técnica mais recente que o DIAL, sendo
utilizada a partir de 2002.
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Aplicação

Seu principal uso é para detecção de grandes emissores em fontes área, como parques de
tanques, estações de tratamento de efluentes e áreas de processo. Não é aplicável para
detecção de emissões de componentes individuais de linhas de processo.
As emissões são calculadas com os dados medidos e velocidade do vento.
Vantagens: é aplicável para uma grande quantidade de espécies; permite calcular o fluxo de
emissões que está saindo da planta industrial; embora seja uma tecnologia mais recente,
vem sendo utilizada internacionalmente e pode ser considerada bem estabelecida; é um
método menos complexo que o DIAL; é uma técnica mais cara que o DIAL.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: pouca disponibilidade comercial; fornece apenas a medida da concentração
média de COV da pluma entre o espectrômetro e o sol, mas não é possível determinar a sua
altura ou detalhes de variação de concentração ao longo do seu comprimento; tem menor
acurácia que o DIAL; não detecta aromáticos; engloba incertezas principalmente em
relação à variação do regime de ventos ao longo da pluma em análise; depende de
condições climáticas restritas como sol forte e ventos pouco intensos; exige mão-de-obra
durante todo o tempo de medição para guiar o veículo; não é reconhecida pela EPA como
adequada para monitoramento na cerca de refinarias; não é aplicado para monitoramento de
fontes pontuais difusas.
UV-DOAS – Ultraviolet differential optical absorption spectroscopy

Principais
características

É utilizada uma fonte de energia eletromagnética de raios ultravioleta no ar em direção a
um sistema de detecção que está a certa distância da fonte de energia. O feixe de luz
ultravioleta interage com os componentes presentes no ar no caminho aberto entre a fonte
de energia e o detector. O detector mede as interrupções no feixe de energia para
determinar uma concentração média de poluente ao longo da distância.

Aplicação

Utilizado para monitoramento de cerca em refinarias, ou seja, mede a concentração de
poluentes no ambiente ao redor da refinaria. Não é aplicável para detecção de emissões de
componentes individuais de linhas de processo.

Principais
vantagens e
desvantagens

Vantagens: são necessários poucos pares de fontes de energia e sistemas de detecção para
monitorar a concentração ambiente ao redor de toda a refinaria, pois o sistema UV-DOAS
pode monitorar a concentração integrada entre a fonte de energia e o detector de forma
correta; permite monitoramento em tempo real e tem limite de detecção em ppb para certos
componentes.
Desvantagens: custo elevado; as medições sofrem interferências com nuvens de poeira,
fumaça etc.
RPM –- Radial Plume Mapping

Principais
características

Método ótico no qual a luz é enviada para uma série de refletores dispostos em diferentes
distâncias ao longo das linhas horizontal e vertical da pluma. Dados de velocidade de vento
podem ser usados para calcular o fluxo de emissão. Normalmente utiliza sensores
OP-FTIR- Open Path Fourier Transform Infrared, uma vez que estes equipamentos
permitem obter concentrações em uma longa extensão na pluma e também permitem a
especiação de vários compostos simultaneamente na pluma.

Aplicação

Detecção de grandes emissores em fontes área, como parques de tanques, estações de
tratamento de efluentes e áreas de processo. Também usado para monitoramento de cerca
de refinarias e petroquímicas. Não é aplicável para detecção de emissões de componentes
individuais de linhas de processo.
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Principais
vantagens e
desvantagens

Vantagens: permite o cálculo de concentração dos compostos da pluma no plano horizontal,
próximo ao solo, e no plano vertical. Com dados de velocidade de vento, é possível calcular
o fluxo médio de emissões. Permite monitoramento em tempo real.
Desvantagens: custo elevado; sofre interferências com vapor d' água, CO e CO 2; tem um
limite de detecção para benzeno muito alto, ao contrário do UV-DOAS.
OGI – Optical Gas Imaging

Principais
características

É uma técnica que utiliza câmera de imagem ótica sensível na faixa de radiação
infravermelha para visualizar emissões de COVs. É baseada na absorção de comprimentos
de onda específicos em seu campo de visão. Ela reproduz a imagem da pluma de gás como
uma nuvem escura em função da capacidade de absorção da luz infravermelha por
determinadas espécies químicas.

Aplicação

É aplicável a fontes difusas do tipo pontual e do tipo área. É muito útil para detectar
grandes vazamentos de hidrocarbonetos em áreas de difícil acesso. Vem sendo cada vez
mais aplicada em conjunto com o monitoramento individual de COVs em componentes de
linhas de processo visando redução de custo e de intensidade de mão-de-obra.

Principais
vantagens e
desvantagens

Vantagens: custo menor em relação às demais tecnologias baseadas em imagem ótica;
permite gravar vídeos com as imagens geradas; pode ser utilizada para fontes pontuais e
fontes área; reduz a quantidade de horas necessárias para o monitoramento individual de
cada fonte.
Desvantagens: não detecta alguns tipos de compostos; não permite a especiação e
quantificação dos compostos; os limites de detecção e a sensibilidade da câmera não são
totalmente conhecidos.
Acoustic leak detection
Utilizado para detectar sinais acústicos que resultam quando um gás pressurizado vaza de
um componente. O sinal acústico ocorre devido ao fluxo turbulento que acontece quando o
gás pressurizado se move de um ambiente de alta pressão para um ambiente de menor
pressão através de uma abertura no componente.

Principais
características

O detector acústico faz a leitura dos decibéis de vibrações de alta frequência provenientes
do ruído dos vazamentos saindo dos equipamentos utilizando uma espécie de estetoscópio.
A leitura de decibéis juntamente com o tipo de fluido, densidade, pressão e tipo de
componente pode ser correlacionada a uma taxa de vazamento através de algoritmos
desenvolvidos pelo fabricante do instrumento.
Normalmente dois tipos de detecção acústica são utilizados: alta frequência e ultrassom.

Aplicação

Utilizado para detectar vazamentos em componentes de tubulação. A detecção acústica de
alta frequência é normalmente empregada em ambientes de grande ruído onde os
componentes estejam acessíveis para análise com medidor portátil.
A detecção acústica por ultrassom detecta sinais na faixa de frequência entre 20 a 100 Hz a
distâncias acima de 30 m.
Vantagens: fornece uma indicação relativa do tamanho do vazamento medido pela
intensidade do sinal ou o quão alto é o som emitido.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: não mede taxa de emissões de forma direta; não reduz o tempo de medição
uma vez que cada componente deve ser medido individualmente; os detectores de
ultrassom podem sofrer interferência de ruídos externos; a acurácia do equipamento é
questionável devido ao grande número de variáveis utilizadas para determinar as emissões;
é uma técnica de custo elevado.
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TVA – Toxic VOC Analyzer ou OVA – Organic Vapor Analyzer
Principais
características

Aplicação

São instrumentos utilizados para medir a concentração de COVs em emissões fugitivas na
interface de componentes de linhas de processo. Existe uma variedade de princípios de
detecção, porém os mais comuns são a ionização, absorção infravermelha e combustão.
É utilizado para fontes pontuais, mais especificamente os componentes de linha de processo
como válvulas, selos de bombas, flanges etc. É o instrumento utilizado na condução de
programas de controle de emissões fugitivas uma vez que permite a localização de
vazamentos nos componentes e, consequentemente, aqueles que necessitam de reparos para
sanar os vazamentos.
Para o cálculo das taxas mássicas de emissões, os valores de concentração medidos são
utilizados em equações de correlação para cada tipologia de componentes.
Vantagens: são instrumentos relativamente simples de serem utilizados; permitem a
medição da concentração ponto a ponto.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: o valor monitorado não necessariamente corresponde a real concentração
total uma vez que o instrumento tem diferentes sensibilidades; sofre interferência de outros
compostos normalmente presentes, por exemplo, vapor d'água que ao condensar na sonda
causa medidas errôneas; não permite a medição direta da taxa de emissão.
Bagging
Nesta técnica o componente a ser medido é enclausurado, isolando-o do ar ambiente para
coletar os vapores que dele estejam emanando. Um gás carreador com vazão conhecida é
induzido para dentro do bag (dispositivo utilizado para enclausurar o componente) e uma
amostra de gás é então coletada para análise.

Principais
características

Aplicação

Há dois tipos de métodos de bagging: vacuum e blow-through. Os dois métodos são
baseados no enclausuramento dos componentes e utilizam um trem de amostragem para
coletar amostra de vapor de COVs. Diferem na forma como o gás carreador é introduzido
no bag. No método vacuum uma bomba de vácuo é utilizada para puxar ar para dentro do
bag e no método blow-through é utilizado um gás inerte o qual é soprado para dentro do
bag.
É aplicável para medição do fluxo mássico de emissões em fontes pontuais, como os
componentes de linha de processo. A partir desta técnica é que foram desenvolvidas as
equações de correlação que permitem, através do valor de concentração medida por um
analisador do tipo TVA, calcular a taxa de emissões dos componentes. Também é possível
desenvolver equações específicas para um determinado equipamento da planta.
Vantagens: é o método com maior acurácia para determinação da taxa mássica de emissões
de componentes de linhas de processo.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: o método exige que seja feita a medição da concentração do componente
antes e após o enclausuramento; é um método trabalhoso, demorado e de alto custo, o que o
torna inviável para medição do grande número de componentes de linhas de processo
existentes em uma refinaria.
Hi-Flow ou Hi-volume samples

Principais
características

Consiste basicamente em capturar as emissões dos vazamentos utilizando vácuo. São
capturados não só os vazamentos, mas também o ar ao redor do componente e que são
enviados para dentro do instrumento por uma mangueira. É um método similar ao vacuum
method exceto pelo fato de que as vazões através da bomba são maiores que 500 l/min e a
razão hidrocarboneto/ar é medida diretamente na saída da bomba utilizando o mesmo
instrumento de monitoramento que foi utilizado para o monitoramento inicial dos
componentes.
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Aplicação

Principais
vantagens e
desvantagens

Utilizado para a quantificação acurada da vazão de vazamentos em componentes de linhas
de processo.
Vantagens: é um método que fornece medições acuradas da vazão mássica dos vazamentos
(± 15%).
Desvantagens: técnica bastante demorada o que torna impraticável seu uso na rotina de
medição das plantas industriais devido ao elevado número de componentes. Custo elevado.
Solução formadora de bolhas

Principais
características

É utilizada uma solução, normalmente preparada com água e sabão, que deve ser borrifada
na interface do componente. Seu uso tem o objetido de realizar a detecção rápida de
vazamentos pela observação de formação de bolhas.

Aplicação

Utilizada para detecção de vazamentos em componentes de linhas de processo através da
formação de bolhas de sabão.
Vantagens: é a técnica de menor custo entre todas. Fornece rápida resposta quando há
suspeita de algum vazamento.

Principais
vantagens e
desvantagens

Desvantagens: fornece apenas uma avaliação qualitativa do vazamento; não pode ser
utilizada em componentes que tenham partes com movimento contínuo, temperatura acima
do ponto de ebulição ou abaixo do ponto de congelamento da solução, áreas abertas para a
atmosfera ou que tenham alguma evidência de vazamento de líquido.

Quadro 1 - Resumo de tecnologias de monitoramento de COVs.
Fontes: elaboração própria baseado em Chambers (2008), CONCAWE (2008), Willian, Feldmen e Pilant
(2006), ROBINSON (2006), EPA (1995), EPA (2006b), EPA (2011a), EPA (2014) e EPA (2015c).

Como o foco do presente estudo são as emissões fugitivas em componentes de linhas
de processo, as técnicas de medição com TVA e OGI, serão mais detalhadas ao longo do
estudo.

2.3.2 Legislação para controle de emissões fugitivas

As legislações para controle de emissões fugitivas de COVs em componentes e
equipamentos em linhas de processo variam em quantidade e complexidade entre os
diferentes países. Observa-se que em alguns deles, como por exemplo, nos Estados Unidos, as
regulamentações estão mais desenvolvidas e consolidadas, enquanto que em outros, as
legislações são mais recentes ou estão em fase de desenvolvimento.
Wallace (1979) mostra em seu artigo, que nos EUA na década de 70 o Chemical
Manufacturers Association (CMA) propôs seu próprio padrão de controle. As plantas
químicas que operassem com HAPs, que na época eram entre 10 a 15 compostos definidos
pela EPA, deveriam adotar um plano de detecção e reparo de vazamentos (LDRP), muito
semelhante ao LDAR atual. Isso mostra que a preocupação com as emissões fugitivas nos
EUA já existe há bastante tempo.
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A seguir são apresentadas as principais legislações, normas e guias para o controle de
emissões fugitivas de COVs em refinarias de petróleo.

2.3.2.1 Estados Unidos

Os Estados Unidos foram pioneiros no desenvolvimento de legislações para o
controle de emissões fugitivas os quais são adotadas como referência por outros países. A
preocupação e mitigação de emissões fugitivas teve um grande caminho no país. Estudos
iniciais de fontes de emissões fugitivas em Los Angeles foram feitos por Bernie Steigerwald
em 1958 (WILWERDING, 2011).
A lei ambiental americana, o Clean Air Act – CAA de 1963, afetou uma série de
indústrias com o estabelecimento de padrões para fontes estacionárias. Em 1970 foi criado o
órgão ambiental americano (EPA) e nesta mesma década a EPA embarcou em um grande
esforço para quantificar emissões e desenvolver um método padrão para identificar
vazamentos de hidrocarbonetos usando um aparelho portátil, conhecido como Método 21. Em
1978 um significativo corpo de legislações foi desenvolvido e um grande crescimento das
regulamentações ocorreu nos anos 80. Nos anos 80 foi promulgada a primeira lei significativa
requerendo que indústrias produtoras de químicos orgânicos sintéticos (SOCMI) e refinarias
de petróleo instituíssem programas de práticas de trabalho que localizassem e reparassem os
vazamentos. Foi em 1990 que o CAA foi revisado para incluir a exigência do programa
LDAR, que foi passando por modificações ao longo dos anos para atender às alterações nas
legislações relacionadas (DRAGO, 2010a e WILWERDING, 2011).
Existem legislações federais e estaduais para o controle de emissões fugitivas de
COVs em componentes e equipamentos de processo. A EPA estimou que para um período de
5 anos, considerando apenas as fontes novas ou que tivessem sofrido alguma alteração, a
redução de emissões de COVs com o atendimento das legislações seria de cerca de 63% para
refinarias de petróleo (EPA, 1994).
Nos Estados Unidos existem 25 legislações federais que exigem a implantação de um
programa LDAR formal que siga o Método 21 em diferentes tipologias de indústrias. Muitas
delas têm exigências idênticas, mas algumas diferem na aplicabilidade e nos requerimentos de
controle. Outras 28 legislações federais exigem algum monitoramento baseado no Método 21,
porém sem a obrigatoriedade de se ter um programa LDAR estabelecido. Muitos estados
adotam as legislações federais como referência, porém alguns estabelecem exigências mais
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restritivas quanto ao LDAR de forma a atender as necessidades relacionadas à qualidade do ar
local. Estas legislações são classificadas de acordo com sua aplicação em refinarias de
petróleo, em plantas de processamento de gás natural, em indústrias de fabricação de produtos
químicos orgânicos sintéticos entre outras que tenham COVs em seus processos produtivos
(EPA, 2007).
A EPA (1995) classifica as regulamentações para vazamento em equipamentos em
três tipos diferentes de normas:


Padrões de desempenho: limite máximo de emissão e/ou emissão detectável e/ou
eficiência de redução de 95%. São considerados inviáveis pela própria EPA, uma vez que
exigem o monitoramento dos componentes individuais com a técnica de bagging.



Padrões de equipamento: especificam a utilização, o design ou a operação de uma
determinada parte do equipamento;



Padrões de prática de trabalho: dizem respeito principalmente aos programas LDAR
implantados por regulamentações federais.
O Code of Federal Regulation - CFR faz a compilação de todas as regulamentações

publicadas pelas agências e departamentos governamentais nos EUA. O CFR é dividido por
assunto e o título 40 corresponde à proteção ao meio ambiente.
O Quadro 2 apresenta as principais regulamentações federais americanas que
regulam as emissões fugitivas em componentes de linhas de processo de refinarias.
Legislação / norma / guia

Referência

Descrição
Método que orienta o monitoramento para
detecção de vazamentos de COVs com
analisador portátil.

Determination of volatile organic
compound leaks (1986)

Method 21

Petroleum Refinery VOC
Equipment Leaks – New Source
Performance Satandard- NSPS
(1984)

40 CFR Part 60
Subpart GGG
§60.590 a §60.593

Aplicável às fontes que tiveram permissão de
operação após a publicação do NSPS (janeiro
de 1983), ou fontes existentes que passaram ou
passem por modificações ou ampliações após
esta data.

National Emission Standard for
equipament leaks (Fugitive
Emisssion Sources) of Benzene National Emission Standards for
Hazardous Air Pollutants –
NESHAP (1973)

40 CFR Part 61
Subpart J
§61.110 a §61.112

Aplicável às fontes que operem com HAP
voláteis, sendo no caso das refinarias, o
benzeno. Os padrões são aplicáveis para as
fontes novas e para as fontes existentes cujas
linhas contenham pelo menos 10% em massa de
benzeno.

Hazardous Air Pollutants from
Petroleum Refineries (1995)

40 CFR Part 63
Subpart CC

Aplicável a todas as fontes de refinarias que
contenham algum dos HAP listados nesta
legislação.
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Legislação / norma / guia
Hazardous Air Pollutants for
Source Categories - Generic
Maximum Achievable Control
Technology Standards – MACT
(1999)

Referência

40 CFR Part 63
Subpart YY

Descrição
Estabelece padrões nacionais para poluentes
atmosféricos perigosos, os quais regulam
categorias específicas de fontes estacionárias
que emitem ou têm o potencial de emitir um ou
mais poluentes perigosos. Os padrões são
aplicáveis para as fontes novas e para as fontes
existentes cujas linhas contenham pelo menos
5% em massa de HAP.
Apresenta a lista de poluentes atmosféricos
perigosos.

Equipment Leaks
Control Levels 1 e 2 (1999)

40 CFR Part 61
Subpart V
40 CFR Part 63
Subpart TT e UU

Consolidated Federal Air Rule –
Equipment Leaks (2000)

40 CFR Part 65
Subpart F

Resume as exigências para controle de
vazamentos em equipamentos.

Equipment Leak NESHAP
(1984)

Resume as exigências para controle de
vazamentos em equipamentos.

Quadro 2 - Principais regulamentações e guias para controle de emissões fugitivas nos EUA
Fonte – elaboração própria baseado em Huitt (2014), EPA (1994), EPA (1998), EPA (2007).

Embora haja repetições de exigências entre diferentes regulamentações, EPA (2000)
afirma que não é a intenção do órgão ambiental americano ter legislações redundantes que se
tornem um fardo para as refinarias, mas sim que permita às fontes atenderem somente às
legislações mais restritivas. Essa afirmação parece conflituosa com o que preconiza a própria
EPA em seu guia de melhores práticas do LDAR, (EPA, 2007), que define que cabe ao
responsável pela operação garantir que a planta está em conformidade com todas as
legislações aplicáveis.
Na prática pode ser bastante complexo saber se todas as exigências estão sendo
atendidas, pois em uma mesma unidade, uma linha de processo pode estar submetida a uma
legislação e outra linha pode estar submetida à outra legislação.
Em abril de 2006 a EPA propôs uma prática alternativa de trabalho voluntária
baseada no uso da tecnologia de detecção de gases por imagem ótica. A proposta teve como
motivação a solicitação do API, em 2000, para iniciar uma discussão com o objetivo de
avaliar e posteriormente aprovar o uso de uma prática alternativa ao LDAR convencional com
melhor relação custo-efetividade. O API utilizou como base para argumentação os resultados
de um grande estudo, realizado sob sua coordenação, e que envolveu a própria EPA e o
departamento de energia americano. O estudo mostrou que apenas uma pequena parcela de
componentes em uma refinaria é responsável pelos maiores vazamentos (EPA, 2006a).
Somente em dezembro de 2008 esta prática de trabalho foi oficialmente incorporada
à legislação aplicável e algumas alterações foram consideradas na proposição original feita
pela EPA, tendo como base os comentários recebidos pelo público em geral. A prática
alternativa de trabalho poderia ser utilizada em toda a planta, em uma unidade de processo ou
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em parte dela, porém o Método 21 ainda continuava sendo exigido anualmente. As exigências
da prática de trabalho alternativa eram idênticas às da prática convencional, com exceção
daquelas direta ou indiretamente relacionadas ao instrumento de medição (EPA, 2008).
Em junho de 2014 a EPA fez nova proposta de alteração relativa ao uso de imagem
ótica para monitoramento de emissões fugitivas. Nesta nova proposta a EPA considera o uso
de câmera de imagem ótica de infravermelho para monitoramento de emissões fugitivas sem a
necessidade de se realizar o monitoramento anual utilizando o Método 21, porém não
reconhece as técnicas DIAL e SOF como adequadas para monitoramento que esteja sujeito ao
Método 21. Além disso, prevê iniciar o desenvolvimento de um protocolo para o uso de
técnicas de imagem ótica, antecipando que será o apêndice K da legislação 40 CFR Part 60.
Este protocolo terá como objetivo delinear as especificações do equipamento, as técnicas de
calibração, os critérios de desempenho, os procedimentos para conduzir os monitoramentos
em campo, os requerimentos para treinamento dos operadores da câmera entre outras
orientações. Ainda segundo a EPA, o uso de imagem ótica visa, a princípio, ao atendimento
das exigências de LDAR para refinarias submetidas aos padrões Maximum Achievable
Control Technology Standards (MACT) (EPA, 2014).
A proposta da EPA não apresenta detalhamento de um método para o monitoramento
com a câmera de imagem ótica de infravermelho. Também não foi definida uma metodologia
para calcular as emissões quando a tecnologia for utilizada, porém já é um grande avanço para
que o Smart LDAR possa ser utilizado como prática de trabalho, em substituição ao LDAR
convencional, para o controle de emissões fugitivas nos EUA.

2.3.2.2 Europa

O controle de emissões fugitivas na Europa é mais recente e usa como referência as
legislações americanas com algumas diferenças, dependendo do local (UKEA, 2012).
As legislações europeias em geral já incluem a possibilidade de uso conjunto de
imagem ótica de infravermelho para a detecção dos vazamentos sem, contudo, substituir a
medição com o analisador portátil. As legislações não especificam detalhes para o uso da
câmera. A única referência encontrada foi a norma holandesa NTA 8399, que fornece, em
linhas gerais, instruções para o uso de imagem ótica para o monitoramento de emissões
fugitivas.
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Hassim et al. (2012) afirmam que desde outubro de 2007 todas as plantas de
processo e de energia precisam atender a directiva 96/61/EU, que possui uma grande parte
dedicada ao controle de emissões fugitivas, exigindo que as indústrias adotem as melhores
técnicas disponíveis para o seu controle.
O Quadro 3 apresenta as principais legislações e normas europeias para controle de
emissões fugitivas.
Legislação / norma / guia

Referência

Descrição
Define que até 2010 os estados membros devem
limitar suas emissões nacionais anuais de
determinados poluentes atmosféricos a
quantidades inferiores aos valores limite fixados
nesta Directiva, entre eles os COVs. Tem como
foco principal a redução de ozônio na atmosfera.

Parlamento Europeu e do
Conselho

Directiva 2001/81 CE
(2001)

Jornal Oficial da União
Europeia - decisão de
execução da comissão

Decisão C (2014) 7155
nos termos da Directiva
2010 75/UE
(2014)

Estabelece melhores práticas para refinação de
petróleo e gás em relação a emissões
atmosféricas. Define o LDAR como uma prática
para o controle de emissões fugitivas de COVs e
cita também o uso de imagem ótica.

EN 15446 (2008)

Estabelece os padrões para medição de emissões
fugitivas de COVs em componentes de linhas de
processo. Aplicável a linhas que tenham pelo
menos 20% em massa de produto com pressão
de vapor maior que 0,3 kPa a 20ᵒC. Os
procedimentos desta norma foram baseados no
Método 21 da EPA. Cita a possibilidade de
monitoramento com câmera de imagem ótica.

Fugitive and diffuse
emissions of common concern
to industry sectors:
Measurement of fugitive
emission of vapors generating
from equipment and piping
leaks

Air Quality – Guidelines for
Apresenta orientações gerais para a detecção de
detection of diffusive gas
NTA 8399 (2013)
emissões difusas de COVs utilizando imagem
emissions with optical gas
ótica de gás.
imaging
Quadro 3 - Principais regulamentações e guias para controle de emissões fugitivas na União Europeia
Fonte – elaboração própria baseado em EC (2001) e NEN (2015).

2.3.2.3 Canadá

No Canadá existe uma vasta estrutura de regulamentos e guias em diferentes níveis
governamentais relacionadas a emissões fugitivas (CSEE, 2011).
Em 1988, o Canadian Council of Ministers of the Environment iniciou o
desenvolvimento de um plano de gerenciamento para o controle das emissões de NOx e
COVs, composto de 3 fases, visando à redução dos precursores da formação de ozônio para
resolver os frequentes problemas de qualidade do ar relacionados a este poluente. Uma parte
deste plano era destinada especificamente às refinarias de petróleo (CCME, 1993).
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O Quadro 4 resume as principais legislações do Canadá relacionadas a controle
emissões fugitivas em refinarias.
Legislação / norma / guia

Referência

Descrição
Criado para identificar áreas com necessidade de
redução de emissões, incluindo fugitivas.

National Pollutant Release
Inventory (1992-2002)

NPRI-1992-2002

Code of Practice and guidelines
for the measurement and control
of fugitive volatile organic
compound emissions from
equipment leaks
(1993-95 – 2003)

CCME-EPC-73E

Guia para minimização de emissões fugitivas de
COVs de refinarias de petróleo e plantas
químicas.

Management of fugitive
emissions at upstream oil and
gas facilities – Best Management
Practice (2007)

CAPP – 2007-003
Revisado em 2009

Tem o objetivo de fornecer orientações para o
gerenciamento de emissões fugitivas de
vazamentos em plantas de gás, mas pode ser
usado como guia para refinarias.

National framework for
petroleum refinery emissions
reduction (2005)

By-Law– City of Montreal

PN 1338

Tem o objetivo de desenvolver uma abordagem
mais efetiva para reduzir emissões em refinarias e
auxiliar governos locais para controle de
emissões.

90-633 Article 7.11

Estabelece regulamentos para emissões fugitivas
de COVs. As indústrias devem estabelecer um
programa de detecção e reparo de vazamentos
destes compostos, tendo como base o Método 21
da EPA.

Quadro 4 - Principais regulamentações e guias para controle de emissões fugitivas no Canadá
Fonte - elaboração própria baseado em CSEE (2011)

A adoção de um programa LDAR no país não é obrigatória uma vez que não há
regulamentação federal que exija sua implantação. O que existem são exigências nos
processos de licenciamento e legislações estaduais, como por exemplo, na cidade de
Montreal, como apresentado no Quadro 4. Porém, o rigor para a aplicação não é tão elevado
como nos EUA como pode ser observado nos guias também listados no Quadro 4.

2.3.2.4 Japão

A lei de controle de poluição atmosférica do Japão (Act n° 97) define a necessidade
de adoção de políticas e medidas para o controle de COVs. Os limites máximos de emissões
devem ser estabelecidos por regulamentações do Japan Ministry of the Environment de
acordo com a tipologia e o tamanho da empresa. Não há na lei federal nenhuma menção sobre
a adoção da metodologia LDAR ou outra metodologia a ser utilizada como referência para
redução das emissões fugitivas de COVs, sendo as indústrias as responsáveis por
apresentarem seus planos de redução para aprovação do órgão regulador (JAPAN..., 1968).

65

2.3.2.5 China

Na China os padrões ambientais dividem-se em padrões nacionais, locais e por setor.
Existem mais de trinta padrões com critérios para controle de COVs entre diferentes tipos de
indústrias, incluindo refnarias, porém não existe ainda um padrão nacional para limitar as
emissões de COVs. O Guidance on Promoting the Joint Air Pollution Prevention and Control
to Improve the Regional Air Quality lista os COVs como poluentes-chave com necessidade de
controle. A China pretende instituir uma taxa ambiental para a emissão de COVs por
processos de produção e pelo uso de produtos que emitam estes compostos. (XIAOQIONG,
2014).
A China vem envidando esforços para aperfeiçoar seu arcabouço de legislações
ambientais. Estas melhorias preveem que a metodologia LDAR deva ser adotada no setor
petroquímico e que os equipamentos e componentes que apresentem taxas de vazamentos que
excedam aos limites máximos estabelecidos sejam substituídos por outros com tecnologias
mais modernas de prevenção de vazamentos (CAAC, 2013).

2.3.2.6 África do Sul

O National Environmental Management define padrões e regras para controle de
emissões atmosféricas. Para o controle de emissões fugitivas de COVs em refinarias de
petróleo é exigida a implantação de um programa de redução com a metodologia LDAR e que
deve ser aprovado pelo órgão licenciador em um prazo de 2 anos a partir da publicação desta
legislação. O Método 21 é referenciado como base para os monitoramentos em campo.
(NEMSA, 2004).

2.3.2.7 Brasil

Não há no país nenhuma legislação ambiental na esfera federal que estabeleça limites
de emissão ou padrão de qualidade do ar para COVs ou que defina alguma metodologia para
seu controle. Porém, conforme já apresentado, o ozônio é um dos poluentes para o qual é
definido padrão nacional de qualidade do ar e, sendo assim, torna-se necessário seu controle a
partir da redução da emissão dos poluentes precursores da sua formação.
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No caso das refinarias de petróleo nacionais, para quase todas é exigido o controle de
compostos orgânicos voláteis em suas licenças ambientais de operação. Para a maioria delas
não é definida a metodologia a ser utilizada ou o tipo de fonte que deve ser considerado para a
adoção de medidas mitigadoras. Para algumas refinarias é especificado que o controle de
COVs deve ser realizado em componentes de linhas de processo (válvulas, selos de bombas,
flanges etc.) (PETROBRAS, 2015a).

2.3.3 Inventário de emissões fugitivas - Protocolos cálculo

Um inventário de emissões é uma base de dados que apresenta a quantidade de
poluentes, por fonte de emissão, lançados para a atmosfera durante certo período de tempo. É
um instrumento importante para o gerenciamento da qualidade do ar, uma vez que pode ser
utilizado para identificar as fontes mais significativas, estabilizar as emissões ao longo do
tempo, direcionar ações regulatórias e estimar a qualidade do ar através de modelagem
matemática de dispersão atmosférica (EPA, 2015a).
De acordo com EPA (1995) e EPA (2015d), as taxas de emissões fugitivas de
componentes de linhas de processo em refinarias de petróleo podem ser calculadas a partir de
cinco abordagens principais: fatores médios de emissões; fatores por faixa de medição ou
screening range; equações de correlação da EPA, equações de correlação específicas de
unidades de processo e medição direta. Cada um destes métodos requer diferentes dados, tais
como informações de processo, número de componentes na linha de processo e dados de
monitoramento.
O Quadro 5 resume os métodos para estimativa de emissões fugitivas classificados
em níveis em ordem decrescente de acurácia.
Nível em
ordem
decrescente
de acurácia

1

Método

Características

 É utilizado o Método 21 (TVA ou
solução formadora de bolhas) para
Medição
identificar os vazamentos e então é
direta:
utilizado um dos métodos de
bagging
medição direta para determinar a
ou
taxa mássica de emissão. A taxa
amostrador mássica é calculada multiplicando a
de grandes vazão medida na amostra pela
volumes
diferença entre a concentração de
fundo e a concentração medida do
gás.

Vantagens

 Método de
maior acurácia
por permitir
determinação da
taxa de emissão
diretamente dos
dados medidos.

Desvantagens

 Custo elevado.
 Elevado tempo
para a realização, o
que inviabiliza sua
realização na rotina
da planta industrial.
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Nível em
ordem
decrescente
de acurácia

Método

Características

Vantagens

Desvantagens

2

Equações
de
correlação
específicas
de
unidades
de
processo

 Estas equações devem ser
desenvolvidas para uma unidade
específica da planta industrial
através medições da taxa de
emissões, por exemplo, pelo
bagging. Em função do alto custo e
da complexidade de realização das
medições diretas este método não é
utilizado amplamente.

 Seu uso
minimiza o erro
associado às
diferentes
características de
vazamentos entre
as diferentes
unidades.

 Necessidade de
medição por
bagging ou método
equivalente para
obtenção de dados.
 Custo elevado

 Fornece uma
estimativa de taxa
mássica de
emissões refinada
quando há dados
de medições
disponíveis.
 Fornece uma
função contínua
ao longo de toda
a faixa de valores
medidos ao invés
de intervalos
discretos.

 As medições das
concentrações a
serem usadas neste
método devem
seguir o mesmo
formato que foi
utilizado para
desenvolver estas
equações (Método
21).
 É necessário o
desenvolvimento de
uma curva de
resposta do
instrumento,
quando esta não
estiver disponível,
que correlacione o
valor de
concentração
medido ao valor
real de
concentração.
 Há significativa
variação entre os
valores medidos
seguindo o método
21 para uma dada
taxa mássica de
emissão. Ou seja, o
instrumento de
medição registra
diferentes
concentrações para
uma mesma massa
de emissão em
vazamento.

3

Equações
de
correlação
da EPA

 As concentrações finais dos
componentes medidos (screening
value), seguindo o Método 21, são
utilizadas nas equações de
correlação desenvolvidas pela EPA
para o cálculo da taxa mássica de
emissões fugitivas.
 Para concentrações finais iguais a
zero ou acima do limite de detecção
do equipamento (pegged), as
equações não são aplicáveis e são
utilizados fatores específicos.
 As equações e os fatores são
específicos para cada tipo de
componente.
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Nível em
ordem
decrescente
de acurácia

4

5

Método

Características

Fatores
por faixas
de
medição
ou
screening
range

 Nos programas LDAR mais
antigos a única informação que era
gravada era se o componente estava
vazando ou não. A partir de dados
de n° de componentes de cada
tipologia e a quantidade acima e
abaixo do limite de vazamento de
10.000 ppm, podem ser aplicados
os fatores para o cálculo das
emissões.
 Estes fatores são específicos para
cada tipo de componente e cada
tipo de serviço (G, LL e LP).

Fatores
médios de
emissões

 Este método deve ser utilizado
somente para componentes que não
estão sendo monitorados
rotineiramente.
 O ideal é ter a contagem dos
componentes da planta, mas caso
este dado ainda não esteja
disponível, pode-se utilizar a
contagem padrão que foi definida
pela EPA para refinarias de
pequeno e grande porte.
 Estes fatores são específicos para
cada tipo de componente e cada
tipo de serviço (G, LL e LP).

Vantagens

Desvantagens

 Apresenta maior
refinamento
quando
comparado ao uso
de fatores médios.

 Dados disponíveis
de taxa mássica de
emissões medidas
podem variar
consideravelmente
em relação às taxas
estimadas por estes
fatores.

 Na ausência de
valores de
medição oferece
boa indicação das
taxas de emissões
fugitivas de
componentes na
unidade de
processo

 Não apresenta boa
acurácia para
componentes
individuais.
 Não refletem as
diferentes
condições entre
diferentes unidades
de processo dentro
de uma categoria de
fonte.
 É o método que
apresenta o maior
potencial de erro
dentre todos.

Quadro 5 - Resumo das principais abordagens para o cálculo de emissões fugitivas em componentes de linhas
de processo. Fonte: elaboração própria baseado em EPA (1995) e EPA (2015d)

Hassim et al. (2012) apresenta ainda o método dos fatores estratificados como uma
outra abordagem que também foi desenvolvida pela EPA, mas que não é mais apresentada na
última atualização de métodos publicada pelo órgão ambiental americano.
O uso somente da imagem ótica para detecção dos vazamentos não permite a
quantificação de emissões, porém o API desenvolveu uma metodologia para quantificar as
taxas de emissões quando se utiliza esta técnica. Os fatores utilizados dependem da
capacidade da câmera para detectar um vazamento, que deve ser testada a cada
monitoramento. São definidos fatores “com vazamento”, que devem ser usados para os
componentes com pluma detectada pela câmera, e fatores “sem vazamento”, utilizados para
todos os demais componentes. Os fatores para definição de vazamento de 6g/h parecem ser
mais adequados para a estimativa da taxa mássica total de COV quando se usa câmera de
imagem ótica O importante é ter uma contagem acurada de todos os pontos de com potencial
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de emissões fugitivas. CONCAWE (2015b). O Anexo I apresenta os fatores para diferentes
definições de vazamento.
Quando a contagem de componentes não está disponível, pode-se utilizar a contagem
padrão fornecida pela EPA. A estimativa do quantitativo de componentes é feita de acordo
com o porte da refinaria, grande ou pequeno dependendo da capacidade de processamento de
petróleo, com o tipo de processo, com a tipologia de componente e com o tipo de serviço a
que estão submetidos (gás, líquido leve ou líquido pesado) (EPA, 2015d).
Segundo CPPI (2011), no Canadá a estimativa de contagem de componentes é dada
em função do número de bombas e compressores da planta. O Quadro 6 apresenta as relações
entre quantitativos de componentes, aplicáveis para refinarias de petróleo.
Componente
Válvulas por bombas ou compressores

Gás
133

Líquido leve ou pesado
41

Flanges por válvulas

4,1

4,1

Selos de misturadores

-

1,0

Selos de bombas por bombas

-

1,35

Selos de compressores por compressores

2

-

Quadro 6 - Contagem média de componentes em refinarias
Fonte – adaptado de CPPI (2011)

O Canadá considera quatro tipos de métodos para o cálculo de emissões fugitivas:
fatores médios de emissão, faixas de medição de valores, método estratificado e equações de
correlação (em ordem crescente de quantidade de dados necessários e de acurácia no
resultado). São utilizados os mesmos fatores definidos pela EPA para os métodos de fatores
médios e equações de correlação. O método estratificado, que foi desenvolvido pela EPA, é
recomendado para o cálculo das emissões de flanges (CPPI, 2011).
Para a especiação de vazamentos provenientes de fontes pressurizadas, a composição
da emissão é considerada a mesma da corrente, sem considerar que haja uma fase líquida em
equilíbrio com uma fase vapor com composições diferentes. As emissões dos pontos
inacessíveis são calculadas utilizando a taxa média de vazamento por unidade de processo,
conforme medido na primeira vez que a refinaria foi monitorada, ou com os fatores médios de
emissões (CPPI, 2011).
EPA (1995) e EPA (2015d) apresentam observações importantes que devem ser
levadas em conta para o cálculo correto das taxas mássicas de emissões fugitivas, tais como:


As equações de correlação e os fatores "zero" e "pegged" fornecem as emissões em massa
de compostos orgânicos totais (COT), que incluem compostos que não são considerados
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voláteis, como o metano e o etano. Para obter as emissões de COVs é necessário saber a
fração mássica de metano e etano na corrente para subtrair as suas parcelas de emissões.


As equações de correlação matematicamente calculam emissão zero para medidas de zero
screening value (qualquer valor medido menor ou igual à concentração de fundo é
considerado zero). Na prática isso não é correto, pois o menor limite de detecção do
analisador portátil é maior que zero. Além disso, é difícil obter medições precisas quando
a concentração está próxima do zero. Para os casos de medidas "pegged", na prática os
valores de concentração não são conhecidos e por isso o uso das equações torna-se
inapropriado. Os fatores pegged foram desenvolvidos utilizando dados de massa de
emissões associadas com valores medidos, para duas faixas de concentração: maior ou
igual a 10.000 ppmv e maior ou igual 100.000 ppmv. As medições realizadas com o
analisador portátil que fiquem dentro de alguma destas faixas devem utilizar seus
respectivos fatores pegged.



Os fatores para faixas de medições, no caso de refinarias de petróleo, calculam as
emissões sem considerar o metano. Para calcular as emissões totais dos compostos,
considerando o metano, os fatores devem sofrer uma correção, multiplicando-os pela
relação (% mássica de COT/ (% mássica de COT - % mássica de CH4)).



Os fatores médios de emissão, no caso de refinarias de petróleo, também calculam as
emissões sem considerar o metano. Para calcular as emissões de COT, os fatores devem
sofrer uma correção, multiplicando-os pela relação (% mássica de COT/ (% mássica de
COT - % mássica de CH4)). Neste caso só é permitida a correção para uma fração
mássica de metano de no máximo 10%, mesmo que na corrente esta fração seja maior.
Cada refinaria poderá usar uma combinação de métodos para o cálculo do inventário.

Por exemplo, pode-se usar métodos nível 2 quando se tem um perfil de concentração para
determinado componente ou grupo de componentes e usar nível 5 para outros componentes
que não sejam rotineiramente monitorados.
Cheremisinoff e Rosenfeld (2009) afirmam que os vazamentos nos componentes
ocorrem de forma randômica, intermitente e variam de intensidade ao longo do tempo, por
isso a medição de um componente fornece um retrato do momento. Uma vez que os
componentes não são monitorados continuamente, a descoberta de um vazamento não fornece
informações sobre quanto tempo ele vem ocorrendo. Por esta razão, para o cálculo das
emissões assume-se que o vazamento está ocorrendo durante todo o período de intervalo entre
as medições. Os autores esclarecem ainda que, em geral, os métodos mais refinados de
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cálculo das emissões exigem a disponibilidade de mais dados, mas por outro lado oferecem
estimativas de emissões fugitivas mais confiáveis. Estes métodos têm maior custo para serem
viabilizados e por isso muitas vezes não são adotados por muitas refinarias. Eles apontam
como principais fontes de erros nos inventários de emissões, fatores como:


Erros de medição;



Erros de extrapolação;



Incertezas inerentes do método escolhido para a estimativa das emissões;



Informações incompletas a respeito das fontes e níveis de atividade;



Pouco entendimento das variações temporais e sazonais das fontes;



Má aplicação de dados de processo ou de fatores de emissão;



Erros no reporte de dados de processo;



Erros na contagem de tipologias de componentes;



Erros na entrada de dados;



Erros de cálculo.
As emissões estimadas com fatores que utilizam as medições com o Método 21 são

bastante conservativas especialmente para plantas onde não existem vazamentos acima de 200
g/h (CONCAWE, 2015b).
EPA (1995) esclarece que normalmente não é possível realizar o monitoramento de
todos os componentes em uma planta industrial. Em alguns casos os componentes são
inacessíveis ou inseguros para o monitoramento, mas devem ser incluídos na contagem dos
equipamentos e os fatores médios de emissão devem ser usados para calcular as suas
emissões. Em outros casos, não é possível monitorar todos os componentes devido aos custos
associados, especialmente no caso das conexões. Para estes componentes, seguindo alguns
critérios estabelecidos pela EPA, a taxa de emissão média calculada para uma amostra de
conexões da planta que tenha sido monitorada, pode ser aplicada às demais conexões que não
foram monitoradas. No caso das demais tipologias de componentes, caso não tenham sido
monitoradas, devem ser aplicados os fatores médios para o cálculo de suas emissões.
Wood-Black (2013) cita que se for medido, por exemplo, 60% de todos os
componentes de uma refinaria, a EPA tem aceitado que as emissões calculadas para a parte
medida sejam extrapoladas para os componentes não medidos, embora haja orientação por
escrito da própria EPA de que devem ser utilizados os fatores médios de emissão para estimar
as emissões dos componentes não monitorados. O autor acredita que esta seja uma tendência a
ser seguida oficialmente pela EPA.
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O Anexo I apresenta as equações de correlação para estimativa de emissões,
utilizadas no presente estudo, e a Figura 5 resume em um esquema geral as diferentes
abordagens para o cálculo do inventário de emissões, segundo a EPA (1995).
Em resumo, dentre as metodologias apresentadas para controle de emissões fugitivas,
as metodologias LDAR e Smart LDAR são aquelas mais adequadas para aplicação em
componentes de linhas de processo de refinarias e por isso foram elencadas para a avaliação
do custo-efetividade. O item 2.4 aborda de forma mais detalhada as características,
exigências, vantagens e desvantagens das metodologias LDAR e Smart LDAR.
Realizar contagem
dos componentes
por tipologia

Aplicar fatores
médios de emissão
e compor o total de
emissões
Realizar medição de
todos os
componentes

v

Aplicar fatores
com/sem
vazamento e
compor o total de
emissões

Inventário

Inventário

Aplicar as equações
de correlação e
compor o total de
emissões

Inventário

Realizar medição
com bagging de
todos os
componentes e tipos
de serviço

Fazer os cálculos
utilizando a vazão e a
concentração
medidas

Inventário

Desenvolver
equações de
correlação
específicas de cada
unidade

Aplicar as novas
correlações e compor
o total de emissões

Inventário

Figura 5 - Esquema geral de aplicação das diferentes abordagens de cálculo de emissões
Fonte: adaptado de EPA (1995)
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2.4 PRINCIPAIS ASPECTOS DA METODOLOGIA LDAR

2.4.1 Aspectos gerais

A principal motivação para a constituição do Programa de Detecção e Reparo de
Emissões Fugitivas pela EPA é a de controlar as emissões atmosféricas fugitivas de COVs
para mitigar a formação de ozônio troposférico. A metodologia LDAR é definida como a
principal prática de trabalho adotada para identificar vazamentos em componentes de linhas
de processo e equipamentos através de monitoramento, de forma a permitir a redução de
emissões pelo reparo destes vazamentos (EPA, 2007).
O programa de controle de emissões fugitivas baseado na metodologia LDAR,
consiste no uso de um instrumento portátil de detecção de COVs para localizar vazamentos
através do monitoramento na interface do componente, usualmente conhecido como sniffing.
O Método 21, desenvolvido pela EPA, é a base para as orientações dos procedimentos das
medições em campo. O LDAR é estruturado utilizando técnicas apropriadas, frequências de
monitoramento e prioridades para atender às exigências aplicáveis (ESA, 2009).
Segundo Miller (1991), o uso da metodologia LDAR não é recente. Ela já era
utilizada para monitoramento em hastes de válvulas de indústrias químicas dos EUA desde
1975, porém de uma forma mais simples. A principal razão para a adoção do LDAR na época
foi o não atendimento dos padrões federais de qualidade do ar para ozônio em alguns estados,
o que causava preocupação com o bem-estar e com a saúde humana. Durante os anos 90 as
preocupações ambientais, a pressão de legislações e o desejo de redução de custos levaram ao
aumento do foco em emissões fugitivas e ao desenvolvimento de legislações específicas, em
particular nos EUA, para o monitoramento e controle destas emissões.
As legislações especificam quais tipos de componentes devem ser medidos, a
frequência de monitoramento e o tempo para que os reparos sejam feitos. Segundo EPA
(1994), a metodologia LDAR deve ser aplicada em componentes “em serviço de COVs”. São
definidas também diferentes exigências de acordo com a tipologia do componente e a
característica do fluido: líquido pesado, líquido leve ou gás/vapor.
Algumas definições são importantes para o entendimento da metodologia LDAR.
Para o presente estudo são utilizadas as definições estabelecidas pelas legislações dos EUA e
Canadá, mas que são em sua maioria, utilizadas também nas legislações de outros países. O
Quadro 7 apresenta algumas definições aplicáveis ao controle de emissões fugitivas.
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Item
Unidade de
processo

Definição
Unidades com objetivo de produzir produtos intermediários ou finais a partir do petróleo.

Equipamento /
componente

Cada válvula, bomba, válvula de alívio de pressão, conexão de amostragem, linha aberta,
flanges e outras conexões e compressores.

Em serviço de
COVs

Quando os componentes ou equipamentos contenham ou entrem em contato com um
fluido de processo com, no mínimo, 10% em massa de COVs.

Em serviço de
HAP

Quando os componentes ou equipamentos contenham ou entrem em contato com um
fluido de processo com, no mínimo, 5% em massa de HAP.

Em serviço de
gás/vapor (G/V)

Quando o componente ou equipamento está trabalhando com fluido na forma de gás nas
condições de operação.

Em serviço de
líquido leve
(LL)

Quando o componente ou equipamento está trabalhando com fluido na forma de líquido
com as seguintes condições:
- Líquido nas condições de operação;
- Pressão de vapor de um ou mais componentes é maior que 0,3 kPa a 20°C;
- A porcentagem evaporada é maior que 10% a 150 °C.

Em serviço de
líquido pesado
(LP)

Quando o componente ou equipamento está trabalhando com fluido que não esteja na
forma de gás ou líquido leve.

Intervalo de
monitoramento/
frequência de
monitoramento

É o intervalo de tempo no qual o monitoramento de um componente individual é
conduzido.

Limite de
vazamento

É a concentração de COV monitorada acima da qual o componente deverá sofrer reparo.

Valor de
background ou
concentração de
fundo

Concentração medida próximo aos componentes que seja representativa do ambiente.

Concentração
medida
Concentração
final do
componente ou
screening value

Leitura do instrumento indicando a concentração de COV, geralmente em partes por
milhão em volume (ppmv).

Reparo

Ajuste ou alteração no equipamento de forma a eliminar o vazamento.

Primeira
intervenção para
reparo

É a tomada de uma ação rápida com o objetivo de eliminar o vazamento utilizando boas
práticas.

Prazo de reparo

É tempo máximo permitido entre o momento de detecção do vazamento e a realização do
reparo. Na maioria das legislações é de 5 dias para a primeira intervenção para reparo e de
no máximo 15 dias para a finalização do reparo.

Adiamento de
reparo

Postergação da realização do reparo quando este não pode ser realizado dentro do prazo
exigido em função de limitações técnicas, como por exemplo, a necessidade de parada da
unidade de processo.

% de vazamento

Relação entre o número de componentes com vazamento e o total de componentes
medidos da mesma tipologia.

Componente
inacessível ou
difícil para
monitorar

São aqueles em que é necessário elevar o técnico que faz o monitoramento em mais de 2
m acima de uma superfície estável. Também pode ser inacessível por estar com alguma
proteção. Em unidades novas seu quantitativo não pode ultrapassar 3% do total da
unidade.

Diferença entre a concentração medida e a concentração de fundo.
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Item
Componente
inseguro para
monitorar

Definição
São aqueles que podem, de acordo com a análise do operador, expor os técnicos que
monitoram a condições inseguras quanto à temperatura, pressão ou condições de processo
explosivas.

Quadro 7 - Definições aplicáveis ao controle de emissões fugitivas quando se utiliza a metodologia LDAR
Fonte - elaboração própria baseado em EPA (1993b) e EPA (1998).

No Canadá a definição de linha em serviço de gás é a mesma estabelecida pela EPA,
porém a definição de linha em serviço de líquido leve é menos severa, sendo a corrente de
COVs em estado líquido com pressão de vapor maior que 1,013 kPa a 20°C e,
consequentemente, a corrente em serviço de líquido pesado opera com fluido com pressão de
vapor menor que esta referência. Exemplos destas correntes são frações de querosene, diesel e
mais pesadas (CCME, 1993).
Siegell (1997a) afirma que para plantas que ainda não tenham nenhum tipo de
controle, a adoção de um programa LDAR pode, em alguns casos, reduzir as perdas em uma
quantidade que excede os custos do programa. O potencial de redução das emissões fugitivas
depende de vários fatores, como frequência de monitoramento, limite de vazamento,
condições do equipamento, prazo dos reparos e o desempenho atual da planta em relação ao
controle de vazamentos. Observam-se percentuais de redução na faixa de 45 a 80% das
emissões. ESA (2009) apresenta uma faixa de redução de 40 a 60% e Concawe (1999)
corrobora afirmando que a experiência mostra que um programa LDAR anual para reparo de
equipamento com vazamento acima de 10.000 ppm pode proporcionar uma redução de pelo
menos 50% das emissões fugitivas no primeiro ano.
Em estudo realizado em duas plantas de gás de uma empresa dos EUA foi
identificada a oportunidade de economia de 205.000 mil dólares por ano com a adoção de um
programa de controle de vazamentos por emissões fugitivas. Os resultados do estudo levaram
a algumas mudanças na política corporativa da empresa e incentivaram o planejamento de
novos estudos para identificar outras oportunidades de reduzir a perda de produto
(ANANTHAKRISHNA e HENDERSON, 2002).

2.4.2 Descrição das etapas do LDAR

Conforme definido por EPA (2007), embora haja diferenças nas diversas legislações
existentes, a metodologia LDAR em geral é dividida em seis etapas principais, e que são
apresentadas na Figura 6.

76

Etapa

1 - Identificação
dos componentes

2 - Definição de
vazamento

3 - Monitoramento

4 - Reparo do
vazamento

5 - Monitoramento
após reparo

6 - Gerenciamento
dos dados

Principais ações da etapa
• Levantar fluxogramas de processo e de engenharia para identificação das
linhas de processo operando em serviço de COV.
• Definir as linhas que serão medidas (gás, líquido leve, líquido pesado).
• Definir as tipologias de componentes para medição, de acordo com as
legislações aplicáveis.
• Realizar contagem de componentes nos fluxogramas de engenharia, bem
como a confirmação dos componentes em campo.
• Identificar cada componente com um código ou tag.

• Definir concentração acima do qual será considerado vazamento.

• Definir as rotas de medição, ou seja, a sequência lógica ao longo das linhas de
processo para realizar o monitoramento.
• Monitorar cada componente com o analisador portátil.
• Utilizar o Método 21 como referência (40 CFR Part 60, Appendix A).
• Monitorar com frequência estabelecida pelas legislações aplicáveis.

• Emitir lista de necessidade de reparo.
• Fazer os reparos dos componentes que apresentaram vazamentos dentro do prazo
exigido pela legislação.

• Fazer novo monitoramento após o reparo para verificar a efetividade.

• Manter todos os dados registrados para comprovação e gerenciamento das ações.

Figura 6 - Etapas do programa LDAR
Fonte: elaboração própria baseado em EPA (2007).

2.4.2.1 Etapa 1- Identificação de componentes

A etapa de identificação dos componentes se inicia com a determinação da
quantidade de componentes que deverá ser medida na planta. Siegell (1998) afirma que uma
contagem acurada e com frequente atualização é fundamental para a efetividade do programa
LDAR. Além disso, é importante haver um procedimento sistematizado para inclusão de
novos componentes e a desativação de componentes que saiam de operação. Ainda segundo o
autor, muitos programas LDAR incluem apenas válvulas e bombas em serviço de gás/vapor
ou líquido leve e poucos monitoram componentes em serviço de líquido pesado. De acordo
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com algumas legislações dos EUA, por exemplo, as refinarias têm a opção de não monitorar
conexões e flanges desde que adotem um percentual de vazamento em válvulas mais
restritivo.
Segundo API (1998) cada componente monitorado deve ter uma identificação única,
baseada em letras, números ou a combinação deles ou ainda um código de barras. Além disso,
deve incluir informações como: descrição do processo onde está instalado, identificação do
equipamento do qual faz parte, tipo de equipamento (válvula, bomba etc.), tipo de serviço a
que está submetido (G/V, LL ou LP), principal material contido na linha e descrição do local
para que possa ser localizado em campo. Recomenda-se inserir a identificação diretamente no
componente, embora haja uma série de desvantagens por ficar exposto ao ambiente.
Lebovitz (2004) orienta que a contagem dos componentes pode ser feita utilizando
diagramas de instrumentação (P&IDs) atualizados em conjunto com a verificação destes
componentes em campo. A contagem deve incluir o número de componentes por tipologia
(válvulas, flanges etc.). Adicionalmente é importante determinar a composição mássica da
corrente nas linhas de processo.
Alguns detalhes de contagem dos componentes devem ser observados e as linhas de
processo devem ser seguidas em uma sequência lógica para que nenhum ponto de potencial
vazamento seja desconsiderado. No caso de flanges associados a outros componentes, como
por exemplo, os flanges de entrada e saída de válvulas e bombas, devem ser contados
separadamente e suas emissões não devem ser incluídas aos componentes a que estão
associados. Já em uma válvula típica as duas partes principais que podem apresentar
vazamento são a haste e o castelo (flange da válvula) e que devem ser considerados uma única
fonte de emissão, embora sejam contados separadamente (SIEGELL, 1998).
Segundo CCME (1993) o ideal é que todos os componentes da planta sejam
incluídos na contagem, inclusive os pontos inacessíveis. Alternativamente, pode ser adotado
um programa com uma quantidade de componentes que estatisticamente consiga representar
toda a planta.

2.4.2.2 Etapa 2 – Definição de vazamento

A definição da linha de corte do vazamento depende principalmente das exigências
da legislação aplicável, do tipo de componente, do tipo de serviço da linha e da frequência de
monitoramento. O limite mais comum e normalmente adotado é de 10.000 ppmv, porém é
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considerada uma boa prática a adoção, ao longo do tempo, de limites abaixo daqueles
exigidos pela legislação. Além disso, linhas contendo benzeno ou unidades de processo novas
normalmente têm limites mais restritivos, como por exemplo, 500 a 1.000 ppmv (EPA, 2007).

2.4.2.3 Etapa 3 – Monitoramento

Para a maioria das legislações nos EUA que prevê a implantação de um programa
LDAR, o monitoramento das emissões fugitivas deve ser feito de acordo com as definições do
Método 21, desenvolvido pela EPA. O planejamento para o monitoramento inclui a escolha
de uma rota a ser medida e o preparo do instrumento de medição. A rota de medição deve ser
definida seguindo um caminho sequencial na linha de processo para evitar que componentes
com potencial de vazamento fiquem de fora e também para otimizar o caminho percorrido
pelos técnicos em campo (SIEGELL, 1998).
Os autores em geral têm posições variadas quanto ao número de componentes que
podem ser medidos por dia. Smith e McQuillan [2010] estimam que um técnico pode medir
mais que 200 componentes por dia.
O objetivo do Método 21 é determinar vazamentos utilizando um instrumento
portátil em cada um dos componentes e equipamentos de linhas de processo. Este método
apresenta as especificações para as medições e os critérios de desempenho de analisadores
(EPA, 1996).
As frequências de monitoramento variam de acordo com a legislação aplicável e o
tipo de componente e são tipicamente semanais, mensais, quadrimestrais e anuais (EPA,
2007).
Segundo Supple (2004), a escolha do analisador adequado para medição é
fundamental para o programa LDAR, pois se o instrumento não detectar satisfatoriamente o
composto de interesse, ele não vai detectar o vazamento como deveria. O analisador
normalmente utilizado é do tipo Toxic Vapor Analyser – TVA, que deve ser calibrado
seguindo procedimentos pré-definidos. Ele mede a concentração de COVs e não voláteis,
como o metano, na interface do componente através de uma sonda que aspira uma amostra do
gás. Não é aplicável como uma medida direta da taxa mássica de emissão das fontes
individuais. Santos (2009) explica que o analisador do tipo TVA possui um visor digital e é
dotado de uma memória interna capaz de armazenar os dados relativos aos pontos de
medição. Assim, as rotas de medição e seus respectivos pontos são gravados no analisador
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antes da ida a campo e as concentrações medidas para cada um dos componentes podem ser
também gravadas no próprio analisador. Ao final de cada dia de medição os dados são então
transferidos para um computador.
Conforme apresentado em API (1998) os tipos mais comuns de analisadores são:


FID: flame ionization detector



PID: photoionization detector



Infrared detectors



Solid state, chemical instruments, combustion analyzers
Para a medição de compostos orgânicos voláteis os analisadores do tipo FID são os

mais utilizados. Estes analisadores são baseados no princípio da ionização por chama. Em um
FID padrão uma amostra de vapor orgânico é aspirada pela sonda do analisador, sendo
ionizada em uma chama de hidrogênio e atraída em direção a um coletor carregado
negativamente. A carga (número de íons) produzida é então medida. A corrente gerada é
proporcional à concentração de compostos presentes.
Um FID em condições ideais mede o total de carbono da amostra. É o analisador
padrão para conduzir estudos de emissões fugitivas em indústrias de petróleo e foi utilizado
para fazer as medições para o desenvolvimento, pela EPA, de equações de correlação para a
determinação das taxas de emissões. Geralmente os gases utilizados para calibração dos
analisadores do tipo FID são o metano e o hexano, sendo a leitura do instrumento feita em
partes por milhão de compostos totais como metano ou hexano (API, 1998).
Os principais requerimentos para instrumentos de medição definidos no Método 21
são:


Ser capaz de detectar os compostos orgânicos que estão na linha de processo;



Ser capaz de medir o valor definido como vazamento;



Ter escala com leitura de +/- 2,5% da definição de vazamento;



Amostrar continuamente a uma taxa entre 0,1 e 3,0 L/min;



Ser instrincecamente seguro em atmosferas explosivas;



Ter o fator de resposta, que é a razão entre a concentração real de COV e a concentração
medida quando se usa um instrumento calibrado com o composto de referência, menor do
que 10 ao menos que seja usada uma curva de correção. Segundo Siegell (1998), o fator
de resposta é importante para garantir acurácia na medição quando se usa um analisador
calibrado com um gás e que irá medir outros gases. Isso porque um analisador calibrado
com um determinado gás não fornecerá leituras equivalentes quando estiver medindo
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emissões de outros gases, uma vez que o instrumento responde de forma diferente para
diferentes compostos. Por exemplo, se o instrumento for calibrado com metano,
diferentes valores serão obtidos para a mesma concentração de outros gases.


Ter o tempo de resposta do instrumento, que é o intervalo de tempo necessário para que a
leitura de concentração do instrumento salte do valor do gás zero até atingir 90% do valor
final no leitor do instrumento de medição, menor ou igual a 30 segundos;



Ter a precisão de calibração menor ou igual a 10% do valor do gás de calibração;



Ter o diâmetro da sonda igual ou menor que 2,5 polegadas.
Os procedimentos para buscar os vazamentos, o local onde a sonda deve ser colocada

e quanto tempo ela deve permanecer no ponto de máxima resposta do instrumento são
descritos precisamente no Método 21. Métodos para o cálculo das leituras do instrumento, seu
tempo de resposta e a precisão de calibração são também apresentados (CCME, 1993).
Seguindo as orientações do Método 21, EPA (1990), antes de se iniciar a medição
dos componentes é necessário medir a concentração do ambiente junto a estes componentes
(concentração de background). Para isso a sonda deve ser movimentada de forma aleatória a
uma distância de um a dois metros das fontes e nunca menor que 25 cm para que não sofra a
influência direta de suas emissões. A concentração final do componente ou screening value,
será a diferença entre a concentração medida na sua interface e a concentração de fundo.
Para a medição dos componentes a sonda do analisador deve ser colocada na
superfície da interface do componente onde pode ocorrer vazamento. A sonda deve ficar
encostada na interface do componente de forma a minimizar erros na leitura do instrumento,
pois ao aspirar a amostra ocorre uma dilução da concentração pelo ar ambiente que também é
aspirado. A exceção é para equipamentos com partes em movimento, como bombas e
compressores, onde neste caso a sonda deve ficar a no máximo 1 cm da interface com
potencial de vazamento. A sonda deve ser movimentada por todo o perímetro da interface
posicionada perpendicularmente (nunca tangencialmente) e ao mesmo tempo deve-se
observar a leitura do instrumento, sempre respeitando o tempo de resposta do analisador. Se
for observado aumento do valor na tela do analisador, a sonda deve ser movimentada
vagarosamente na interface até que o valor máximo seja encontrado. A sonda deve
permanecer parada no ponto de máxima concentração por um tempo de pelo menos duas
vezes o tempo de resposta do instrumento (EPA,1996).
Segundo EPA (1996), as medições realizadas com um analisador do tipo TVA são
afetadas pelo vento, umidade, temperatura, chuva etc., porém, nenhuma mudança nos
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procedimentos de medição é recomendada em função das condições do ambiente, uma vez
que, durante a coleta de dados que foram utilizados para desenvolver as equações de
correlação para cálculo das taxas mássicas, estes efeitos não foram compensados.
Siegell (1998) aponta alguns problemas associados ao uso de Método 21. Em função
da faixa de vazão de amostragem aceita (0,1 a 3,0 L/min) e outras condições de teste, os
valores medidos podem variar a um fator de 30 ou mais. Um instrumento com alta vazão de
amostragem irá medir um valor menor do que um instrumento de baixa vazão de amostragem.
Soma-se a este fato a interferência do vento. Embora esses efeitos possam ser minimizados
com uma calibração adequada e a manutenção do instrumento nas mesmas condições durante
todo o período de amostragem, normalmente estes fatores levam a variações nas medições.

2.4.2.4 Etapa 4 - Reparo dos componentes

O componente cuja concentração medida tenha ficado acima do limite de vazamento
deve receber o reparo o mais rápido possível. Uma lista com todos os pontos que necessitam
de reparos deve ser elaborada e enviada aos profissionais de manutenção da planta. A
primeira intervenção deve ocorrer em no máximo 5 dias e o reparo deve ser finalizado no
máximo em 15 dias. Os principais tipos de primeira intervenção são o aperto ou troca de
parafusos, lubrificação, troca de gaxeta, entre outros. Alguns tipos de reparos são simples,
mas há casos em que só podem ser realizados com a parada do processo e o componente deve
ser inserido em lista de reparo posterior (EPA, 2007).

2.4.2.5 Etapa 5 – Monitoramento após o reparo

O monitoramento após o reparo tem o objetivo de verificar se a intervenção foi
eficaz para sanar o vazamento. Segundo API (1998), um simples aperto de parafusos
realizado de forma inadequada, por exemplo, pode aumentar o vazamento. Por isso é
adequado ter procedimentos sistematizados para realização dos reparos. Uma boa prática seria
utilizar o analisador para realizar medição no exato ponto de máxima concentração durante o
aperto dos parafusos.
Segundo Wood-Black (2013), a EPA exige o remonitoramento para verificaçao da
eficácia do reparo dentro do prazo previsto para o témino do reparo. Este prazo é conflitante
com o que é estabelecido na União Europeia. A norma EN 15446 de 2008 define que, após o
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reparo é necessário esperar um tempo para que ocorra uma acomodação do reparo. O
recomendado é que a medição seja feita em duas semanas após o reparo (BSI, 2008).

2.4.2.6 Etapa 6 – Gerenciamento dos dados

Para o sucesso do programa o gerenciamento de todas as informações é um ponto
fundamental. Um sistema informatizado é necessário para a condução das atividades. Neste
sistema devem ser cadastrados todos os pontos que serão medidos, com identificação com
código próprio, identificação da unidade de processo, linha de processo, características do
fluido, tipo de componente, informações que permitam localizar o ponto na planta. Os pontos
incessíveis e não seguros para o monitoramento também devem ser cadastrados e
identificados. O sistema deverá receber ainda a concentração dos pontos medidos, gerar a lista
de necessidade de reparos e identificar pontos em manutenção e os pontos com manutenção
concluída (EPA, 2007).

2.4.3 Principais exigências da metodologia LDAR

Conforme já apresentado, as legislações que estabelecem as exigências e diretrizes
para o controle de emissões fugitivas tiveram sua origem nos EUA e são bastante numerosas.
As legislações de outros países, em geral, foram elaboradas tomando como base o modelo
americano, com poucas alterações. O Canadá também é um país cujas exigências referentes
ao controle de emissões fugitivas são bem desenvolvidas.
Nos Estados Unidos o programa LDAR é mandatório em toda a cadeia do petróleo,
tanto em upstream, como em downstream, mas apresenta diferentes níveis de exigência para
cada situação em particular. As regras do LDAR são extensas e complexas, permitindo mais
de uma interpretação em diversos casos. Assim, a recomendação é a de se documentar muito
bem todos os procedimentos, interpretações e resultados a respeito da aplicação do LDAR, de
modo a facilitar a verificação do atendimento da regulamentação pela EPA (ELLIS, 1996).
O apêndice C apresenta as principais exigências da metodologia LDAR, tendo como
referência a legislação americana. As exigências são do regulamento 40 CFR Part 60, subpart
GGG, que se aplica especificamente ao controle de emissões fugitivas de COVs em
componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo que foram construídas,
reconstruídas ou modificadas após janeiro de 1983. São apresentadas também as principais
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exigências da legislação 40 CFR Part 63 Subpart CC, que é aplicável a todos os componentes
de unidades de processo de refinarias de petróleo, novas e existentes, que estejam localizados
nas chamadas major sources. Segundo EPA (2004), estas fontes, incluindo não somente os
componentes de tubulações, mas também todas as fontes de COVs da refinaria, são aquelas
que emitem pelo menos 10 t/ano de qualquer um dos 187 HAPs listados na legislação ou 25
t/ano de uma combinação deles.
Na compilação apresentada no apêndice C é possível observar que as exigências
entre as duas legislações se sobrepõem e que dentro de uma mesma unidade pode haver linhas
de processo que se enquadram em diferentes legislações.
No Canadá as principais orientações para o controle de emissões fugitivas podem ser
encontradas nos principais guias publicados no país, tanto pelo órgão ambiental canadense
(CCME) como pela associação de produtores de petróleo (CAPP), conforme foi apresentado
no Quadro 4.
O código de práticas de controle de emissões fugitivas do Canadá (Code of Practice)
foi desenvolvido com a contribuição da EPA e, portanto, as exigências são em sua maioria
iguais às aplicadas pelo órgão ambiental americano (CCME, 1993).
O programa de controle de emissões fugitivas no Canadá frequentemente é
denominado Directed Inspection & Maintenance Program – DI&M e normalmente é
implantado em etapas onde, ao longo dos anos, progressivamente são adicionados
componentes até que todos os pontos com potencial para vazamentos sejam incluídos. Uma
vez que um vazamento seja encontrado é feita uma avaliação para determinar se deve ser feito
o reparo (CAPP, 2007).
O apêndice D apresenta as principais exigências da metodologia LDAR no Canadá,
tendo como base o código de práticas de controle de emissões fugitivas emitido pelo órgão
ambiental canadense.
Ao analisar os dados resumidos no apêndice D, pode-se observar que a maioria das
exigências é coincidente com aquelas estabelecidas pela EPA, com poucas exceções. O
Método 21 é formalmente adotado como referência para a condução das medições de campo.
Um ponto de divergência pode ser observado quanto ao prazo máximo para o reparo
dos vazamentos. Enquanto o CCME (1993) define prazo máximo de 15 dias para a finalização
do reparo, contados a partir da data de detecção do vazamento, o CAPP (2007) informa um
prazo máximo de 45 dias para a sua realização.
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O CAPP (2007) apresenta uma metodologia para a avaliação da viabilidade do
reparo. A metodologia leva em consideração o valor de mercado do produto perdido, o custo
do reparo ou da troca do componente e a expectativa de vida da solução adotada. O reparo
não deve ser realizado se este não for economicamente viável ou se não causar preocupação
quanto a aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. Nestes casos, os componentes devem
ficar marcados para serem monitorados na próxima rodada do LDAR.
Na Europa a norma EN 15446 apresenta os padrões nacionais em vigor para a
medição de emissões fugitivas e é adotada por grande parte dos países, como França,
Portugal, Espanha, Alemanha etc. Segundo Concawe (2015a), os países podem adotar
requerimentos próprios, mas a maior parte é definida na licença de operação das plantas
industriais. No Reino Unido, por exemplo, o prazo para realização dos reparos em
componentes com vazamento varia de 48 horas a 15 semanas dependendo da legislação local,
diferente do que exige a EPA (UKEA, 2012).
O Quadro 8 apresenta um resumo comparando os principais aspectos das legislações
dos EUA, Canadá e Europa para o controle de emissões fugitivas e que são detalhados nos
apêndices A, B e C, respectivamente.
Aspectos da
legislação

EUA

Canadá

Tipologias de
componentes/
equipamentos

 Válvulas, selos de
bombas, selos de
compressores, válvulas de
alívio de pressão, flanges
e conexões, final de linha
aberta, conexões de
amostragem, sistemas de
vents fechados e
agitadores.

 Válvulas, selos de
bombas, selos de
compressores, válvulas
de alívio de pressão,
flanges e conexões, final
de linha aberta, conexões
de amostragem e
agitadores.

Correntes de
COVs

 Correntes de processo
com no mínimo 10% de
COV em massa.

 Correntes de processo
com no mínimo 10% de
COV em volume
(CCME) e em massa em
outras referências.

Definição de
líquido leve

 Corrente de COVs em
estado líquido com
pressão de vapor ≥ 0,3
kPa a 20°C.

Diâmetro das
linhas de
processo

 Não há definição sobre
diâmetro de linha.

Europa
 Válvulas, flanges e outras
conexões, dispositivos de
alívio de pressão, drenos de
processo, válvulas em linhas
abertas, selos de bombas,
compressores e agitadores,
selos de portas de acesso. Não
aplicável a conexões de
instrumentação.
Mínimo de 20% em massa de
COVs com pressão de vapor ≥
0,3 kPa a 20°C. Para a
indústria de petróleo, exclui a
fração de querosene e mais
pesadas.

Corrente de COVs em
Corrente de COVs em estado
estado líquido com
líquido com pressão de vapor ≥
pressão de vapor ≥ 1,013
0,3 kPa a 20°C.
kPa a 20°C
 São incluídas no LDAR
 São incluídas no LDAR
apenas as linhas com
apenas as linhas com diâmetro
diâmetro ≥ a ¾ de
≥ a 2 polegadas.
polegada.
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Aspectos da
legislação
Limite de
vazamento

Tipos de serviço
medido

Frequência de
monitoramento

Taxa de
vazamento

Prazo para
reparo

Técnicas e
metodologia de
controle

Pontos
inacessíveis

EUA

Canadá

 500 a 10.000 ppmv.
 Pode ser adotado limite
mais restritivo como boa
prática.
 Gás, Líquido leve e
alguns casos de líquido
pesado.
 Exigidas frequências
maiores, dependendo do
tipo de componente, de
serviço e de substância.
Semanal, Mensal,
quadrimestral, semestral e
anual. Para conexões o
intervalo pode ser de 1, 2,
4 ou 8 anos.
 Permite redução de
frequência, dependendo
da taxa de vazamento,
para válvulas, conexões e
bombas em serviço de
líquido leve e conexões
em serviço de gás.

 10.000 ppmv.
 Pode ser adotado limite
mais restritivo ao longo
dos anos.

 Normalmente definido
localmente ou na licença de
operação. Varia de 1.000 a
10.000 ppmv

 Gás e líquido leve

 Gás e líquido leve

 Quadrimestral e anual

 Não estabelece frequência no
nível nacional. Depende das
características da planta e do
nível de controle exigido.
Todos os pontos em corrente
de COVs devem ser medidos.

 Permite redução de
frequência dependendo
da taxa de vazamento,
para todos os tipos de
componentes.

 Não especificado.

 5 dias para primeira
intervenção e de 15 a 45
dias para finalização do
reparo.

 Definido localmente ou na
licença de operação. Em geral
varia de 2 semanas a 3 meses.
 Para reparos mais
complexos, variam de 1 ano ou
até a próxima parada da planta.
 Deve-se aguardar um tempo
para o monitoramento de
verificação após o reparo,
sendo recomendado 2
semanas.

 Método 21

 A própria norma EN 15446
define os procedimentos de
medição.

 Componentes que estão
a mais de 2 m acima de
uma superfície estável e
permanente ou que
estejam cobertos com
alguma proteção.

 Componentes inacessíveis
(necessidade de montagem de
andaime) e inseguros não são
medidos.

 5 dias para primeira
intervenção e 15 dias para
finalização do reparo.
 Permite adiamento de
reparo sob algumas
condições

 Método 21
 Inspeção visual,
auditiva, olfativa ou outro
método de detecção.
 Componentes que estão
a mais de 2 m acima de
uma superfície estável e
permanente ou que
estejam cobertos com
alguma proteção.

Europa
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Aspectos da
legislação

Cálculo de
inventários

EUA

 Equações de correlação
para os valores medidos e
fatores de emissão da
EPA para os demais
casos.

Canadá

Europa

 Equações de correlação
para os valores medidos e
fatores de emissão da
EPA ou do CCME para
os demais casos.

 Equações de correlação para
os valores medidos e fatores
de emissão da EPA para os
demais casos. Permite excluir
do cálculo os pontos com
concentração abaixo do limite
de detecção do instrumento de
medição.

 Permite excluir
 Permite excluir
componentes do LDAR
componentes do LDAR
em alguns casos.
em alguns casos.
 Permite o uso da tecnologia
Observações
 Permite o uso da
 Permite o uso da
de imagem ótica em conjunto
tecnologia de imagem
tecnologia de imagem
com o Método 21.
ótica em conjunto com o
ótica em conjunto com o
Método 21.
Método 21.
Quadro 8 - Resumo comparativo das principais exigências dos EUA e Canadá para o controle de emissões
fugitivas. Fonte - elaboração própria baseado em CCME (1993), CAPP (2007), EPA (1998), BSI (2008).

Baseado nas principais legislações da EPA para emissões fugitivas, Siegell (1996)
classificou os níveis de controle em três categorias de severidade: básico, restritivo e rigoroso.
O Quadro 9 apresenta as exigências em cada nível de controle, conforme proposição
do autor.
Item
Definição de
vazamento
Frequência de
monitoramento

Fase do produto na
linha

Tipos de componentes
a serem monitorados

Prazo para reparo

Nível de controle
Básico

Restritivo

Rigoroso

10.000 ppmv

1.000 ppmv

100 a 500 ppmv

Anual
Pode ser quadrimestral
dependendo da taxa de
vazamento.

Anual, semestral,
quadrimestral ou mensal,
dependendo do
percentual de vazamento.

Anual, semestral,
quadrimestral ou mensal,
dependendo do
percentual de vazamento.

Líquido Leve
Gás

Líquido Leve
Gás

Líquido Leve
Líquido pesado
Gás

Válvulas, bombas,
compressores, válvulas
de alívio de pressão,
linhas abertas. Não inclui
flanges.

Válvulas, bombas,
compressores, válvulas
de alívio de pressão,
linhas abertas. Não inclui
flanges.

Válvulas, bombas,
compressores, válvulas
de alívio de pressão,
linhas abertas, flanges.

Máximo de 15 dias

Máximo de 15 dias

Máximo de 15 dias e
locais com máximo de 5
dias.

Quadro 9 - Níveis de controle de emissões fugitivas.
Fonte – elaboração própria baseado em Siegell (1996).

Segundo Siegell (1997a) poucos programas de controle de emissões fugitivas
incluem componentes em serviço de líquido pesado porque as taxas de emissões a partir dos
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vazamentos são normalmente bem pequenas. Além disso, Colyer e Meyer (1991) afirmam
que normalmente não é exigido o reparo de válvulas com concentração de COVs cujo valor
monitorado tenha sido abaixo de 2.000 ppmv, pois o custo para execução é elevado e a
redução das emissões não é significativa.
Embora alguns programas de controle excluam o monitoramento de flanges, à
medida que o LDAR venha sendo aplicado nos demais componentes, os vazamentos dos
flanges passam a ser relativamente mais numerosos e, incluí-los no LDAR com intervalos de
monitoramento maiores, pode ser útil para a redução das emissões (IPIECA, 2012).
As legislações frequentemente oferecem concessões para as indústrias que reduzem
as emissões fugitivas ou as mantém abaixo de um limite definido. Normalmente a concessão é
a redução da frequência de monitoramento que resulta na redução de custos para atendimento
de requisito legal. Porém, também há punição para os as indústrias com muitos vazamentos e
a principal delas é a exigência da adoção de um programa de melhoria da qualidade
(SUPPLE, 2004).
Wilwerding (2011) afirma que após anos de esforços das indústrias para descobrir a
melhor forma de implantar novos programas LDAR, a EPA começou importantes iniciativas
de fiscalização envolvendo exigências de monitoramento durante os anos 90. Vários
escritórios regionais da EPA compraram analisadores portáteis para fazer sua própria análise
crítica do programa LDAR das empresas, de forma independente. Estas análises culminaram
em um alerta de fiscalização (Enforcement Alert) da EPA informando às indústrias
petroquímicas dos frequentes descumprimentos do programa LDAR, tendo como base o que a
EPA achou de percentual de vazamentos e o que era informado por estas empresas. Estas
análises críticas pressupunham que as indústrias falharam na implantação do Método 21 e a
agência estimou que cerca de 36.300 t de emissões de hidrocarbonetos que não foram
detectadas e reportadas, foram perdidas anualmente nas refinarias dos EUA.
Ainda segundo o autor, para evitar multas às refinarias de petróleo concordaram em
implantar as melhores práticas para o LDAR na época, referido como Enhanced LDAR
Program ou ELP. Os ELPs reduziram o limite de vazamento, aumentaram a frequência de
monitoramento e exigiram programas de treinamento no LDAR, além de auditorias de terceira
parte. Em 2008, as emissões de hidrocarbonetos tóxicos que foram reportadas pelo setor de
petróleo reduziram 42% quando comparado ao reportado no início daquela década. Embora
diferenças nos métodos de estimativas de emissões possam ter contribuído para esta redução,
a EPA acredita que os ELPs foram responsáveis pela maior parte da redução.
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Para a EPA (2011b), a efetividade de controle do programa LDAR é baseada na
frequência de monitoramento, frequência de vazamento, porcentagem de vazamentos que são
reparados e porcentagem de vazamentos recorrentes. O Quadro 10 apresenta um resumo das
efetividades de controle em refinarias de petróleo segundo EPA (2011b). Elas variam de 45 a
96% dependendo da frequência de monitoramento e da definição de limite de vazamento.

Equipamento e tipo de serviço

Efetividade de controle (% de redução)
Monitoramento
Monitoramento
Limite de
mensal e limite de
quadrimestral e limite
vazamento de
vazamento de 10.000 de vazamento de 1.000
500 ppmv
ppmv
ppmv

Válvulas – Gás

88

70

96

Válvulas – Líquido leve

76

61

95

Bombas – Líquido leve

68

45

88

-

-

81

Conexões – todos os tipos de
serviço

Quadro 10 - Efetividade de controle de programa LDAR em refinarias de petróleo
Fonte – adaptado de EPA (2011b)

Observa-se que o monitoramento mensal apresenta maior efetividade de redução que
o monitoramento quadrimestral. Isso ocorre porque os componentes com vazamento podem
ser encontrados e reparados mais rapidamente, reduzindo o tempo de lançamento de emissões
para a atmosfera. Em relação ao limite de vazamento, quanto menor for este limite,
normalmente maior é o número de vazamentos encontrados durante o período de
monitoramento e, com isso, mais reparos podem ser realizados.
Porém, a própria EPA afirma que depois que o programa LDAR tenha sido utilizado
por um período de tempo, o número de vazamentos diminui, uma vez que os vazamentos
pré-existentes são reparados e não devem vazar por um bom tempo. Embora os custos com
manutenção diminuam, os custos em se conduzir o Método 21 permanecem constantes e isso
reduz a relação custo-efetividade (EPA, 2008).
Outra contradição da EPA é a afirmação em EPA (1996) que, embora o LDAR
inclua muitas tipologias de componentes, é um programa que se aplica melhor para válvulas e
bombas e em alguns casos para flanges e conexões. Para outros tipos de componentes, o
programa LDAR não se mostra totalmente aplicável. Os compressores, por exemplo, são
reparados da mesma forma que as bombas, porém, como normalmente não há unidade reserva
para by-pass, a unidade de processo tem que ser parada para a realização do seu reparo.
Outros exemplos são as linhas abertas, que são melhor controladas por modificações no
componente; conexões de amostragem, que só podem ter as emissões reduzidas com a
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mudança do método de coleta de amostra; e válvulas de alívio de pressão, cujas questões de
segurança podem impedir sua inclusão no programa LDAR.

2.4.4 Principais vantagens e desvantagens da metodologia LDAR

Alguns importantes benefícios são obtidos com a adoção de um programa de
controle de emissões fugitivas. A EPA (2007) cita como principais vantagens do LDAR:


Redução na emissão de COVs;



Redução de perda de produtos, o que significa aumento de receitas;



Aumento da segurança de trabalhadores pela redução da emissão de substâncias
perigosas;



Redução de multas relacionadas a emissões em função do não cumprimento das
exigências para controle de emissões fugitivas;



Redução de taxas cobradas pela emissão lançada. Algumas legislações nos EUA cobram
taxas anuais calculadas com o total de emissões da planta industrial.
Smith e McQuillan [2010] e CONCAWE (2015b) apresentam como vantagens:



A técnica para medição é relativamente simples de ser realizada;



É possível obter dados específicos de cada planta;



Permite a identificação de cada componente que esteja vazando permitindo seu reparo;



A verificação da eficácia de reparo após o monitoramento do componente;



Fornece dados de concentração que podem ser utilizados para o cálculo das emissões
fugitivas com o uso de equações de correlação;



Os analisadores podem detectar taxas de emissão de cerca de 0,01 g/h;



Os analisadores TVA são intrícecamente seguros e por isso podem ser utilizados em áreas
classificadas.
Apesar das diversas vantagens, uma série de desvantagens também é apontada por

API (2004), Robinson et al. (2007), Smith e McQuillan [2010] e Supple (2004):


As concentrações monitoradas são sensíveis às condições meteorológicas e à
competência do técnico;



O Método 21 não permite a medição direta da taxa mássica de emissão;



O Método 21 tem uma variabilidade significativa. Avaliações utilizando medições com
bagging mostraram que, para uma dada taxa mássica, o valor de concentração medida
pode variar numa faixa com diferentes ordens de grandeza;
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Devem ser utilizadas equações de correlação que convertam concentração em ppmv em
taxa mássica de emissões;



Requer um equipamento que consiga detectar o composto em questão;



Não é possível distinguir entre um vazamento ocorrendo em um ponto ou uma rachadura
no componente ou a combinação deles;



O Método 21 pode resultar em medições com falsos positivos ou falsos negativos. Falsos
positivos resultam na adição de esforços desnecessários para o reparo de componentes,
pois embora sejam indicados pelo Método 21 estarem acima da definição de vazamento,
têm taxa mássica abaixo deste valor equivalente. Assim, há muito pouca contribuição na
redução das emissões se estes vazamentos forem reparados. Já os falsos negativos podem
resultar em emissões significativas porque, embora não detectadas, a taxa mássica de
emissões está acima da definição em que o reparo é requerido. Esses componentes não
sofrerão reparo e continuarão vazando quando submetidos ao LDAR;



As atividades são mecânicas e repetitivas, obrigando os técnicos a medirem cada
componente da planta em uma frequência definida e identificar um componente que
tenha vazamento entre centenas deles;



Por ser um trabalho maçante e repetitivo, a responsabilidade pelo LDAR pode terminar
sendo assumida por uma pessoa que não é tecnicamente treinada ou que não esteja ciente
da legislação aplicável;



É um serviço caro. O custo do LDAR de uma refinaria típica dos EUA, com cerca de
200.000 pontos, poderia ter o custo anual facilmente maior que 1 milhão de dólares na
época (ROBINSON et al., 2007). Essa mesma estimativa é apresentada por EC (2015)
para o ano de 2010.

2.4.5 Boas práticas para condução de um programa LDAR

Para aumentar a confiabilidade e a efetividade de um programa LDAR é
recomendada a adoção de práticas, conforme detalhado por EPA (1999) e EPA (2007):


Coordenadores experientes e enérgicos para o LDAR;



Programas de treinamento continuado para os trabalhadores da planta;



Técnicos de monitoramento motivados e dedicados;



Adoção de limite de vazamento menor que o requerido pela legislação;



Maior frequência de monitoramento que a requerida pela legislação;
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Estabelecimento de procedimentos de garantia e controle de qualidade;



Adotar um sistema computadorizado para realizar o gerenciamento eletrônico do
programa;



Realizar os reparos o mais rápido possível.
A importância de se conduzir o LDAR seguindo os procedimentos corretamente

pode ser observada comparando-se os dados reportados por refinarias com os dados medidos
pelos fiscais da EPA nestas plantas, no processo de auditoria realizado por este órgão. Foram
verificados os dados de monitoramento de válvulas de 17 refinarias. As empresas
monitoraram 170.712 pontos e encontraram 2.266 vazamentos, o que corresponde a uma taxa
de vazamento média de 1,3%. Na auditoria realizada, a EPA monitorou uma amostra de parte
destes pontos, em um total de 47.526 dos quais 2.372 com vazamentos, o que corresponde a
uma taxa média de vazamento de 5%. Em termos de taxas de emissões, cerca de 730 kg/h de
emissões foram lançadas pela falta de controle (EPA, 2007).
Mesmo sendo apontadas como boas práticas, Bello e Siegell (1997) afirmam que,
embora maiores reduções sejam possíveis com limites de vazamento mais baixos e
monitoramentos mais frequentes, isso usualmente não é custo-efetivo de se fazer.
Ainda segundo API (2004), limites de vazamento menores não necessariamente
levam a melhor controle de emissões uma vez que, à medida que o limite de vazamento
diminui, poucos componentes com vazamento são adicionados à lista de reparo e suas
contribuições para as emissões totais são muito pequenas.
Segundo CAPP (2007), é recomendada a realização de uma avaliação da viabilidade
de realização do reparo. A prioridade e a viabilidade do reparo dependem da taxa de
vazamento, do valor do produto que está sendo perdido no vazamento, custos de reparo,
expectativa de vida do reparo e valor de uma série de fatores indiretos tais como impactos à
segurança, à saúde e ao meio ambiente, possíveis danos ao componente, desempenho e
confiabilidade do processo. Todo o vazamento que tiver um período de retorno do
investimento menor que um ano deve ter o reparo realizado em menor tempo possível e no
prazo máximo de 45 dias, que é bem menos restritivo do que o exigido pela EPA. A equação
proposta pelo CAPP para o cálculo do período simples de retorno (payback) do reparo é:
PBP=
Onde:

Custo de controle
Taxa de vazamento anual*preço do produto

Equação (1)
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PBP = período de payback em anos;
Custo de controle = custos diretos de manutenção ou de troca + produto ventado durante o reparo + custo devido
a parada para reparo;
Taxa de vazamento anual = quantidade de produto emitida diretamente para a atmosfera ou que vazou para
dentro de um sistema de vent ou flare no qual não tenha recuperação.

Supple (2004) sugere que auditorias internas, embora não sejam mandatórias, são
recomendáveis, pois é uma boa maneira de encontrar problemas no programa LDAR e dessa
forma melhorar o atendimento à legislação, aumentar o entendimento do pessoal sobre o
programa e deixar a planta preparada para as auditorias dos órgãos reguladores.
Drago (2009) inclui ainda como boa prática a definição de responsabilidades para o
LDAR, fundamental para a efetividade do programa. Em muitas plantas existe conflito entre
os setores ambiental e de manutenção sobre tarefas que devem ficar sob sua condução. Isso
porque o setor ambiental tem que se preocupar e lidar com o atendimento às legislações e o
setor de manutenção precisa manter a planta operando. Estes conflitos prejudicam a eficiência
e a efetividade do programa e devem ser sanadas com cada um reconhecendo o seu papel
dentro do programa.
Ananthakrishna e Hederson (2002) reforçam a ideia de que é necessário que as
lideranças das equipes de manutenção e operação reconheçam a sua responsabilidade e
adquiram senso de “posse” quanto ao controle de vazamentos, uma vez que a sua participação
é a chave para o sucesso do programa de controle de emissões fugitivas.
Embora apresente uma série de vantagens, estudos mostram que é possível reduzir as
emissões fugitivas utilizando métodos mais custo-efetivos e o Smart LDAR é uma opção.

2.5 PRINCIPAIS ASPECTOS DA METODOLOGIA SMART LDAR

2.5.1 Aspectos gerais

Em novembro de 2000 o American Petroleum Institute - API propôs à EPA o início
de discussões para avaliar a existência de uma prática alternativa de trabalho para o programa
LDAR. A base das discussões foram os resultados de um estudo coordenado pelo API, com a
participação da própria EPA e do departamento de energia dos EUA, que foi publicado em
1997 e avaliou os dados de LDAR de sete refinarias de Los Angeles, Califórnia. Os principais
objetivos do estudo foram verificar as características construtivas dos componentes de linhas
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de processo que influenciavam nos vazamentos e se existia uma subpopulação com
vazamentos crônicos que pudessem ser foco de um programa LDAR com melhor
custo-efetividade (EPA, 2006a).
O estudo do API analisou 11,5 milhões de dados de componentes submetidos ao
programa LDAR nas sete refinarias e que foram coletados durante 5 anos e meio, entre 1991 e
1996. As exigências de LDAR a que estavam submetidas as refinarias participantes do estudo
eram aquelas definidas pela South Coast Air Quality Management District (SCAQMD),
agência local que trata de assuntos de qualidade do ar em Los Angeles. A SCAQMD exigia o
monitoramento de todos os componentes acessíveis com frequência quadrimestral e com
limite de vazamento de 1.000 ppmv (API, 1997).
Os principais resultados do estudo relativos à contagem de componentes e à
estimativa de emissões estão representados na Figura 7.

Figura 7 - Distribuição da contagem de componentes e estimativa de emissões por faixas de
medição.
Fonte – adaptado de API (1997)

Os resultados do estudo do API (1997) mostraram que 84% da massa de emissões
fugitivas foram provenientes de componentes com vazamentos acima de 10.000 ppmv, limite
usualmente adotado no programa LDAR, os quais representam apenas 0,13% do total de
componentes. A taxa de emissão média para esses vazamentos foi cerca de 1.000 vezes maior
do que a taxa de emissão média de todos os demais componentes. Os outros 16% das
emissões foram atribuídos aos vazamentos abaixo de 10.000 ppmv, dos quais 6,5% das
emissões foram devidas aos componentes na faixa de medição entre 100 ppmv e 9.999 ppmv
e 9,5% foram provenientes dos componentes com concentração menor que 100 ppmv. As
emissões oriundas de concentrações abaixo de 100 ppmv foram provenientes de 99% do total
de componentes. Destes 99% de componentes, 87,5% deles tiveram valores medidos abaixo
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da concentração de background e suas emissões foram estimadas pelo fator "zero emissão".
As emissões destes 87,5 % de componentes representaram 8,4 % das emissões totais. Desta
forma, considerando que 8,4 % das emissões não são controláveis (abaixo da concentração de
background), aproximadamente 92% das emissões são consideradas controláveis, porém elas
são provenientes de um percentual muito pequeno de componentes. As emissões provenientes
de grandes vazamentos, com concentração acima de 100.000 ppmv, representaram 76% do
total. A Tabela 1 resume estes principais resultados.
Tabela 1 - Principais resultados do estudo realizado pelo API com dados do LDAR
Concentração
ppmv

Proporção da massa de
emissões em relação ao total

Proporção
do total de componentes

≥ 10.000

84%

0,13%

≥ 100.000

76%

0,04%

≤ 100

9,5%

99%

Dos 99% de componentes com concentração menor ou igual a 100 ppm, 87,5%
apresentaram vazamentos abaixo da concentração de background e, portanto tiveram a
emissão calculada pelo fator “zero”. As emissões destes pontos representam 8,4% das
emissões totais.
Fonte: adaptado de API (1997)

Além disso, o estudo também mostrou que não há componentes com vazamentos
crônicos e que somente 0,07 % do total de componentes apresentaram vazamentos repetidos,
contribuindo com somente 5,4% do total de emissões. Havia suspeita de que certos
vazamentos crônicos ocorriam devido a algumas características construtivas, de operação e de
manutenção, mas isso não foi observado. Os grandes vazamentos ocorreram de forma
randômica. As válvulas contribuíram com 68% do total de emissões. As conexões
representaram cerca de um terço das emissões das válvulas, mesmo havendo três vezes mais
conexões que válvulas (API, 1997).
Taback et al. (2000) fez uma análise dos dados de monitoramento utilizados no
estudo do API e confirmou que, mesmo para diferentes limites de vazamento, o número de
vazamentos repetidos em um mesmo componente é uma fração muito pequena do total. Em
quatro períodos de medições seguidos, muito poucos componentes vazaram mais do que duas
vezes.
Por fim, o estudo do API concluiu que um programa com melhor custo-efetividade
para a redução de emissões seria aquele com ênfase em localizar e reparar somente os grandes
vazamentos.
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Epperson et al. (2007) também afirmam que maiores reduções em custo e emissões
poderiam ser alcançadas com um método de permitisse localizar os maiores vazamentos sem
ter que monitorar todos os componentes individualmente com o Método 21. Siegell et al.
(2001) corroboram a afirmação e complementam que o programa LDAR nas refinarias na
região da SCAQMD já era um dos mais maduros programas nos EUA e, desta forma,
representavam uma distribuição de vazamentos robusta.
Como resultados das discussões entre EPA e API, o órgão ambiental americano
propôs em 2006 uma prática alternativa de trabalho (AWP – Alternative Work Practice) para
detecção de vazamentos e que é baseada no uso de imagem ótica de gás. A proposta de
emenda para inclusão desta AWP foi colocada para consulta pública nos EUA e a EPA
disponibilizou como referência um memorando que apresentava as argumentações para a sua
proposição (EPA, 2006a).
Este tipo de abordagem para o controle de emissões fugitivas é uma prática de
trabalho para localização eficiente dos vazamentos e com reparo de um pequeno número de
grandes vazamentos. Tem como foco a localização e o reparo dos vazamentos em
componentes de linha de processo que sejam mais significativos com melhor
custo-efetividade do que as práticas existentes, ao mesmo tempo em que favorece a proteção
ao meio ambiente de forma equivalente ou melhor que as práticas convencionais
(EPPERSON et al., 2007; LEV-ON et al., 2006).
Segundo Drago (2009), por ser uma técnica focada no monitoramento de grandes
vazamentos ao invés de monitorar todos os componentes como é preconizado pelo Método 21
ela passou a ser conhecida como Smart LDAR.
Na época da proposição da AWP vários estudos de campo e de laboratório vinham
sendo conduzidos para demonstrar o uso da imagem ótica para a detecção de emissões
fugitivas, porém eram utilizados protótipos de equipamentos ainda não comercializáveis. Ao
permitir o uso da AWP, a EPA tinha também como objetivo encorajar o desenvolvimento da
tecnologia de detecção de gases por imagem ótica, uma vez que haveria oportunidade de
mercado para estes equipamentos por conta do atendimento a requisitos regulatórios (EPA,
2006a).
Segundo Meister (2009), no desenvolvimento da prática de trabalho alternativa a
EPA pesquisou múltiplas tecnologias para detecção remota, como por exemplo, UV-DOAS,
OP-FTIR, DIAL, porém somente o monitoramento com câmera que utiliza tecnologia de
imagem óptica de gás por infravermelho (OGI) foi aprovada. Robinson et al. (2007) afirmam
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que, embora várias outras tecnologias possam detectar a presença de COVs, a tecnologia de
imagem ótica de infravermelho permite a geração de imagem em tempo real da pluma de gás
e o equipamento permite identificar o exato ponto de vazamento.
Em 2008 o uso de imagem ótica para detecção de emissões fugitivas foi oficializado
em regra final, como uma prática alternativa, voluntária e complementar ao Método 21. O
programa LDAR convencional permaneceu ainda como a prática de trabalho oficial e
obrigatória para o atendimento à legislação de controle de emissões fugitivas. Caso uma
planta industrial optasse por utilizar a imagem ótica para detecção dos vazamentos, deveria
oficializar a opção junto ao órgão ambiental competente e o Método 21 deveria ser conduzido
anualmente, de forma a permitir a quantificação das emissões, uma vez que a câmera não
quantifica o vazamento (EPA, 2008).
Testes utilizando a imagem ótica de infravermelho realizados em uma planta
petroquímica, patrocinados pela indústria dos EUA, a EPA e o Departamento de Energia
Americano, monitoraram mais de 100 componentes em menos de 4 minutos. Foi localizado
somente um vazamento acima de 10.000 ppmv. Este vazamento foi confirmado com a
aplicação do Método 21 como sendo o único vazamento existente. Os mesmos testes
realizados em refinarias encontraram alguns vazamentos acima de 100.000 ppmv e a menor
concentração visualizada pela câmera, confirmada pelo analisador portátil, foi de 28.000
ppmv (TABACK et al., 2000).
NEN (2015) e Tegstam e Danjoux (2007) afirmam que diferentes usuários podem ter
diferentes razões para usar a tecnologia OGI e listam as aplicações da imagem ótica por
infravermelho na indústria de óleo e gás. Em geral, as razões estão relacionadas à segurança,
meio ambiente e prevenção de perdas de produto. A tecnologia OGI pode ser utilizada com os
seguintes objetivos na indústria do petróleo:


Conformidade legal: como parte de um programa LDAR. Sabendo mais precisamente
onde os vazamentos estão ocorrendo, eles podem ser reparados mais rapidamente.



Distribuição: inspeção dos sistemas de transporte, garantindo que tanques, tubulações e
válvulas são seguros, bem como para visualizar emissões difusas emitidas durante
operações de carregamento;



Produção: inspeção de equipamentos para identificar operação fora da faixa de
temperatura normal, o que permite manutenção preventiva antes que ocorra alguma falha
catastrófica ou parada da unidade.
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Segurança: em inspeções qualitativas na área para identificar condições de trabalho
perigosas a que possa ser exposto um trabalhador. Medições para garantir a segurança em
liberação de áreas;



Detecção de perdas de produtos como, por exemplo, vazamentos de gás natural.

2.5.2 Principais exigências da metodologia Smart LDAR

Conforme preconiza EPA (2006a), qualquer nova prática de trabalho deve ser
equivalente, ou melhor, em termos de proteção ao meio ambiente quando comparada à prática
em vigor. Segundo Reese, Melvin e Sadik (2008), a métrica para a determinação de
equivalência entre as duas práticas de trabalho é se a redução de emissão total alcançada com
a metodologia Smart LDAR é igual ou maior que a obtida com o programa LDAR.
Para a determinação da equivalência entre a metodologia LDAR convencional e a
metodologia Smart LDAR, o ideal seria que todos os vazamentos detectados pela câmera
tivessem suas taxas de vazamento medidas pela técnica de bagging, porém a medição de um
grande número de componentes seria extremamente dispendiosa. Por isso, a EPA desenvolveu
um modelo computacional, o Monte Carlo, que permite a simulação do efeito de diferentes
limites de vazamento e frequências de monitoramento nos vazamentos (EPA, 2006a).
Epperson et al. (2006) utilizaram o simulador Monte Carlo para determinar as
sensibilidades de detecção que uma câmera de imagem ótica deve ter para garantir que o uso
desta técnica pudesse, pelo menos, proporcionar um controle de emissão equivalente ao
programa LDAR convencional. É utilizada programação SAS - Statistical Analysis System
para fazer simulações estatísticas randômicas de monitoramentos simultâneos pela técnica
convencional (Método 21) e pela técnica alternativa de trabalho (imagem ótica). Foram
avaliados intervalos de monitoramento de 60, 45 e 30 dias e realizada comparação com o
intervalo usualmente utilizado de 90 dias e com limites de vazamento de 10.000 ppmv, 1.000
ppmv e 500 ppmv. Com o simulador Monte Carlo é calculada a redução de emissão alcançada
com o reparo dos componentes identificados com vazamento. O benefício ambiental
alcançado pelo uso das duas técnicas é comparado e a equivalência é demonstrada quando a
redução de emissões obtida pela prática alternativa de trabalho é igual ou maior que aquela
alcançada com a prática convencional. O Quadro 11 reproduz os resultados encontrados para
as simulações realizadas pelos autores.

98

Frequência de monitoramento com imagem ótica
LDAR

Tipo

Limite de vazamento
(ppmv) LDAR

60 dias

500
Válvula
Frequência
Quadrimestral
Limite de
vazamento de
500 ppmv
(Método 21)

Bombas

Conexões

45 dias

30 dias

Limite equivalente (g/h) com a AWP
60
85
100

1.000

61

85

110

10.000

69

90

130

500

180

210

280

1.000

180

220

280

10.000

210

280

430

500

24

33

44

1.000

24

33

44

10.000

28

44

60

Quadro 11 - Equivalências mínimas obtidas pelas simulações com Monte Carlo.
Fonte – adaptado de Epperson et al. (2006)

Os resultados mostram que considerando válvulas, por exemplo, para que a AWP
atinja a equivalência de efetividade de controle do programa LDAR convencional com
frequência de monitoramento quadrimestral e limite de vazamento de 500 ppmv, é necessário
que a câmera de imagem ótica tenha sensibilidade de detecção 60, 85 e 100 g/h para
monitoramentos com intervalos de 60, 45 e 30 dias, respectivamente.
Na proposição da prática alternativa de trabalho a EPA estabeleceu que, de acordo
com os resultados das modelagens utilizando o simulador Monte Carlo, para que o uso da
câmera para detecção de vazamentos fosse equivalente ao Método 21 com frequência de
medição quadrimestral e limite de vazamento de 500 ppmv, era necessário que a prática
alternativa de trabalho fosse realizada com frequência bimensal e que a câmera tivesse limite
de detecção mínima de 60 g/h (PARKINSON, 2007).
A chave para a adoção do Smart LDAR é a flexibilidade. É necessário que as plantas
tenham permissão para adotar combinações alternativas de definição de limite de vazamento,
frequência de monitoramento e tipos de componentes que resultem em emissões equivalentes
ou menores, comparadas ao programa LDAR (TABACK et al., 2000).
Segundo EPA (2008), a regra final de estabelecimento da prática alternativa de
trabalho determina que quando a pluma de gás, não importa o seu tamanho, seja vista pela
câmera, deve ser considerada um vazamento e este deve ser reparado. A vantagem é que um
grande vazamento, camuflado como um pequeno vazamento, não deixará de ser identificado.
Porém, nem o monitoramento com o Método 21 nem com a câmera vão identificar os
vazamentos intermitentes uma vez que eles podem ocorrer quando o equipamento não está
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sendo monitorado. Outros pontos importantes que devem ser considerados quando se utiliza a
câmera para a detecção de vazamentos, de acordo com as exigências da EPA, são:


Os vídeos devem ser armazenados por pelo menos cinco anos;



A câmera pode ser utilizada para verificar se o reparo teve sucesso caso ela tenha sido
utilizada para detectar o vazamento, porém, não pode ser usada para esta verificação se
tiver sido utilizado somente o Método 21 para monitoramento;



As exigências relacionadas ao armazenamento de dados e de reporte de resultados
permanecem as mesmas do programa LDAR convencional;



Quando a prática alternativa de trabalho estiver sendo utilizada não se aplicam as
concessões previstas no LDAR convencional em função de bom desempenho da planta,
como por exemplo, períodos sem monitoramento e definição de percentuais de
vazamento permitidos;



A prática alternativa de trabalho não é aplicável para vents fechados e equipamentos
classificados como leakless.
Reese, Melvin e Sadik (2007) orientam que normalmente deve-se começar o

monitoramento com uma visão mais ampla da área e em seguida diminuir o ângulo de visão,
monitorando os componentes mais de perto. Trefiak (2006) ressalta que os operadores devem
ser treinados para monitorar cada componente e equipamentos de linhas de processo
relevantes ou áreas com potencial de vazamento seguindo, assim como no Método 21, uma
sequência lógica no processo. Se possível o monitoramento deve ser feito em diferentes
ângulos de visão em relação à direção do vento de forma a garantir que nenhum vazamento
deixará de ser detectado.
Siegell (2008) afirma que testes de laboratório demonstraram que instrumentos de
imagem ótica são mais sensíveis a misturas de compostos do que para a detecção de
compostos químicos individuais. Isso é importante para as refinarias onde a maioria das
correntes são misturas complexas de compostos de diferentes espécies.
No estudo realizado por CONCAWE (2015b) comparando a aplicação do
monitoramento com analisador portátil com o uso da câmera de imagem ótica em duas
refinarias europeias, foram obtidas conclusões importantes, tais como: (1) as duas técnicas são
igualmente capazes de detectar emissões fugitivas. Ambas podem não encontrar os mesmos
vazamentos e os que foram detectados em comum são responsáveis pela maior parcela do
total de emissões de COVs; (2) a câmera identifica melhor os vazamentos de elevada taxa de
emissão. Ela foi capaz de detectar, em uma única campanha de medição, os vazamentos de
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componentes acessíveis que contribuíam com mais de 90% das emissões de COVs; (3) em
condições reais, o limite de detecção dos vazamentos não pode ser determinado como um
único valor, porém o estudo mostrou que, embora os limites de taxas de vazamentos
detectados difiram entre as duas refinarias, pode-se considerar que o desempenho da câmera
foi equivalente (mesmo range) nas duas plantas. Os modelos mais recentes da câmera ótica
são capazes de identificar vazamentos com pequena taxa de emissão com alta probabilidade.
(4) a câmera é capaz de detectar vazamentos nos pontos inacessíveis, ao contrário do
analisador portátil.
Em resumo, o estudo de CONCAWE (2015b) concluiu que, uma vez que os
resultados das campanhas realizadas mostraram que a grande maioria dos vazamentos
significativos foi identificada pelas duas metodologias, a técnica de imagem ótica pode ser
aplicada isoladamente para o controle de emissões fugitivas. Este fato não é corroborado por
EC (2015), que se baseia numa avaliação feita em uma refinaria nos EUA. Nesta refinaria,
que já vinha usando a câmera de imagem ótica há alguns anos, foi feita uma comparação com
os dados do seu próprio programa LDAR. Foi concluído que a câmera não detectava
vazamentos com limites baixos e, que por isso, não poderia ser utilizada como substituta do
LDAR convencional para atendimento à legislação aplicável, mas apenas por questões de
segurança e na identificação de grandes vazamentos.

2.5.3 Imagem ótica para detecção de COVs

Segundo Tegstam e Danjoux (2007), a tecnologia de detecção de gases através de
imagem ótica é baseada na propriedade que os átomos e moléculas têm de absorver a luz de
forma seletiva. A grande maioria dos hidrocarbonetos presentes em uma refinaria de petróleo
absorve luz na região infravermelha (IR) do espectro.
A câmera de IR pode ser usada para detectar as propriedades absortivas e emissivas
de diferentes gases, permitindo ao usuário distinguir os gases de interesse no ambiente com
vários outros tipos de compostos. A molécula de gás absorve um fóton e se transfere de um
estado a outro devido ao momento dipolar, que permite que a molécula oscile na mesma
frequência do fóton incidente e transfira energia eletromagnética. Cada molécula tem uma
faixa específica de absorção dentro do espectro infravermelho. As câmeras de IR em
particular são ajustadas para operar em uma faixa bem estreita do espectro onde os COVs tem
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uma forte taxa de absorção, permitindo sua visualização. Elas detectam a radiação emitida
pelo gás e pela superfície de fundo ou background (SAFITRI, GAO e MANNAN, 2011).
A câmera de detecção possui filtros ajustados para transmitir luz na região do
infravermelho que é coincidente em comprimento de onda com as transições de energia
vibracional/rotacional das ligações das moléculas de COVs (TEGSTAM e DANJOUX, 2007).
Algumas definições são importantes para o entendimento da metodologia com uso de
imagem ótica. O Quadro 12 apresenta os principais conceitos relacionados ao Smart LDAR.
As definições gerais aplicáveis o LDAR também são válidas para o caso do Smart LDAR.
Item
Energia
infravermelha

Definição
É uma onda eletromagnética não visível a olho nu que corresponde aproximadamente
à parte do espectro eletromagnético situada entre as regiões visível e micro-ondas.

Taxa mínima de
vazamento
detectável ou
Minimum
Detectable Leak
Rate (MDLR)

É a menor taxa de vazamento de gás que pode ser detectada com confiança maior que
95% pelo operador da câmera de imagem ótica de IR. Uma vez que a geração de
imagem em diferentes tipos de câmera depende da concentração do gás, uma
calibração com a velocidade do vento e com a direção do fluxo do gás é necessária
para a certificação do MDLR.

Confiança de
sensibilidade

Capacidade da câmera de IR produzir a imagem de um gás na taxa mínima de
emissão certificada em 100% do tempo em condições operacionais e ambientais
pré-definidas. O operador deverá ter confiança de que a câmera irá detectar imagens
de vazamentos com níveis de sensibilidade igual ou maior que o requerido.

Refletividade

Fração que representa a eficiência de reflexão da luz e que é dependente da
superfície.

Transmitância

É a razão entre a energia radiante transmitida por uma amostra e a energia radiante
que nela incide, ou seja, é a fração de luz incidente com um comprimento de onda
específico que é capaz de atravessar uma matéria.

Emissividade ou
absorvidade

É a capacidade de um corpo emitir/absorver energia por radiação da sua superfície. É
a razão entre a energia irradiada por um determinado material e a energia irradiada
por um corpo negro.

Radiância ou
radiação espectral

São medidas radiométricas usadas para descrever a quantidade de luz que passa ou é
emitida por uma área. É função da temperatura e da emissividade e depende do gás e
do tipo de superfície.

Quadro 12 - Principais definições aplicáveis ao Smart LDAR.
Fonte: elaboração própria baseado em Stokes e McRae (2009)

Segundo ARC (2004) as câmeras de imagem ótica de infravermelho foram
originalmente desenvolvidas como termovisores para inspeção térmica de equipamentos
através de imagem. Com a melhoria contínua destas câmeras foi possível obter maior
sensibilidade para a radiação infravermelha e instrumentos de tamanhos mais compactos.
Alguns dos comprimentos de onda absorvidos pelo metano e outros gases de hidrocarbonetos
e COVs coincidem com a faixa infravermelha do espectro, utilizadas nas câmeras mais
modernas. Com filtros ajustados com comprimentos de onda apropriados, um termovisor de
infravermelho pode detectar plumas destes gases. Embora estas câmeras não possam medir a
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massa de emissões dos vazamentos, com luz apropriada e alguma diferença de temperatura
entre o gás e o meio, elas podem ser usadas de forma eficiente para a localização de
vazamentos.
A capacidade de leitura remota e detecção instantânea da tecnologia de imagem ótica
permite um operador monitorar áreas com componentes com potenciais vazamentos muito
mais rápido, eliminando a necessidade de medir todos estes componentes individualmente
como no Método 21. Embora outras tecnologias possam detectar a presença de
hidrocarbonetos, a imagem ótica proporciona imagem em tempo real da pluma de gás e do
equipamento e permite a identificação da fonte exata de vazamento (ROBINSON et al.,
2007).
Segundo CONCAWE (2008) uma ampla faixa de espécies químicas pode ser
detectada por imagem ótica tais como hidrocarbonetos alifáticos leves, olefinas e aromáticos,
os quais se constituem a grande maioria dos COVs em refinarias de petróleo, uma vez que a
maioria destes compostos absorve luz em uma estreita faixa do espectro na região do
infravermelho. Testes em túnel de vento mostraram que normalmente os limites de detecção
para aromáticos leves são geralmente maiores comparados aos limites para alifáticos leves e
olefinas.
A Figura 8 mostra as transmitâncias do etano, propano e butano em função do
comprimento de onda.

Figura 8 - Espectro de infravermelho do etano, propano e butano
Fonte: FLIR (2015)
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Observa-se que a transmitância destes compostos é mínima em uma estreita faixa de
comprimento de onda na região do infravermelho, ou seja, estes gases são opacos nesta faixa
e não permitem a passagem total da luz. A câmera é capaz detectar diferentes compostos
típicos de refinarias de petróleo e para cada um deles é associada uma taxa de detecção de
vazamento mínima. Os filtros utilizados permitem que a câmera fique ajustada para esta
pequena faixa de comprimento de onda. Assim, a única energia que alcança o detector é
aquela referente ao intervalo destas curvas, sendo o restante bloqueado. Os gases que
absorvem nesta faixa aparecem como uma nuvem escura no visor da câmera (FLIR, 2015).
Robinson et al. (2007) afirmam que a maioria dos COVs tem fortes picos de
absorção na faixa de comprimento de onda entre 3,1 e 3,6 µm e que, embora a tecnologia de
imagem ótica não quantifique a massa de emissões do vazamento, ela mostra o tamanho da
pluma e o quanto ela é escura na imagem, o que está relacionado com a sua espessura,
densidade e absorção relativa da espécie química. Estes fatores, juntamente com informações
meteorológicas (velocidade e direção do vento) pode permitir uma avaliação qualitativa do
tamanho relativo do vazamento. Por exemplo, um pequeno vazamento em dia de calmaria
pode ser visto como uma pequena nuvem. Uma grande nuvem que escurece o visor do
equipamento em um dia com ventos moderados a fortes é mais provável de ser um grande
vazamento.
Como não existe protocolo de referência para o uso de OGI, os limites de detecção e
representatividade podem variar de um uso para o outro. Diferentes instrumentos disponíveis
comercialmente podem levar a diferentes sensibilidades e eficiências de detecção (EU, 2013).
Stokes e McRae (2009) elencam as variáveis que determinam a sensibilidade de
detecção de vazamento pelas câmeras de infravermelho:


Temperatura do background ou superfície/área de fundo;



Temperatura do gás monitorado;



Temperatura da superfície do componente (que muitas vezes é o próprio background);



Temperatura do ar em contato com o vazamento;



Refletividade do background ou superfície de fundo;



Refletividade da superfície do componente;



Emissividade do gás – fração que representa a eficiência da energia infravermelha
emitida e absorvida pelo gás monitorado;



Emissividade do background ou superfície de fundo– fração que representa a eficiência
da energia infravermelha emitida pelo background;
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Emissividade da superfície do componente – fração que representa a eficiência da energia
infravermelha emitida da superfície do componente monitorado;



Radiância ou radiação espectral;



Concentração do gás – quanto maior a concentração, maior é a sua radiância e absorção
da luz;



Distância entre a câmera e o background;



Intensidade e direção do vento – velocidades de vento reduzem a sensibilidade de
detecção uma vez que o vazamento de gás se dispersa mais rapidamente assim que sai do
componente.
Sauger et al. (2013) realizaram na França um estudo conduzido em laboratório, sob

condições controladas, para investigar o uso da câmera e a sensibilidade da luz infravermelha
para detectar vazamentos de COVs. Os autores dividiram as variáveis avaliadas em três
grupos:


Parâmetros relacionados às condições ambientais: natureza, pressão e temperatura do gás,
material da superfície de fundo, ventos e umidade relativa;



Parâmetros relacionados à medição e à própria câmera de IR: distância entre a câmera e
o local do vazamento, ângulo de observação, influência do operador e modo de
visualização;



Parâmetros relacionados ao desempenho da câmera de IR: resolução e sensibilidade do
detector.
Como resultado da avaliação os autores verificaram que há variações na

sensibilidade de detecção para diferentes tipos de gases, pois para as mesmas condições, o
butano, por exemplo, é mais facilmente detectado que o propano. Já o metano é mais difícil de
ser detectado que os outros dois. Quanto ao tipo do background, a influência é dada pela
emissividade do material. Se a emissividade é alta e o gás tem baixa absorção, a razão entre a
luz IR absorvida pela pluma de COV e a luz IR emitida pelo material é muito baixa e, com
isso, a imagem de IR produzida tem pequeno contraste. É necessário que esta razão
proporcione contraste suficiente para permitir que a pluma de gás seja visualizada. Em relação
à temperatura, os testes mostraram que bastam pequenas diferenças de temperatura entre a
pluma de gás e o background para que ela possa ser visualizada. Para o monitoramento,
quanto maior a distância de um sistema de detecção ótico em relação ao seu alvo, menor é a

sensibilidade de detecção. Acima de 5 m de distância, a sensibilidade cai drasticamente. Além
disso, para o monitoramento em campo o operador deve observar os componentes de

105

diferentes ângulos, principalmente se o gás de interesse tem baixo coeficiente de absorção da
radiação IR. Por fim, em relação à influência dos ventos, os autores observaram que quanto
mais forte o vento, mais difícil a visualização da pluma e ventos acima de 2 m/s já mostraram
interferir na formação da imagem.
Tegstam e Danjoux (2007) ressaltam que os testes realizados para avaliação das
taxas mínimas de detecção mostraram que velocidades de vento mais elevadas fazem com que
a taxa mínima detectável aumente consideravelmente. Porém, algum movimento é necessário,
pois mesmo que o gás tenha um baixo contraste com seu entorno, o seu movimento em um
ambiente estático faz com que pequenos vazamentos sejam localizados, além de grandes
vazamentos a distâncias maiores.
Segundo Furry et al. (2009) os dois tipos básicos de tecnologia de imagem ótica para
a detecção de vazamentos são o sistema ativo e o sistema passivo. No sistema ativo o
equipamento que está sendo monitorado é iluminado com radiação infravermelha e um
equipamento capta a luz refletida. O sistema passivo utiliza a iluminação do próprio ambiente
para detectar a diferença na radiação térmica ou absorção da nuvem de compostos.

2.5.3.1 Tecnologia de imagem ótica – sistema ativo

A geração de imagem ótica de IR por sistema ativo é conseguida através de
iluminação da área de interesse com uma luz de laser sintonizada em um comprimento de
onda que é absorvido pelo gás de interesse, aparecendo na imagem como uma nuvem escura
(ENVIRON, 2004).
Lev-On et al. (2006) esclarecem que o princípio de operação do sistema ativo é a
geração de uma imagem ótica pela reflexão da luz de laser. Os componentes são iluminados
com luz infravermelha e uma câmera de vídeo especial recebe a luz refletida. Esta câmera
converte a luz infravermelha refletida em um sinal eletrônico que é exibido em tempo real na
forma de imagem. Uma vez que a câmera é sensível somente à luz de infravermelho refletida,
e não à luz solar, ela é capaz de gerar imagens tanto durante o dia quanto à noite.
Segundo Environ (2004), se não houver uma pluma de gás na frente do alvo ou plano
de fundo, a radiação não é atenuada pela atmosfera entre a superfície e a câmera. Ao
contrário, se existe uma pluma de gás no caminho da luz do laser, a radiação é atenuada. O
contraste entre as partes da cena onde o gás absorve a luz refletida e aquela sem absorção leva
o operador a ver a imagem do gás.
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Robinson e Luke-Boone (2007) explicam que, por ser baseada na reflexão da luz
pela superfície de fundo, a tecnologia de imagem ótica pelo princípio ativo é denominada
BAGI - Backscatter Absortion Gas Imaging. As câmeras baseadas na tecnologia BAGI
podem ser de dois tipos: câmeras de infravermelho com laser long-wave, mais adequadas para
detecção de hidrocarbonetos olefínicos, e laser mid-wave, mais adequadas para
hidrocarbonetos alifáticos, olefínicos e aromáticos. Os três parâmetros que influenciam o
desempenho dos dois tipos de detecção, segundo Robinson e Luke-Boone (2007) são as
características do ambiente de fundo, o comprimento de onda do laser e a chamada janela
atmosférica.


Ambiente de fundo: para que a pluma de gás possa ser visualizada deve haver uma
superfície por traz do componente que seja capaz de refletir a luz incidente. Não é
possível visualizar a pluma caso o ambiente de fundo seja o céu ou algum anteparo
distante porque a luz de laser que é refletida é insuficiente para gerar uma imagem clara
na câmera. Porém, é possível gerar uma imagem contra o próprio componente, ou seja,
ele sendo a superfície de fundo.



Comprimento de onda: a sensibilidade de detecção por imagem ótica depende fortemente
que o comprimento de onda da luz de laser coincida com o comprimento de onda que seja
absorvido pelo gás de interesse.



Janela atmosférica: é definida como uma região do espectro onde há mínima ou nenhuma
absorção de luz pelo oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e vapor d’água
normalmente presentes no ar. As principais janelas atmosféricas na região do
infravermelho são encontradas entre 3 e 4,2 µm (mid-wave) e 8 e 13 µm (long-wave) de
comprimento de onda. Uma luz de laser que se propaga na atmosférica nestes
comprimentos de onda dentro destas janelas atmosféricas sofrerá atenuação mínima.
Contudo, a luz de laser de infravermelho dentro destas janelas pode ser atenuada pelas
partículas suspensas no ar, especialmente sob a forma de neblina ou vapor.
Consequentemente estas partículas aparecem como uma nuvem escura assim como os
COVs que absorvem a luz de laser. Mas, uma vez que estas partículas são visíveis a olho
nu, ao contrário dos COVs, o operador da câmera pode alternar a câmera em imagem
normal e imagem de infravermelho e distinguir entre as duas nuvens.
A Figura 9 apresenta uma representação esquemática do princípio de funcionamento

da tecnologia ativa. Para que a pluma seja visualizada, basta que o gás esteja entre a
superfície de fundo e a câmera de infravermelho.
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Segundo Stokes e McRae (2009) a tecnologia ativa requer que o comprimento de
onda da luz de laser coincida com o comprimento de máxima absorção pelo gás de interesse
para uma melhor sensibilidade de detecção. Esta por sua vez é independente da radiância do
gás e da superfície de fundo e das temperaturas do ar, do gás e da superfície de fundo. As
variáveis que determinam a sensibilidade de detecção de câmeras de imagem ótica de IR com
tecnologia ativa são:


RSF: refletividade da superfície de fundo;



RSC: refletividade da superfície do componente;



Concentração do gás;



Distância entre a câmera e a superfície de fundo;



Direção e intensidade do vento.

Direção e intensidade do vento

Luz de laser infravermelha incidente

Superfície de fundo

Luz de laser refletida
Superfície
do
Componente

RSC

Pluma
de gás

Luz de laser
infravermelho
incidente absorvida
pela pluma de gás

Câmera
IR ativa

Luz de laser
infravermelha
incidente
Luz de laser refletida

RSF
Distância da superfície de fundo – Geral: 3 a 30 m
Figura 9 - Variáveis importantes para o monitoramento com câmera de imagem ótica de infravermelho
com tecnologia ativa.
Fonte: adaptado de Robinson et al. (2007) e Stokes e McRae (2009).

Outros fatores influenciam na sensibilidade de detecção: resolução ótica, movimento
da pluma de gás e ângulo de visão. O ângulo de visão pode favorecer ou não a visualização da
pluma, dependendo do caminho que a luz refletida faz até chegar de volta ao equipamento de
detecção (FURRY et al., 2009).
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2.5.3.2 Tecnologia de imagem ótica – sistema passivo

A tecnologia de imagem ótica passiva é baseada em uma complexa relação entre
emissão, absorção, reflexão e dispersão da radiação eletromagnética. O princípio de
funcionamento mais comum utiliza a tecnologia de detecção de fótons que é sensível à
radiação infravermelha e forma a imagem uma vez que a intensidade é diretamente
relacionada ao número de fótons que atingem o detector. COVs em fase vapor têm espectro
de emissão e propriedades de absorção únicos. Ao medir estas propriedades, eles podem ser
identificados. Os instrumentos utilizados para detecção pelo sistema passivo podem ser
ajustados para corresponder à região do espectro dos COVs e com isso medir as propriedades
de emissão espectral, absorção, dispersão e reflexão dos gases (ENVIRON, 2004).
Stokes e McRae (2009) complementam que a base da imagem passiva de
infravermelho é o fato de que a matéria reflete radiação incidente (por exemplo, luz solar) e
também irradia radiação infravermelha como um corpo negro em temperatura ambiente.
Segundo Robinson et al. (2007), na tecnologia passiva não é emitido nenhum feixe
de luz pela câmera. A imagem é produzida pela reflexão da luz solar na região do
infravermelho e a pluma de gás absorve a luz infravermelha, o que gera uma imagem como
uma nuvem escura. Adicionalmente, a diferença relativa entre temperatura e emissividade da
nuvem de gás e do background cria uma imagem de contraste.
De acordo com NEN (2015) uma câmera é composta basicamente de lentes, filtro,
detector, dispositivos eletrônicos que convertem o sinal do detector e um visor que torna estes
sinais visíveis. Lev-On et al. (2006) explicam que as lentes óticas são ajustadas para que
selecionem e gerem imagens de vídeo a partir de luz de faixa de frequência específica e
filtrem e excluam a luz fora desta faixa. O filtro garante que somente uma banda muito
estreita de luz infravermelha seja permitida passar para o detector. Como a radiação do
background é absorvida pelos gases, eles podem ser visualizados como uma nuvem. A câmera
então gera a imagem em tempo real, onde é possível o operador ver o ponto de emanação do
componente.
As câmeras modernas de detecção de gases por tecnologia passiva são termovisores,
porém não comuns. Nos termovisores comuns a energia infravermelha impressiona uma
matriz de detectores que convertem esta potência de energia em sinal elétrico. O processador
da câmera recebe esse sinal e o converte em temperatura. A imagem infravermelha é gerada
com a conversão da temperatura, indicada por cada detector da matriz, em cores. As câmeras
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de detecção de gases possuem uma matriz de detectores fotônicos, que convertem a energia
infravermelha em fótons, que por sua vez são convertidos em pares de elétrons. Estes pares de
elétrons são contados e esta contagem é integrada ao longo do tempo e convertida em
temperatura. Essa tecnologia torna a medição de temperatura muito mais precisa e o
termovisor mais sensível (FLIR, 2015).
Segundo NEN (2015) a calibração anual da câmera pelo fabricante não é necessária
quando o dispositivo for utilizado para a detecção de gases, porém é estritamente necessária
para o uso em medições de temperatura. Normalmente as câmeras podem disponibilizar
imagens em preto e branco, coloridas, com cores invertidas e com a paleta de cores de forma
otimizada ao longo da imagem. A câmera também pode ter um modo de visualização em alta
sensibilidade que permite que pequenas quantidades de COVs possam ser vistas. A
necessidade do uso do modo de alta sensibilidade depende do propósito que a câmera está
sendo utilizada. Para o uso em programas LDAR é necessária a máxima sensibilidade
possível, porém para a visualização em tanques de armazenamento, o uso do modo de alta
sensibilidade não é necessário.
As câmeras possuem um sistema de refrigeração que permite que o equipamento
opere em temperaturas extremamente baixas, em torno de 77K (FLIR, 2015).
Safitri, Gao e Mannan (2011) explicam que a imagem da nuvem de gás é formada
pela diferença líquida entre a radiância do gás e a radiância do background, normalmente o
próprio componente. A intensidade da radiação do gás e do background depende de suas
temperaturas. Só é possível visualizar o gás contra a superfície de fundo se a pluma do gás e o
background não estiverem em equilíbrio térmico.
Stokes e McRae (2009) apresentam as variáveis que influenciam na sensibilidade de
detecção da imagem por tecnologia passiva:


Concentração do produto na extensão de trajetória da luz;



Temperatura do gás;



Temperatura da superfície atrás do gás;



Emissividade da superfície atrás do gás;



Direção e intensidade dos ventos.
Os fabricantes da câmera apresentam as taxas de emissões mínimas de detecção para

diferentes compostos orgânicos, determinadas por laboratórios independentes. A maior taxa
mínima detectável é a do isopreno (8,1 g/h), enquanto a menor taxa mínima é a do butano e
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do propano (0,4 g/h). Alguns outros exemplos são: benzeno (3,5 g/h); metano (0,8 g/h);
penteno (3,0 g/h); 1-penteno (5,6 g/h); etilbenzeno (1,5 g/h); etano (0,6 g/h) (FLIR, 2015).
Stokes e McRae (2009) apresentam dois tipos de tecnologia de imagem passiva:
Image Multi-Spectral Sensing (IMSS) e Passive Infrared camera (PIR). A tecnologia IMSS é
baseada principalmente na ótica de refração. É uma combinação de espectrômetro de imagem
refrativa e filtro de sintonia ajustável. O elemento ótico refrativo dispersa a luz ao longo do
eixo ótico e a lente do detector produz imagens de diferentes comprimentos de onda. A
câmera baseada na tecnologia PIR é equipada com filtro de comprimento de onda ajustado na
faixa do infravermelho e que é resfriado por criogenia a temperaturas extremamente baixas.
A Figura 10 apresenta um esquema do princípio de funcionamento da tecnologia
passiva.

Superfície de fundo

Direção e intensidade do vento

Superfície do
Componente
TSC
ESC

Tar

Pluma de gás
Tg
Eg

Câmera
passiva

TSF
Distância da superfície de fundo – ∞
ESF
Figura 10 - Variáveis importantes para o monitoramento com câmera de imagem ótica de infravermelho
com tecnologia passiva.
Fonte: adaptado de Robinson et al. (2007) e Stokes e McRae (2009)

2.5.4 Principais vantagens e desvantagens da metodologia Smart LDAR

Uma série de vantagens é apontada para o uso da metodologia Smart LDAR para o
controle de emissões fugitivas. As principais vantagens elencadas por Tegstam e Danjoux
(2007), CONCAWE (2008), Robinson et al, (2007) e Safitri, Gao e Mannan (2011) são:


A imagem ótica tem sido identificada como uma tecnologia que pode de forma
custo-efetiva e eficiente identificar os grandes vazamentos;
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Ganho de margem competitiva e aumento de produtividade: possibilidade de fazer mais
em menor tempo;



Aumento na segurança no ambiente de trabalho: permite que se faça uma varredura com
a câmera a uma distância segura antes do acesso dos técnicos à area;



Possibilidade de acessar uma quantidade considerável de componentes quando
comparado ao uso do Método 21;



Detecção mais rápida de pontos com grandes vazamentos: além do ganho em tempo, o
reparo poderá ser realizado mais rapidamente e a perda de produto será menor;



Eliminação da necessidade de monitoramento de todos os componentes individualmente;



Possibilidade de localizar o ponto exato do vazamento;



Visualização do vazamento em tempo real;



Possibilidade de monitoramento à distância de áreas preocupantes quanto à segurança;



Redução de impactos na qualidade do ar e na geração de odor;



Corte de custos e de tempo para manutenções;



Aumento do escopo de monitoramento: pontos inacessíveis e inseguros que não são
incluídos no monitoramento LDAR podem ser monitorados com a câmera;



O tamanho e o peso das câmeras mais atuais permitem mobilidade dentro da área de
processo, o que não é possível com outros tipos de monitoramento por imagem;



Possibilidade de gravar o vazamento para posterior visualização.
As principais desvantagens da metodologia Smart LDAR apontadas por CONCAWE

(2008), CONCAWE (2015b) e EPA (2011a) são:


O conhecimento sobre o limite de detecção da câmera ainda precisa de aperfeiçoamento.
Não há definição de limite de detecção em concentração;



Sabe-se que o limite de detecção mínimo é elevado, dependendo do composto detectado,
e normalmente pode variar de 1 a 10 g/h;



Não quantifica as emissões nem permite a determinação da concentração do vazamento;



Não identifica espécies químicas em uma mistura de componentes em um vazamento;



Fortemente dependente das condições atmosféricas. Não é efetiva na chuva ou em
condições de neblina como o Método 21;



É uma técnica menos efetiva onde a diferença de temperatura entre o componente e o
ambiente é pequena;



Custo da câmera é maior que o custo dos analisadores TVA;
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Normalmente as câmeras não são instrínsecamente seguras para utilização em áreas
classificadas, o que exige o uso de medidores de explosividade para verificação da área
que será monitorada.
As câmeras de imagem ótica devem ser utilizadas com pleno conhecimento de suas

limitações, uma vez que além de possuírem limites de detecção relativamente altos (centenas
de ppm), podem ver somente um pequeno número de compostos químicos e não podem
quantificar ou especiar estes compostos (EC, 2015).
Diante das vantagens, desvantagens e dificuldades de operacionalização apesentadas
para cada uma das metodologias em estudo, é necessária uma ferramenta para a avaliação de
qual metodologia será a mais vantajosa para o controle de emissões fugitivas de COVs em
refinarias. A relação custo-efetividade permite comparar alternativas considerando as
variáveis econômica e ambiental e por isso foi elencada para uso no presente estudo. Desta
forma, o item 2.6 apresenta o conceito de custo-efetividade e sua aplicabilidade para a
avaliação das metodologias LDAR e Smart LDAR.

2.6 ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE NA ESFERA AMBIENTAL

2.6.1 Conceito de custo-efetividade e suas carcterísticas

Segundo Pereira (1999), a inserção da análise econômica na gestão ambiental deve
ser uma realidade tanto na esfera de políticas públicas quanto na esfera empresarial. Ainda
conforme o autor, a análise econômica ajuda na tarefa de escolha entre opções ou para
determinar o custo e/ou o benefício de certa opção e também para justificar a decisão de
proteção ambiental para a sociedade.
A análise de custo-efetividade (ACE) apura a eficiência relativa de diferentes
projetos para a obtenção dos mesmos produtos ou contribui para identificar a melhor
alternativa para se alcançar os objetivos de uma mesma iniciativa. Envolve a apuração dos
ganhos (efetividade) e dos requisitos de aporte de recursos (custos) de meios alternativos para
se alcançar um objetivo específico. Os resultados são geralmente expressos pelo índice de
custo-efetividade (R$/E). A alternativa com menor custo líquido por unidade de eftividade é a
mais eficiente (WANICK, 2013).
De acordo com Pereira (1999), a ACE é utilizada com bastante frequência na análise
de projetos ambientais, principalmente pela agência de proteção ambiental americana.
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A EPA (1993a) corrobora definindo que a ACE é apropriada principalmente quando
se deseja comparar opções alternativas de programas que têm o mesmo objetivo ambiental,
com a finalidade de definir qual deles terá o melhor desempenho em relação aos recursos
gastos. A relação custo-efetividade de programas de redução/controle da poluição ambiental
pode ser expressa de diferentes maneiras:


Unidades de prevenção de poluição alcançada por valor monetário gasto;



Unidades de prevenção de poluição alcançada para programas com o mesmo custo;



Valor monetário gasto por unidade de prevenção de poluição alcançada;



Valor monetário gasto em programas que previnem a mesma unidade de poluição.
Um fato importante da ACE é que ela é particularmente útil quando apenas um

índice é considerado e este pode ser descrito de maneira inequívoca. Este tipo de análise é
chamado de “análise custo-efetividade tradicional”. Quando as interações de outros fatores
ambientais são levadas em conta, tem-se então a “análise custo-efetividade compreensiva”
(SCHLEINIGER,1999).
A ACE também pode ser classificada, de acordo com o momento de sua realização,
em ex ant e ex post. Na ACE ex ante as estimativas de efetividade e custos são realizadas para
que seja escolhido o melhor projeto a ser utilizado. No caso da ACE ex post, os custos
passados e os resultados alcançados são comparados para estabelecer a melhor alternativa a
ser utilizada (PEARCE et al., 1999).
Para o cálculo da relação custo-efetividade, Wanick (2013) propõe a seguinte
equação:
𝐶𝐸 =

(𝐶 − 𝐵)
𝐸𝑡

Equação (2)

Onde:
CE = relação custo-efetividade
C – B = custo tangível líquido relacionado às metodologias avaliadas
Et = Efetividade total calculada

Algumas etapas devem ser seguidas para uma ACE de programas de proteção
ambiental, as quais são descritas a seguir tendo como base os trabalhos de Booth, Trocki e
Bowling (1997), Branco (2008) e a EPA (1993a):
1) Definição do programa de proteção ambiental: definição da meta, dos objetivos, das
opções de ação e identificação dos impactos do programa;
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2) Definição das alternativas que serão comparadas;
3) Identificação dos custos que serão empregados na análise, que podem ser estimados ou
obtidos a partir de outros estudos, de situações reais ou de revendedores de produtos;
4) Tabulação dos custos para a obtenção do custo total de cada alternativa, todos expressos
como custos de um mesmo ano;
5) Definição da taxa de desconto que envolve trazer o valor dos custos que acontecem em
diferentes momentos para que se tenha o seu valor presente;
6) Definição das medidas de efetividade de forma que reflita o máximo possível o objetivo
das alternativas;
7) Determinação do índice de custo-efetividade;
8) Avaliação do custo-efetividade dos programas;
9) Realização de análise de sensibilidade com o objetivo de estimar a estabilidade da
conclusão do trabalho através da variação de algumas premissas.
CONCAWE (1988) apresenta os tipos de custos que devem ser estimados em
tecnologias de controle ambiental. São eles:


Custos de capital direto: valor necessário para aquisição e instalação de equipamentos;



Custos de operação: valor necessário para operar os equipamentos;



Custos indiretos: custos ou benefícios indiretamente associados à operação da planta.
Os custos operacionais dividem-se ainda em custos fixos e custos variáveis. Os

custos fixos englobam mão-de-obra, manutenção e despesas em geral. Os custos variáveis
englobam custos de energia, gastos com água, produtos químicos etc.
Segundo EPA (1993a), o primeiro passo para a avaliação dos custos é classificar
cada um deles em dois grandes grupos: custos diretos (de capital e de operação) e indiretos. O
segundo passo é escolher a técnica para a estimativa destes custos e o terceiro é proceder a
estimativa em si. Dentre as técnicas para a estimativa dos custos, o guia da EPA apresenta a
contabilidade comparativa (comparative accounting) como sendo a mais frequentemente
utilizada em análises de custo-efetividade. Esta técnica consiste em desmembrar o programa
que está sendo avaliado em suas diversas atividades e a determinação de seus custos
individuais a partir de programas ou atividades similares e que, ao final, serão somados para
obtenção do custo total do programa.
Após a identificação dos custos a EPA (1993a) define três fatores que devem ser
considerados para a estimativa do custo do programa avaliado:


O período de tempo em que o programa será conduzido;
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O valor do dinheiro no tempo;



Custos extras que ocorrem quando se adota outra metodologia de controle.
Uma das formas para se calcular o valor do dinheiro no tempo, referenciando tudo a

valor presente, é considerando uma taxa de desconto, de acordo com a seguinte fórmula
(MOURA, 2011):
𝑛

𝑉𝑃𝐿 = −𝐼0 + ∑
𝑗=1

𝐶𝑗
(1 + 𝑖)𝑛

Equação (3)

Onde:
VPL = valor presente líquido
I0 = investimento inicial
C = pagamentos futuros
i = taxa de desconto ou retorno
n = tempo

Assim é possível calcular os custos envolvidos em cada programa avaliado
considerando uma mesma base de comparação no tempo.
A estimativa da efetividade dos diferentes programas de prevenção/controle de
poluição está diretamente relacionada aos seus objetivos globais. Deve ser considerado um
valor de base como referência e as efetividades dos programas avaliados devem ser expressas
nas mesmas unidades da referência para que sejam comparáveis. Além disso, o fator tempo
também deve ser considerado (EPA, 1993a).
Ainda que a ACE seja uma metodologia vantajosa para a avaliação de diferentes
alternativas de projetos e políticas ambientais, ela apresenta desvantagens e limitações. Silva
(2003) aponta que os índices de efetividade utilizados em uma ACE só podem ser
comparados quando as alternativas analisadas têm o mesmo objetivo. Além disso, estes
índices indicam que uma alternativa é relativamente mais custo-efetiva que outras, mas não
permitem afirmar que os benefícios desta alternativa excedem seus custos.
Branco (2008) corrobora afirmando que a ACE permite indicar onde a alocação de
recursos será mais efetiva. No entanto, a aplicação dos seus resultados é uma decisão
relacionada à adoção das medidas que podem afetar outros agentes que não são considerados
na análise, como por exemplo, a legislação vigente e a aceitabilidade destas medidas.
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Visando dar maior consistência à análise e reduzir as incertezas da ACE, Pereira
(1999) sugere realizar uma análise de sensibilidade, que consiste em variar os valores
assumidos para detectar o impacto nos custos ou nos parâmetros de efetividade. Se as
mudanças forem significativas, mais dados podem ser necessários para o entendimento dos
impactos destas mudanças.
A ACE, conforme descrita, será aplicada na análise do programa LDAR
convencional e do programa Smart LDAR para definição da alternativa mais custo-efetiva.

2.6.2 Custo-efetividade associado às metodologias LDAR e Smart LDAR

Na maioria das vezes o tempo de retorno de investimentos para emissões fugitivas é
maior do que para outras atividades de produção relacionadas, uma vez que o reparo dos
vazamentos pode significar a parada de unidades e coleta de dados em diferentes plantas e
unidades de processo, o que requer tempo e gera custos. Leva-se um longo período para
perceber as recompensas de se implantar um programa para redução de emissões fugitivas,
principalmente pela sua característica intensiva de tempo e de mão-de-obra. Com isso,
normalmente é uma atividade que acaba não entrando nas prioridades das empresas (CSEE,
2011).
Esse fato reforça a importância de se realizar a avaliação de custo-efetividade de
alternativas que podem reduzir os custos da empresa e ainda permitir que se alcancem os
benefícios ambientais necessários.
Taback et al. (2000) afirmam que um programa LDAR custo-efetivo deve maximizar
a redução de emissões enquanto minimiza os custos do programa. Segundo o autor, os
resultados do estudo realizado por API (1997) mostram que a ênfase na localização e reparo
dos componentes com grandes vazamentos é uma abordagem mais custo-efetiva do que o
monitoramento de todos os componentes de linha de processo.
Para a avaliação da relação custo-efetividade das metodologias LDAR e Smart
LDAR é necessária uma etapa de levantamento dos custos envolvidos em cada uma delas, o
que normalmente não é uma tarefa trivial.
Os custos associados ao controle de emissões fugitivas em grande parte dos casos
acabam não sendo estimados, uma vez que muitos deles não são facilmente detectados, ou
seja, podem ser considerados custos invisíveis, como pode ser visto na Figura 11, proposta
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por ESA (2009). Além disso, a estimativa de seus valores normalmente é bem complexa, pois
envolve múltiplos fatores.

Custos visíveis

Custos invisíveis

- Perda de materiais

- Mão-de-obra para reparos;
- Material para os reparos;
- Equipamentos;
- Gasto de energia;
- Ineficiência causada na planta;
- "Limpeza" do meio ambiente;
- Multas ambientais;
- Indenizações por danos

Figura 11: Exemplo de custos associados às emissões fugitivas
Fonte: adaptado de ESA (2009)

Wallace (1979) define que os custos que devem ser considerados quando se adota um
programa de controle de emissões fugitivas são os custos de mão-de-obra, administrativos, de
aquisição de equipamentos e de manutenção.
A efetividade de um programa de controle de emissões fugitivas pode ser medida
pela massa de emissões que deixa de ser lançada para a atmosfera. Assim, um programa mais
custo-efetivo, ou seja, com menor relação custo-efetividade, será aquele que reduz uma
mesma quantidade de emissões a um menor custo.
Os fatores críticos que precisam ser levados em conta na realização de avaliação de
custo-efetividade de um programa de controle de emissões fugitivas elencadas por
CONCAWE (1999) são:


A definição do que se constitui um vazamento;



A frequência de monitoramento requerida;



O nível de registro de informações necessário;



Os tipos de componentes incluídos no programa de controle;



As exigências quanto à manutenção dos componentes com vazamento.
Ainda segundo CONCAWE (2008), uma seleção ponderada dos itens acima pode

resultar em um programa que proporcione reduções significativas de emissões fugitivas a
custos de R$/t bem abaixo de um programa que é muito conservativo na definição das suas
premissas. Nos EUA, por exemplo, alguns estados definiram limites de vazamento menores
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(entre 100 e 500 ppm) para seus programas LDAR o que foi acompanhado do aumento
considerável dos custos de implantação em relação a um aumento marginal de redução de
COVs.
Também devem ser levadas em conta as particularidades da planta industrial.
Ananthakrishna e Henderson (2002) demonstraram em seu estudo de custo-efetividade de
controle de vazamentos em plantas de gás, que duas plantas não são iguais em termos de
oportunidades de redução de perda de produtos. Os fatores que influenciam nesta
variabilidade são: idade e tamanho da planta, tipos de componentes e seu histórico de
manutenções (frequência e qualidade).
Bekker (2011) apresenta em seu estudo uma avaliação de um programa LDAR em
uma planta de gás. Foram medidos 180.000 componentes e somente 5.000 componentes
foram identificados com vazamento. Em sua conclusão o autor afirma que é evidente o fato de
que 175.000 componentes, ou seja, 88% do total avaliado foram medidos em vão e que isso
demonstra a necessidade de desenvolvimento de métodos alternativos de medição para o
LDAR. O autor cita o uso das câmeras de infravermelho, mas reconhece que o conhecimento
de seus limites de detecção ainda precisa ser aperfeiçoado.
A própria EPA realizou avaliação de custo-efetividade com o uso de câmera de
imagem ótica. A Tabela 2 apresenta um resumo da avaliação apresentada em EPA (2011b):

Caso avaliado

Detalhes

Custo-efetividade em
US$/t de COV reduzida

Uso de imagem ótica mensal
em combinação com Método
21 anual, considerando
atendimento das exigências de
40 CFR Part 60 subpart VVa.

Compra da câmera
por US$ 85.000

6.462

Aluguel da câmera
por US$ 3.950 por
semana

4.638

Tabela 2: Custo-efetividade para uso da câmera de infravermelho em conjunto com Método21
Fonte: elaboração própria baseado em EPA (2011b)

O documento EPA (2011b) também apresenta o custo do uso somente da câmera de
infravermelho, sem o Método 21. Para este caso, não é possível determinar a relação
custo-efetividade, uma vez que não é possível quantificar as reduções de COVs com a
câmera. O custo anual do monitoramento mensal com a câmera de infravermelho foi estimado
em US$ 76.581 considerando a sua compra e de US$ 51.999 considerando o aluguel por
semana. Para o monitoramento anual com a câmera, estes custos passam a US$ 43.851 e US$
18.479, respectivamente.
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Epperson et al. (2006) afirmam que, utilizando a imagem ótica, as plantas podem
focar seus esforços na identificação dos grandes vazamentos, que contribuem para a grande
maioria das emissões e, com isso, controlá-las com melhor custo-efetividade. Robinson
(2007) também afirma que a metodologia Smart LDAR permite o monitoramento mais rápido
dos componentes na planta, identificando os grandes vazamentos, com redução de custos de
monitoramento e aumento na redução de emissões.
Alternativas também são apresentadas na literatura, como por exemplo, a adoção de
um programa LDAR considerando apenas as tipologias de componentes que apresentam
maiores taxas de vazamento, como as válvulas, ou com diferentes níveis de exigências
(SIEGELL, 1996; TABACK et al., 2000).
Além de não ser necessário incluir todos os tipos de componentes no programa de
monitoramento, também podem ser priorizados os tipos de serviços que tipicamente
apresentem maiores taxas de vazamentos. As emissões oriundas de componentes em serviço
de líquido pesado são muito menores que a de componentes em serviço de líquido leve ou
gás. Não é economicamente viável monitorar os componentes com líquido pesado porque a
redução de emissões que eles proporcionam é muito baixa. O uso da câmera de imagem ótica
combinado com o monitoramento pelo Método 21 em frequências anuais em componentes em
serviço de líquido leve ou gás, é apontado como uma boa prática para controle de emissões
fugitivas (IPIECA, 2012).
Várias legislações europeias já consideram a possibilidade do uso da imagem ótica
para programas de controle de emissões fugitivas e, recentemente, a EPA já publicou
legislação permitindo o uso da câmera de infravermelho em substituição ao LDAR
convencional, faltando somente a definição das regras a serem atendidas. Além disso, a
priorização de monitoramento em tipologias de componentes e em tipos de serviços que
tipicamente vazam mais contribui para um programa de redução de emissões fugitivas mais
custo-efetivo.
Em resumo, vários autores apontam o uso da câmera de imagem ótica como uma
alternativa de menor custo-efetividade no controle de emissões fugitivas, uma vez que
dezenas de componentes podem ser monitorados simultaneamente e em menor tempo
(PARKINSON, 2007; ROBINSON e BOONE, 2007; SIEGELL et al., 2001; TABACK et al.,
2000; TREFIAK, 2006).
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3

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia elegida para o
desenvolvimento do estudo. De forma a responder as questões propostas e alcançar os
objetivos definidos, foi delineado um plano detalhado para a condução da pesquisa.
O plano foi baseado em métodos científicos que, segundo Gil (2010), é o caminho
percorrido para se alcançar um objetivo, e que se baseia em um conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos. Segundo o autor, a identificação do método que viabilizou alcançar o
conhecimento científico é fundamental para garantir a sua verificabilidade, que é a principal
característica que distingue o conhecimento científico de outras formas de conhecimento.

3.1 CONCEITO DE PESQUISA

A pesquisa é definida por Gil (2010) como o processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método científico, tendo como objetivo principal a busca de respostas
para uma situação-problema mediante o uso de procedimentos científicos.
Este conceito é corroborado por Marconi e Lakatos (2001) que definem a pesquisa
como o caminho para conhecer a realidade ou verdades parciais e que, sendo um
procedimento formal, requer tratamento científico.

3.2 TIPOS DA PESQUISA

Para a classificação da pesquisa é necessário identificar a finalidade do estudo, os
objetivos que se pretende alcançar, a natureza dos dados que serão utilizados, como os dados
serão coletados e quais serão as fontes de informação utilizadas.
Gil (2010) define três tipos de finalidades para a pesquisa:


Pesquisa social: permite obter mais conhecimento da realidade social, que engloba todos
os aspectos relativos ao homem dentro de um contexto em que ele se relaciona com
outros indivíduos ou com instituições.



Pesquisa pura: seu principal objetivo é a generalização para que se possa construir teorias
e leis. Visa à busca pelo progresso da ciência sem se preocupar com a aplicação prática
dos conhecimentos adquiridos.
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Pesquisa aplicada: é o tipo de pesquisa cujo interesse na aplicação e consequências
práticas dos conhecimentos gerados são a sua principal característica.
Quanto aos objetivos, Gil (2010) classifica a pesquisa em três grupos:



Pesquisas exploratórias: são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral de
um determinado fato. Buscam desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias e
podem servir como base para pesquisas posteriores.



Pesquisas descritivas: buscam identificar a existência de relação entre variáveis de forma
a descrever as características de determinada população ou fenômeno.



Pesquisas explicativas: têm como principal finalidade explicar os fatores que levam a
ocorrência de determinados fenômenos a as razões para que aconteçam.
Diferentes autores utilizam diferentes grupamentos e nomenclaturas para classificar

os tipos de pesquisas, porém as características apresentadas para os tipos de estudos
equivalentes são comuns entre eles. Vergara (2009), por exemplo, utiliza dois critérios básicos
para classificar as pesquisas: quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos fins, a autora
corrobora com Gil (2010) e classifica a pesquisa em exploratórias, descritivas e explicativas,
porém acrescenta mais três tipos: metodológicas, aplicadas e intervencionistas. Quanto aos
meios Vergara (2009) classifica a pesquisa em: de campo, de laboratório, documental,
bibliográfica, experimental, ex-post-facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso.
Creswell (2010) divide a pesquisa em 3 tipos, de acordo com a natureza dos dados:


Qualitativa: é uma abordagem de investigação que visa explorar e entender o significado
que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano.



Quantitativa: é uma forma para testar teorias objetivas, examinando a relação entre
variáveis.



Mista: é uma combinação das formas quantitativa e qualitativa.

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Tomando como base os conceitos apresentados por Gil (2010), Vergara (2009) e
Creswell (2010), a presente pesquisa, que foi suportada por um estudo bibliométrico, é
classificada conforme apresentado no Quadro 13.
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Quanto à
finalidade

Quanto aos
objetivos

Quanto à natureza
dos dados

Quanto aos meios
e métodos
Bibliográfica

Aplicada

Exploratória

Qualitativa

Documental

Pesquisa de
campo

Estudo de caso

Entrevista com
especialistas

Quadro 13 - Classificação da pesquisa
Fonte – elaboração própria baseado em Gil (2010), Vergara (2009), Gray (2012), Marconi e Lakatos
(2001) e Creswell (2010)



Pesquisa aplicada
A pesquisa é aplicada devido a sua finalidade prática de propor uma forma de

controle de emissões fugitivas de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias
de petróleo com melhor custo-efetividade. Busca, portanto, resolver um problema concreto,
propondo soluções que possam ser aplicadas na realidade da empresa em estudo.


Pesquisa exploratória
Quanto aos seus objetivos, o estudo é classificado como exploratório uma vez que

busca esclarecer quais são os principais aspectos das metodologias LDAR e Smart LDAR
para o controle de emissões fugitivas.
Segundo Gray (2012), os estudos exploratórios buscam explorar o que está
acontecendo e são úteis quando não há conhecimento suficiente de um fenômeno. Ao
formular perguntas a respeito destes fenômenos pouco conhecidos, os estudos exploratórios
podem ser a primeira etapa para avaliar se vale a pena ou não pesquisar determinada questão.
As metodologias LDAR e Smart LDAR são ainda muito pouco conhecidas e
exploradas no Brasil, por isso é necessário o aprimoramento de ideias e de intuições a respeito
de sua aplicação. O estudo exploratório pode proporcionar à pesquisadora, maior
conhecimento sobre o problema em análise, pois, conforme Gil (2010), este tipo de pesquisa
tem por finalidade esclarecer e modificar conceitos e ideias para então permitir a formulação
de problemas mais precisos para estudos posteriores. Ou seja, não tem o intuito de verificar
teorias, mas sim obter maior familiaridade com as mesmas, objetivando respostas às questões
formuladas, com vistas a torná-las explícitas. Na maioria dos casos assume a forma de
pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.


Pesquisa qualitativa
Gray (2012) afirma que a pesquisa qualitativa é uma abordagem naturalista que

busca entender fenômenos dentro de seus próprios contextos. É utilizada em situações em que
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se conheça relativamente pouco sobre o assunto e para identificar os tipos de conceitos ou
variáveis que poderão ser testados quantitativamente mais tarde.
O presente estudo trata de um assunto ainda pouco explorado no Brasil e almeja
identificar que variáveis são importantes para a implantação de metodologia de controle de
emissões fugitivas e que têm potencial de serem otimizadas com a adoção de procedimentos
que levem a uma melhor relação custo-efetividade.
A pesquisa caracterizou-se por uma etapa de coleta de dados no campo e em
documentos da empresa onde é vivenciada a questão que está sendo estudada.


Pesquisa bibliográfica
Marconi e Lakatos (2001) ressaltam que toda pesquisa implica o levantamento de

dados de diferentes fontes, podendo sua obtenção ser feita a partir de dois processos: a
documentação direta e a indireta. A pesquisa bibliográfica é o levantamento do estudo da
questão que se pretende analisar e solucionar, sendo o primeiro passo de toda a pesquisa
científica. É um tipo de documentação indireta, onde os dados já foram coletados por outras
pessoas (fontes secundárias).
A pesquisa bibliográfica proporcionou embasamento teórico e o conhecimento do
estado da arte no tema tratado na pesquisa, contribuindo para:
-

Fundamentação teórica de conceitos importantes relacionados com poluição do ar;

-

Fundamentação teórica quanto aos mecanismos de formação do ozônio troposférico a
partir das emissões de COVs e os fatores que contribuem para esta formação, além dos
efeitos maléficos causados por este poluente para pessoas, animais, plantas e materiais;

-

Fundamentação teórica sobre COVs e seus efeitos para a qualidade do ar, suas principais
fontes de emissões, em especial as refinarias de petróleo. Características das emissões
fugitivas de COVs e as principais técnicas de controle;

-

Levantamento das principais legislações mundiais para controle de emissões fugitivas de
COVs;

-

Fundamentação teórica sobre as técnicas de estimativas de emissões fugitivas para
seleção de método para o cálculo das emissões a partir das medições feitas em campo, de
forma a permitir a avaliação do potencial de redução de emissões com as metodologias
estudadas;

-

Levantamento do estado da arte sobre LDAR e Smart LDAR para conhecimento de suas
principais características, vantagens e desvantagens, como estas metodologias vem sendo
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utilizadas no mundo e como elas poderiam ser aplicadas de forma efetiva nas refinarias
de petróleo nacionais;
-

Análise de custo-efetividade.



Pesquisa documental
Assim como a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental é um tipo de

documentação indireta. Os documentos podem ser levantados em órgão públicos e privados
ou de pessoas que tenham informações de interesse (MARCONI e LAKATOS, 2001).
Na pesquisa foram utilizados relatórios e dados da empresa em estudo para a
obtenção de informações importantes para buscar respostas para as questões da pesquisa, além
de publicações de órgãos nacionais e internacionais.


Pesquisa de campo
A presente pesquisa apresenta uma etapa de pesquisa de campo, onde dados foram

coletados diretamente no ambiente de operação das refinarias que são objetos de estudo.
Segundo Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa de campo é uma das formas de
obtenção de documentação direta, onde a coleta de dados é feita no próprio local onde os fatos
ocorrem. Para tal podem ser utilizadas técnicas de observação direta intensiva, como o
questionário e a entrevista, e a observação direta extensiva, que inclui questionário,
formulário, medidas de opinião etc.
Para a coleta de dados a partir de observação foi elaborado um formulário para
preenchimento no campo e que é parte do protocolo de estudo de caso apresentado no
apêndice F. A observação direta intensiva também foi utilizada, sob a forma de entrevista.


Entrevista com especialistas
Yin (2010) afirma que a entrevista é uma das fontes mais importantes de informação

para o estudo de caso. O autor cita a entrevista em profundidade como um tipo de entrevista
de estudo de caso. Nela os respondentes-chave emitem sua opinião sobre os eventos e
propõem sua própria visão sobre determinadas ocorrências.
No presente estudo foi realizada entrevista com especialistas com o objetivo de
validar a avaliação feita em campo de forma a embasar a comparação entre as metodologias
LDAR e Smart LDAR.


Estudo de caso
Segundo Creswell (2010) o estudo de caso é um tipo de estratégia de investigação

em que o pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um
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processo ou um ou mais indivíduos. Yin (2010) complementa que o estudo de caso investiga
um fenômeno contemporâneo em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes. O autor ressalta que a
utilização do estudo de caso também é recomendada quando se deseja responder questões que
podem esclarecer diversos processos da empresa ou fenômeno pesquisados.
Seguindo o modelo proposto por Pozzebon e Freitas (1998), o Quadro 14 resume as
razões que justificam o estudo de caso para responder as questões da pesquisa. As razões
listadas foram baseadas em Benbasat, Goldstein e Mead (1987) e Yin (2010).
Razões para o uso do estudo de
caso
Responder perguntas do tipo
"como" e "por que",
possibilitando a compreensão da
complexidade da questão em
estudo.

Relação com a pesquisa
Como refinarias de petróleo podem realizar o controle de emissões
fugitivas de compostos orgânicos voláteis em componentes de
linhas de processo, utilizando uma metodologia que permita uma
melhor relação custo-efetividade?

Avaliar as metodologias
estudadas em seu ambiente
natural.

Verificação da aplicação das metodologias LDAR e Smart LDAR
na área industrial das refinarias nas condições de operação do
momento.

Pesquisar uma área em que
poucos estudos prévios tenham
sido realizados.

Estudos de avaliação de aplicação da metodologia Smart LDAR em
refinarias foram realizados em diferentes países, porém não há
registro de estudo semelhante no Brasil.

A pesquisadora tem pouco ou
nenhum controle sobre os
eventos.

Não há nenhuma alteração nas condições do processo industrial. É
feita a observação dos efeitos sobre as variáveis avaliadas quando se
aplica as metodologias em estudo.

O foco é um fenômeno
contemporâneo dentro do
contexto de vida real

Trata-se da avaliação das metodologias em estudo no contexto real
de operação das refinarias.

Quadro 14 - Principais razões para justificar a escolha do estudo de caso na pesquisa
Fonte – elaboração própria baseado no modelo de Pozzebon e Freitas (1998)

Yin (2010) classifica os projetos de estudo de caso em quatro tipos: caso único
holístico ou integrado e casos múltiplos holísticos ou integrados. A presente pesquisa é um
tipo de caso único integrado, com duas unidades de análise, conforme esquematizado na
Figura 12.
Contexto: Ambiente onde está inserida a empresa
Caso: Empresa de energia
Unidade de análise I -Refinaria A
Unidade de análise II - Refinaria B
Figura 12 - Classificação do estudo de caso da pesquisa
Fonte - adaptado de Yin (2010)
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3.4 ETAPAS DE CONDUÇÃO DA PESQUISA

Para o desenvolvimento do estudo foram estabelecidas etapas para a condução das
atividades. Com a ideia de se conduzir um estudo de caso, foi elaborado um protocolo com
procedimentos definidos para a pesquisa. Seu objetivo é manter o encadeamento, validade,
verificabilidade e confiabilidade, que são elementos essenciais para um estudo de caso,
conforme preconiza Yin (2010). O protocolo foi sendo elaborado e aperfeiçoado ao longo do
desenvolvimento da pesquisa e é apresentado no apêndice F.
A etapa 1 consistiu no delineamento da pesquisa, iniciando com a formulação do
problema de pesquisa dentro do contexto da empresa em estudo. Foram então definidos os
objetivos e as questões da pesquisa. A delimitação do estudo estabeleceu o foco da pesquisa.
Na etapa 2 foi realizado o levantamento da literatura a partir da combinação de
palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa. De acordo com Treinta et al. (2014), a
maioria das pesquisas que são realizadas atualmente indica uma grande quantidade de
produções acadêmicas. Cabe ao pesquisador escolher, dentro de um universo de estudo, a
bibliografia que melhor represente o estado da arte, primando pela qualidade, abrangência e
significância. Para atender este objetivo, foi realizado estudo bibliométrico, com o tratamento
quantitativo dos dados bibliográficos pesquisados.
Na etapa 3 a pesquisa foi classificada quanto à metodologia para atender aos
objetivos do estudo e responder os questionamentos da pesquisadora. Foram também
detalhados os resultados do estudo bibliométrico, os procedimentos adotados e os
alinhamentos da pesquisa.
A etapa 4 consistiu na operacionalização do estudo de caso, onde foi realizada a
caracterização da empresa, aprimoramento de pesquisa documental, pesquisa de campo,
análise dos dados e condução de entrevista com especialistas para a validação da avaliação.
Por fim, na etapa 5 foram apresentadas a conclusão e as recomendações de estudos
adicionais com base nos resultados da pesquisa.
A Figura 13 apresenta um esquema com as cinco etapas adotadas, cada uma delas
representada por um capítulo desta dissertação. As linhas pontilhadas representam a
permeabilidade de cada etapa, que permite a interação entre elas. Os objetivos e as questões
de pesquisa foram revisitados a cada etapa para aderência e alinhamento entre elas.
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Etapa 1 - Capítulo 1
Formulação

Definição dos

Questões de

Delimitação

do problema

objetivos

pesquisa

da pesquisa

Etapa 2 – Capítulo 2
Pesquisa

Estudo

bibliográfica

bibliométrico

Etapa 3 – Capítulo 3
Definição do

Elaboração do

Definição dos

Elaboração

Definição do

método de

protocolo de

instrumentos

instrumentos

público alvo

pesquisa

estudo de

de coleta de

de coleta de

para

caso

dados

dados

entrevista
Roteiro de entrevista
preliminar
Formulário de coleta

Etapa 4 – Capítulo 4

de dados em campo

Caracterização da empresa
Pesquisa documental e roteiro de entrevista
Avaliação da relação custo-efetividade das
metodologias e comparação de variáveis de interesse

Estudo de caso

Validação da Avaliação: entrevista com especialistas
Revisão da avaliação
Apresentação da metodologia com menor relação
custo-efetividade

Etapa 5 – Capítulo 5
Conclusões da pesquisa

Figura 13 - Etapas de condução da pesquisa
Fonte – elaboração própria

Recomendações de estudos futuros
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3.5 ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA

As questões da pesquisa devem estar alinhadas aos objetivos da pesquisa de forma
que permitam trazer resposta ao problema levantado. A Figura 14 apresenta o esquema de
alinhamento entre as questões de pesquisa e os objetivos que se pretende alcançar no estudo.
Situação
problema

Como
refinarias de
petróleo
podem realizar
o controle de
emissões
fugitivas de
compostos
orgânicos
voláteis em
componentes
de linhas de
processo,
utilizando uma
metodologia
que permita
uma melhor
relação custoefetividade?

Objetivo Geral

Avaliar as
metodologias
LDAR e Smart
LDAR para o
controle de
emissões fugitivas
de COVs em
componentes de
linhas de processo
de refinarias de
petróleo
utilizando o
conceito de custoefetividade.

Objetivos
Específicos

Questões de
pesquisa

Identificar os
impactos das
emissões fugitivas
de COVs para a
qualidade do ar e as
principais formas
de detecção e
controle aplicáveis
a refinarias de
petróleo.

Como realizar a
detecção e controle de
emissões fugitivas de
COVs em refinarias
de petróleo e qual a
sua importância para
a qualidade do ar?

Descrever os
principais aspectos
e exigências das
metodologias
LDAR e Smart
LDAR

Quais os principais
aspectos e exigências
das metodologias
LDAR e Smart
LDAR

Identificar as
variáveis que
influenciam a
eficiência de
controle de
emissões fugitivas
de COVs em
componentes de
linhas de processo
de refinarias de
petróleo.

Quais as variáveis
que devem ser
consideradas para o
controle de emissões
fugitivas de COVs em
componentes de
linhas de processo de
refinarias de
petróleo?

Avaliar a
viabilidade,
vantagens e
desvantagens da
aplicação da
metodologia Smart
LDAR em
refinarias de
petróleo em
comparação à
metodologia
LDAR, utilizando
análise de custoefetividade.

É mais custo-efetivo
aplicar a metodologia
Smart LDAR em
refinarias de petróleo
em substituição à
metodologia LDAR
convencional visando
o controle de
emissões fugitivas em
componentes de
linhas de processo?

Figura 14 - Alinhamento entre os objetivos e as questões de pesquisa
Fonte: elaboração própria
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3.6 DETALHAMENTO DO MÉTODO DE PESQUISA

O método da pesquisa consiste nos procedimentos adotados para a sua condução.
Segundo Creswell (2010) os autores de propostas precisam comunicar os passos que seguirão
em seus estudos para verificar a precisão e a credibilidade de seus resultados. Yin (2010)
também sugere que os pesquisadores precisam documentar os procedimentos de seus estudos
de caso incluindo o máximo de passos possíveis. O autor recomenda apresentar um protocolo
e um banco de dados detalhados do estudo de caso.
A definição dos procedimentos para o presente estudo teve início a partir das
questões da pesquisa, seus objetivos e sua delimitação.

3.6.1 Estudo bibliométrico

Conforme já apresentado foi realizada uma pesquisa bibliográfica suportada por um
estudo bibliométrico. A partir dos artigos e publicações pesquisadas foi verificado o
alinhamento da teoria com as questões de pesquisa. Para isso foi feito um resumo das
contribuições dos artigos mais citados. Durante a leitura dos artigos elencados no estudo
bibliométrico, outras publicações com contribuições importantes foram identificadas nas
referências destes artigos, sendo também utilizadas na revisão da literatura.
A pesquisa bibliográfica foi realizada tendo como fontes de consulta os portais de
periódicos, artigos publicados em anais e congressos, publicações de órgãos internacionais
como, por exemplo, EPA, API, CONCAWE, ESA, IPIECA, livros, teses e dissertações.
Foram selecionadas três bases de busca para o levantamento da literatura: Scopus,
ISI Web of Technology e Science Direct.
A escolha destas bases considerou alguns fatores indicados por Dias e Costa (2011)
tais como: abrangência das bases, com atuação em nível global; quantidade de títulos e
periódicos indexados; relevância dos periódicos nas comunidades científicas onde atuam e
possibilidade de maior refinamento da pesquisa no momento da busca.
A Figura 15 apresenta a sequência de atividades realizadas para o levantamento da
bibliografia, cujo objetivo foi fornecer embasamento teórico à pesquisa. Os artigos relevantes
ao tema em estudo foram identificados com a análise bibliométrica do material pesquisado.
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Definição das palavras-chave para pesquisa

Seleção das bases para realizar a pesquisa
Definição das lógicas booleanas de busca
Realização da pesquisa

Aplicação de filtros nos resultados
1ª triagem dos artigos: eliminação por repetições e título
Organização dos artigos
Identificação de novas referências a partir dos artigos pesquisados

2ª triagem dos artigos: eliminação por leitura dos resumos

Leitura dos artigos com anotação dos principais pontos

Construção de base para a revisão bibliográfica
Figura 15 - Fluxo de atividades da pesquisa bibliográfica
Fonte – elaboração própria

A pesquisa nas três bases foi realizada a partir do Portal CAPES entre 1 e 5/06/2015.
Para a busca das referências relacionadas aos aspectos técnicos das metodologias avaliadas
foram utilizadas 19 combinações booleanas com as palavras e expressões, derivadas das
palavras-chave definidas para o estudo: LDAR, VOC, Smart LDAR, leak detection, leak
detection and repair, volatile organic compound, Smart leak detection and repair, refinery,
optical image e ozone. Para a pesquisa sobre a técnica de análise de custo-efetividade foi
utilizado diretamente o termo cost-effective analysis, uma vez que o objetivo inicial foi a
busca pela sua definição, independente da sua relação com as demais palavras-chave.
Na primeira triagem foram aplicados filtros aos resultados, foi feita a retirada de
artigos repetidos entre as bases e dos não aplicáveis. A base Scopus foi escolhida como
referência para manter os artigos que se repetiam nas demais. Outros artigos foram
identificados a partir das referências.
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A maioria dos artigos selecionados estava disponível somente para a compra. Foi
então solicitado apoio da biblioteca da empresa em estudo para a obtenção dos textos em
outras fontes em que não fosse necessária a compra.
A segunda triagem foi realizada com a leitura do resumo dos artigos para avaliar se
tinham pontos importantes a contribuir. Os artigos foram então organizados para a leitura
mais aprofundada. A Tabela 3 e a Tabela 4 resumem a contabilização dos artigos.
Tabela 3 - Resultados das buscas nas bases selecionadas
Base de dados
Scopus

N° de
resultados 2ª
triagem

N° de
resultados

N° de
resultados 2ª
triagem

26

21

LDAR AND volatile organic compound

18

Leak detection and repair AND VOC

Science Direct

N° de
resultados

N° de
resultados

ISI web

N° de
resultados
2ª triagem

3

1

19

3

7

2

0

29

0

43

16

4

0

97

1

24

3

4

0

278

1

78

7

14

0

420

3

66

7

34

0

1.396

1

16

10

0

0

4

0

11

4

1

0

3

0

32

7

150

2

4

0

LDAR AND refinery

33

8

3

0

22

0

Leak detection and repair AND refinery

54

8

5

0

256

0

Leak detection and repair

544

8

150

0

1.114

1

SMART LDAR AND refinery

14

0

3

0

3

0

SMART leak detection and repair

38

1

8

0

92

0

VOC detection AND optical image

8

0

3

0

305

0

Leak detection and optical image

68

4

47

0

672

0

SMART LDAR AND optical image

9

0

6

0

3

0

VOC AND refinery

332

0

81

0

1298

3

VOC AND refinery AND ozone

48

0

20

0

687

3

1.462

111

538

3

6.702

16

Combinações
de palavras-chave
LDAR AND VOC

Leak detection and repair AND volatile
organic compound
Leak detection AND VOC
Leak detection

AND volatile organic

compound
SMART

LDAR

AND volatile organic

compound OR refinery
SMART

LDAR

AND volatile organic

compound OR optical image
Smart

LDAR

AND

volatile

organic

compound OR leak detection and repair

TOTAL

Fonte – elaboração própria.
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Tabela 4 - Total de artigos selecionados para leitura mais aprofundada
Base de consulta
Quantidade de artigos selecionados
ISI Web of Technology
3
Science Direct
16
Scopus
111
TOTAL
130
Fonte: elaboração própria.

3.6.1.1 Distribuição dos artigos ao longo dos anos

O Gráfico 1 mostra a quantidade de artigos publicados nas três bases ao longo dos
anos. Durante a pesquisa não foi feita nenhuma limitação quanto ao período de busca. O
artigo mais antigo é de 1982 e os mais recentes são de 2015.

Gráfico 1 - Quantidade de publicações por ano de publicação
Fonte – elaboração própria

Observa-se que o período de 2004 a 2012 foi o mais rico em publicações
relacionadas ao assunto da pesquisa, com 64% do total de artigos. Cabe destaque para o ano
de 2006, com 25 publicações, representando 19% do total pesquisado.
Uma possível explicação para o grande número de artigos no ano de 2006 é a
publicação pela EPA, naquele ano, do Federal Register vol.71, n. 66, p. 17401-17409,
instituindo a metodologia Smart LDAR como uma prática alternativa de trabalho, a ser
utilizada em paralelo ao Método 21. Este fato potencialmente incentivou os autores a
pesquisarem sobre o assunto, gerando maior volume de publicações.
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3.6.1.2 Principais autores

O Gráfico 2 apresenta os principais autores no assunto em estudo. Muitos deles
aparecem como único autor de um artigo, mas também como coautores em artigos publicados
em conjunto com outros. É apresentada a contabilização de todos os artigos em que o autor
participa, seja como autor único ou coautor.

Gráfico 2 - Autores que mais publicaram artigos.
Fonte – elaboração própria.

Para os 130 artigos selecionados para leitura há 197 autores diferentes. Siegell, J. H.
é o autor com mais publicações (16 artigos), seguido de Taback, H.J., Kulp, T.J., McRae,
T.G., Ritter, K., Furry, D.W., Ranum, D., Anderson, E.P., Benassy, M.F., Harris, G.E. e
Lev-On, M., que publicaram entre 5 a 9 artigos. Cinco autores publicaram 4 artigos, dez
autores publicaram 3 artigos, trinta publicaram 2 artigos e o restante publicou 1 artigo.
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3.6.1.3 Fontes de publicação

O Quadro 15 apresenta as fontes onde os artigos selecionados foram publicados.
Base

SCOPUS

ISI WEB of
Knowledge

Fontes de publicação


Advances in Instrumentation



AIChE Annual Meeting



AIChE Ethylene Producers Conference



Air and Waste Management Association





ICASSP, IEEE International
Conference on Acoustics



International Gas Research
Conference

Air and Waste Management Association
Mini-Symposium on Smart LDAR





International Gas Research
Conference

Air and Waste Management
Association's Annual Conference and
Exhibition, WMA



International Gas Union World Gas
Conference Papers



Air Pollution Control Association
Annual Meeting



International Journal of Distributed
Sensor Network



American Institute of Chemical





Journal of Loss Prevention in the
Process Industries

Analytical Chemistry





Annual NPRA Refinery and
Petrochemical

Journal of the Air and Waste
Association





API Publications

Magazine for Environmental
Managers



Applied Optics





BHR Group - 21st International
Conference

NPRA Environmental Conference
Papers



Oil and Gas Journal



Chemical Engineering Progress



Petroleum Review



Chemical Processing



Petroleum Technology Quarterly



Computers and Chemical Engineering



Plant Maintenance Conference



CONCAWE Reports



Pollution Engineering



Energy Processing





Engineers National Meeting
Atmospheric Environment

Safety and Environment Oil and Gas
Exploration and Production



Society of Petroleum Engineers – SPE
International Conference on Health,
Safety and Environment in Oil and
Gas Exploration and Production



Society of petroleum Engineers-9th
International Conference on Health.



SPIE-International Society for Optical
Engineering



Technical Papers of ISA



Environmental Sciences





Journal of Environmental Sciences
Science of the Total Environment
Sealing Technology



Environmental Progress



Environmental Progress and
Sustainable Energy



EPA – U.S. Environmental Protection
Agency



Gas Industries



Hydrocarbon Engineering



Hydrocarbon Processing



12th Annual Ethylene Producers
Conference

 Atmospheric Environment
 Environment International
Direct
 Journal of Cleaner Production
Quadro 15 - Fontes de publicação dos artigos
Fonte – elaboração própria
Science
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3.6.1.4 Artigos mais citados

O Quadro 16 apresenta os 16 artigos mais citados que contribuíram com informações
relevantes para a pesquisa.

1

Título
The relation between ozone, NO x and
hydrocarbons in urban and polluted rural
environments

Autor

Ano

Citações

Sillman, S.

1999

444

2

Ambient volatile organic compound (VOC)
concentrations around a petrochemical complex
and a petroleum refinery

Cetin, E., Odabasi, M.,
Seyfioglu, Remzi

2003

88

3

Volatile organic compound concentrations in
ambient air of Kaohsiung petroleum refinery in
Taiwan

Lin, T.-Y., Sree, U., Tseng, S.H., Chiu, K. H., Wu, C.-H., Lo,
J.-G.

2004

52

4

Monitoring VOCs in atmospheric air I. On-line
gas analyzers

Krol, S., Zabiegała, B.,
Namiesnik, J.

2010

15

5

Dispersion modeling approach for
quantification of methane emission rates from
natural gas fugitive leaks detected by infrared
imaging technique

Safitri, A., Gao, X., Mannan,
M.S.

2011

9

6

Methods for quantification of mass emissions
from leaking process equipment when using
optical imaging for leak detection

Lev-On, M., Taback, H.,
Epperson D., Siegell, J.,
Gilmer, L., Ritter, K.

2005

7

7

Monitor your fugitive emissions correctly

Siegell, J.H.

1998

6

8

Improve your leak detection and repair
program

Siegell, J.H.

1997

5

9

Equivalent Leak Definitions for Smart LDAR
(Leak Detection and Repair) When Using
Optical Imaging Technology

Epperson D., Lev-On, M.,
Taback, H., Siegell, J., Ritter,
K.

2007

5

10

Characteristics of ozone and ozone precursors
(VOCs and NO x) around a
petroleum refinery in Beijing, China

We I, W., Cheng, S., Li, G.,
Wang, G., Wang, H.

2014

4

11

Fugitive emissions in chemical processes: the
assessment and prevention based on inherent
add-on approaches

Hassim, M.H., Hurme, M.,
Amyotte, P.R., Khan, F.I.

2012

3

12

Evaluation of instrument leak detection
capabilities for smart LDAR application
Refinery testing

Furry, D.W., Harris, G.,
Ranum, D., Anderson, E.P.,
Carlstrom, V.M., Sadik, W.A.,
Shockley, C.E., Siegell, J.H.,
Smith, D.G..

2009

3

13

Investigating the use of infrared cameras to
detect VOCs

Sauger, E., Fily, S., Lejeune,
H., Thomas, B.

2013

1

14

A smarter way to detect fugitive emissions

Parkinson, G.

2007

1

15

Alternative Work Practice To Detect Leaks
From Equipment

EPA Environmental Protection
Agency

2006

1

16

Looking for leaks

Siegell, J.H.

2008

1

Quadro 16 - Artigos mais citados com contribuição para a pesquisa
Fonte: elaboração própria a partir das bases SCOPUS, ISI Web of Technology e Science Direct.
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3.6.1.5 Resultados para a análise de custo-efetividade

Para a pesquisa sobre a técnica de análise de custo-efetividade, optou-se por iniciar a
busca nos bancos de teses e dissertações das principais universidades brasileiras. A partir dos
trabalhos localizados também foram identificadas outras referências, como artigos e livros. Os
artigos foram pesquisados e localizados nas bases Scopus e Science Direct.
Foram localizadas 54 referências que passaram pelo processo de triagem apresentado
na Figura 15, para a seleção daquelas com importantes contribuições.
A relação do conceito de custo-efetividade com as metodologias LDAR e Smart
LDAR foi pesquisada nos próprios artigos técnicos relativos às duas metodologias.

3.6.2 Protocolo para o estudo de caso

O estudo de caso engloba vários métodos que devem ser tratados dentro de uma
lógica e, para tal, necessita de um planejamento estruturado e o uso de técnicas de coleta de
dados para que os fenômenos empíricos sejam entendidos. A elaboração de um protocolo é
uma estratégia essencial para garantir a confibilidade do estudo de caso e serve de orientação
ao pesquisador na coleta de dados. Deve conter os instrumentos, os procedimentos e as regras
gerais que deverão ser seguidas (YIN, 2010).
Segundo Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), o protocolo é constituído por um
conjunto de procedimentos suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em outro caso
que mantém características semelhantes ao estudo de caso original. Serve como um roteiro
para o pesquisador que deve ser seguido a fim de levantar todos os aspectos propostos na
pesquisa. O protocolo oferece condição prática para obtenção de resultados semelhantes em
aplicações sucessivas a um mesmo caso.
Pozzebon e Freitas (1998) afirmam que antes de fazer as visitas em campo, o
pesquisador deve especificar, em detalhe, os dados que irá coletar. Isso inclui, além da lista do
material coletado, as questões para entrevista e planos para a observação direta. O objetivo é
assegurar boa cobertura das questões de pesquisa e melhor uso do tempo.
Segundo Yin (2010), o protocolo deve ter as seguintes seções:


Visão global do projeto: propósitos e cenários onde será desenvolvido o estudo de caso.
Envolve também a literatura referente ao assunto;
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Procedimentos de campo: acesso às organizações ou informantes, material e informações
gerais sobre procedimentos a serem desenvolvidos;



Determinação das questões: lembranças acerca das informações que devem ser coletadas
e devem estar acompanhadas das prováveis fontes de informação. São questões
formuladas para o pesquisador e que devem ser acompanhadas de uma lista de fontes
prováveis de evidências (entrevistas, documentos, observações);



Guia para a elaboração do relatório.
Freitas e Jabbour (2011) também detalham os itens que um protocolo de estudo de

caso deve apresentar:


Questão principal da pesquisa;



Objetivo principal;



Temas de sustentação teórica;



Definição da unidade de análise;



Potenciais entrevistados e múltiplas fontes de evidência;



Período de realização;



Local da coleta de evidências;



Obtenção da validade interna, por meio de múltiplas fontes de evidências;



Síntese do roteiro de entrevista.
Visando orientar a pesquisadora na condução do estudo de caso e garantir que os

procedimentos fossem robustos e pudessem ser reproduzidos nas duas refinarias visitadas, foi
elaborado um protocolo de estudo de caso, apresentado no apêndice F, contendo as
orientações para o desenvolvimento do estudo de caso e os procedimentos a serem seguidos
nas duas unidades de análise (refinarias A e B). O protocolo está dividido em sete seções e
contém o formulário de coleta de dados de campo e o roteiro de entrevista com especialistas
para a validação da avaliação realizada. As seções que compõem o protocolo foram baseadas
em Yin (2010) e Freitas e Jabbour (2011) e elaboradas segundo as particularidades do
presente estudo.
O detalhamento quanto ao atendimento aos itens do protocolo estão apresentados a
seguir.
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3.6.2.1 Seção 1 - Visão global do projeto

Segundo Yin (2010), a visão geral deve cobrir as informações sobre o projeto, como
o seu contexto e sua perspectiva, as questões que estão sendo investigadas e as leituras
relevantes sobre as questões. Uma boa visão geral comunicará ao leitor a finalidade e o
ambiente do estudo de caso.
Na visão global do projeto são apresentados os objetivos e questões da pesquisa. A
partir da contextualização do problema de pesquisa justifica-se a realização do estudo e
define-se a sua delimitação. Este item do protocolo foi atendido no capítulo 1 da dissertação.
Ainda na visão global foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica suportada por um
estudo bibliométrico. O capítulo 2 da dissertação apresentou a revisão bibliográfica e o
capítulo 3, item 3.6.1 detalhou os procedimentos e os resultados do estudo bibliométrico.

3.6.2.2 Seção 2 - Seleção do elemento para estudo caso e das unidades de análise

O elemento escolhido para o estudo de caso foi uma empresa de energia nacional,
mais especificamente o segmento de refino de petróleo.
As questões de pesquisa são originárias de um desafio vivenciado pela empresa em
estudo e que precisa ser superado. Visando a busca de respostas a estas questões a autora,
funcionária da empresa, elencou as unidades de análise que pudessem representar o segmento
de refino.
A justificativa para a opção pelo estudo de caso único foi o fato de que a empresa
escolhida é representativa da atividade industrial que se pretende estudar: o refino de petróleo.
Segundo Yin (2010), um caso representativo ou típico tem o objetivo de captar as
circunstâncias e as condições de uma situação diária. Dessa forma, um estudo de caso pode
representar uma empresa típica entre muitas outras empresas. Além disso, um estudo de caso
único pode envolver mais de uma unidade de análise de forma que a atenção seja também
dirigida a estas unidades.
A escolha das unidades de análise foi baseada no conceito de Gil (2010), que
apresenta um tipo de amostragem não probabilística chamada de amostragem por tipicidade
ou intencional que consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas
informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. Creswell
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(2010) reforça que a ideia que está por trás da pesquisa qualitativa é a seleção intencional dos
participantes ou locais (ou dos documentos) que melhor ajudarão o pesquisador a entender o
problema e a questão de pesquisa.
A amostra analisada nesta pesquisa pode ser caracterizada como intencional e foi
selecionada a partir de razões pré-definidas dentro do elemento de estudo de caso. Foram
escolhidas duas unidades de análise representadas por duas refinarias de petróleo,
identificadas neste estudo como refinarias A e B.
De acordo com Yin (2010), é preciso acesso suficiente aos dados potenciais para
entrevistar as pessoas, revisar os documentos ou registros ou fazer observações no campo.
Com acesso a mais de um único caso candidato, devem ser escolhidos os com maior
probabilidade de esclarecer as questões de pesquisa.
As razões que justificaram a escolha das duas refinarias foram: (1) facilidade de
acesso; (2) porte das refinarias; (3) existência de um programa de controle de emissões
fugitivas com procedimentos diferenciados entre elas; (4) diferença de tempo em que o
programa é adotado em cada uma; (5) presença de unidades de processo comuns nas demais
refinarias da empresa e (6) existência de exigência de controle de emissões fugitivas nas
respectivas licenças ambientais.

3.6.2.3 Seção 3 – Procedimentos para acesso às unidades e informações gerais

Após a escolha das refinarias, os objetivos do trabalho foram apresentados, as
formalizações necessárias foram realizadas e cada refinaria definiu um responsável pelo
acompanhamento do trabalho.
Para a condução das atividades de avaliação das metodologias LDAR e Smart LDAR
em campo foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar composto por técnicos da empresa
e coordenado pela pesquisadora.
Foi proposto um cronograma de visitas em cada refinaria. A refinaria A recebeu uma
visita a mais, pois foi escolhida para que os procedimentos de campo fossem previamente
testados. Com o teste prévio, foi possível incorporar melhorias nos procedimentos propostos
para que então a coleta de dados fosse realizada nas duas refinarias seguindo um roteiro
definido.
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3.6.2.4 Seção 4 – Definição das fontes de evidências para o estudo de caso

A seleção das fontes de evidências e a coleta de dados foram realizadas tendo como
base as orientações de Yin (2010). O autor afirma que o princípio básico do estudo de caso
que não pode ser descartado é o de sempre se utilizar mais de uma técnica de coleta de dados.
O uso de múltiplas fontes de dados permite que o investigador aborde uma investigação maior
de aspectos históricos e comportamentais. A vantagem mais importante é o desenvolvimento
de linhas convergentes de investigação, um processo de triangulação e corroboração. Assim
qualquer achado ou conclusão do estudo de caso é, provavelmente, mais convincente e
acurado se for baseado em diversas fontes diferentes de informação, seguindo um método
corroborativo.
Além das múltiplas fontes de evidências, outros dois princípios são fundamentais
para a coleta de dados: um banco de dados do estudo de caso e um encadeamento de
evidências, ou seja, vínculos explícitos entre as questões formuladas, os dados coletados e às
conclusões que se chegou.
Yin (2010) apresenta seis fontes de coleta de dados: documentação, registros em
arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. As fontes
de evidência elencadas para o estudo estão resumidas no Quadro 17.
Tipo de fonte de
evidência ou
coleta de dados

Fonte

Relatório corporativo de acompanhamento do
programa de controle de emissões fugitivas
Relatório de resultados do programa de controle
de emissões fugitivas da refinaria A
Relatório de resultados do programa de controle
de emissões fugitivas da refinaria B
Documentos

Contrato de serviço de controle de emissões
fugitivas da refinaria A
Contrato de serviço de controle de emissões
fugitivas da refinaria B
Licença de operação da refinaria A
Licença de operação da refinaria B
Documentos de fornecedores do analisador
portátil e da câmera de imagem ótica.

Observações
Informações sobre as ações
corporativas tomadas pela
empresa em estudo para o
controle das emissões fugitivas
de COVs.
Detalhes sobre o programa de
controle de emissões fugitivas
das refinarias, premissas de
gestão e principais resultados
alcançados.
Quantitativo de pontos previstos
para medição, custos do serviço e
premissas técnicas adotadas pelas
refinarias para a implantação do
programa de controle.
Exigências para o controle de
emissões fugitivas.
Características dos equipamentos
utilizados para as medições
previstas nas duas metodologias.
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Tipo de fonte de
evidência ou
coleta de dados

Fonte
Publicações de diferentes órgãos: EPA, ESA,
API, IPIECA, CONCAWE etc.

Registros em
arquivo da
empresa

Dados extraídos do sistema informatizado
utilizado para o gerenciamento do programa de
controle de emissões fugitivas da refinaria A
Dados extraídos do sistema informatizado
utilizado para o gerenciamento do programa de
controle de emissões fugitivas da refinaria B

Observações
Características das metodologias
estudadas, dados quantitativos,
exigências legais.
Dados de identificação das linhas
de processo e dos pontos
monitorados, rotas de medição,
concentrações medidas, emissões
calculadas, identificação de
pontos com vazamento.

Entrevista com
especialistas da
empresa

Roteiro para realização de entrevista
semiestruturada.

Reunião para validação da
avaliação que serviu de base para
a proposição do modelo
estruturado de controle de
emissões fugitivas de COVs.

Observação
participante

Formulário de coleta de dados de campo.

Formulário para o registro das
observações realizadas na área
industrial e dos dados coletados.

BASE: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Quadro 17 - Fontes de evidências utilizadas no estudo de caso.
Fonte – elaboração própria

Segundo Yin (2010), os documentos são importantes para corroborar e aumentar a
evidência de outras fontes e os registros em arquivo, frequentemente registros quantitativos
computadorizados, também podem ser usados em conjunto com outras fontes.
Gray (2012) afirma que a entrevista é melhor para explorar histórias e perspectivas
dos informantes quando comparada aos questionários. Como para o presente estudo o
objetivo do uso da entrevista é validar a avaliação do uso das metodologias LDAR e Smart
LDAR realizada pela pesquisadora, é necessário um instrumento com potencial para explorar
o assunto com maior profundidade e que permita que especialistas possam expor sua visão
sobre o assunto. Ainda segundo o autor, há diferentes tipos de entrevista, dependendo das
metas e objetivos da pesquisa: estruturada, semiestruturada, não diretiva, direcionadas e com
conversas informais. Foi utilizada a entrevista semiestruturada.
A observação participante foi utilizada uma vez que a pesquisadora, além de ser
funcionária da empresa em estudo, faz parte da equipe responsável por implantar o controle
de emissões fugitivas nas refinarias. Yin (2010) apresenta a observação participante como
aquela em que o pesquisador é um membro da equipe em um ambiente organizacional e, com
isso, pode obter acesso aos eventos ou grupos que, de outro modo, seriam inacessíveis ao
estudo. Além disso, o pesquisador pode manipular eventos menores, como por exemplo,
convocar reuniões de um grupo de pessoas no caso.
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Os dois instrumentos de coleta de dados utilizados foram o formulário para a coleta
de dados de observações em campo e o roteiro de entrevista com especialistas da empresa.
O uso de diferentes fontes de evidências para a obtenção dos dados permite que seja
realizada a triangulação. Segundo Azevedo (2013), a triangulação é uma forma de amenizar
problemas de credibilidade em pesquisas ao se adotar como estratégia de investigação,
múltiplos métodos de obtenção de informações. A triangulação pode combinar métodos e
fontes de coleta de dados qualitativos e quantitativos e também diferentes formas de análise
de dados. Seu objetivo é contribuir para que o fenômeno seja avaliado sob o olhar de
múltiplas perspectivas e também para enriquecer a compreensão do pesquisador.
Ainda segundo o autor, a triangulação dos dados significa coletar dados em
diferentes períodos e de fontes distintas de modo a obter uma descrição mais detalhada do
fenômeno. A triangulação metodológica é a mais estudada e aplicada. Esse tipo de
triangulação envolve a combinação de diversos métodos, geralmente observação e entrevista,
de modo que se possa ter uma melhor compreensão dos diferentes aspectos de uma realidade
ao mesmo tempo em que se evita o enviesamento de uma metodologia única. A Figura 16
representa a triangulação com as diferentes fontes de evidências consideradas no presente
estudo.

Documentos
da empresa:
relatórios,
contratos,
LOs, software

Pesquisa
Bibliográfica

Formulário
com dados
coletados na
observação em
campo

Entrevista
com
especialistas

Figura 16 - Representação de triangulação das fontes de evidências utilizadas na pesquisa
Fonte – elaboração própria
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3.6.2.5 Seção 5 – Coleta dos dados e informações em campo

As atividades de campo envolveram visitas às áreas de processo das refinarias para
aplicação das metodologias LDAR e Smart LDAR. Os dados e informações coletados em
campo foram utilizados para a avaliação das variáveis que influenciam a eficiência das
metodologias e também para a determinação de suas respectivas relações custo-efetividade.
A coleta de dados foi feita nas áreas de processo com o apoio de uma equipe
multidisciplinar com funções pré-definidas. O protocolo do estudo de caso, apêndice F,
contém o "Formulário de coleta de informações dados de campo", além da descrição do
passo-a-passo detalhado que foi seguido no campo.
As variáveis de interesse para a avaliação das metodologias LDAR e Smart LDAR,
identificadas na revisão de literatura, são apresentadas no Quadro 18. Estas variáveis foram
avaliadas a partir dos dados e informações coletados em campo, de documentos, de registros
da empresa e de dados de literatura.
Variáveis para comparação das metodologias LDAR e Smart LDAR
Tempo de monitoramento
Mão-de-obra
Custos envolvidos: equipamentos, manutenção e serviço
Procedimentos para o monitoramento
Influência da tipologia de componentes
Condições meteorológicas
Potencial de redução de perda de produto
Potencial de redução de emissões fugitivas
Quadro 18 - Variáveis para comparação das metodologias estudadas
Fonte – elaboração própria

A refinaria A foi visitada nos dias 23 e 24 de novembro de 2014, 18 e 19 de junho e
06 e 07 de agosto de 2015, enquanto a refinaria B foi visitada nos dias 15 e 16 de outubro de
2014 e 02 e 03 de setembro de 2015. A primeira visita em cada refinaria teve como objetivo
preencher a primeira parte do "Formulário de coleta de dados de campo", referente aos dados
do programa LDAR da refinaria. A segunda visita na refinaria A foi realizada para um teste
prévio dos procedimentos propostos e a última visita nas refinarias foi para o teste final com a
câmera ótica de infravermelho e com o analisador portátil.
As rotas de medição, ou seja, os trechos de linhas de processo com os componentes a
serem medidos, foram escolhidos a partir do sistema de gerenciamento do programa LDAR
adotado por cada refinaria. Foram elencadas rotas que continham componentes com
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vazamentos, identificados na última campanha de medição de rotina realizada na refinaria e
que ainda não tinham sido reparados. O objetivo foi direcionar o monitoramento com a
câmera de imagem ótica para os componentes com vazamento.
As medições com o analisador portátil foram realizadas pelos técnicos da empresa
contratada por cada refinaria para a condução do programa LDAR. O analisador utilizado foi
do tipo FID, modelo TVA-1000 nas duas refinarias.
Na visita realizada na refinaria A para o teste prévio, a câmera de imagem ótica de
infravermelho utilizada foi do modelo GasFindIRTM, fabricada pela FLIR Systems, e que
pertence à empresa em estudo. A câmera foi operada por um técnico qualificado, funcionário
da empresa. Na terceira visita à refinaria A e na segunda visita realizada à refinaria B foi
utilizado o último modelo de câmera de imagem ótica de gás fabricado pela FLIR Systems, a
GF320. Esta câmera tem como diferencial, um modo de visualização de alta sensibilidade, a
possibilidade de uso de paleta de cores e de visualização em modo ao vivo e com
infravermelho. A câmera foi operada pelo representante do fabricante.
Os procedimentos de campo foram divididos em preparação e medição para
aplicação padronizada nas duas refinarias, conforme apresentado abaixo:
Preparação
1. Elaborar o roteiro de atividades do dia;
2. Apresentar o roteiro de atividades ao grupo de trabalho;
3. Esclarecer as responsabilidades de cada membro da equipe: marcação dos tempos de
medição, fotos, medição com o TVA, medições com a câmera, anotação das observações;
4. Providenciar a permissão de trabalho para acessar a área industrial;
5. Providenciar os equipamentos de segurança individuais (EPIs);
6. Consultar o sistema de gerenciamento de LDAR da refinaria para definir as unidades de
processo a serem medidas e as rotas de medição;
7. Calibrar o analisador portátil (TVA);
8. Preparar a câmera ótica de infravermelho.
Medição
Um dia antes do monitoramento com a câmera, as rotas selecionadas foram
monitoradas com o TVA para ratificar os pontos com vazamento e as concentrações. No dia
seguinte foram realizados os seguintes procedimentos:
1. Medição com o analisador TVA:
1.1. Acionar o cronômetro;
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1.2. Fazer a medição da concentração dos pontos da rota avaliada;
1.3. Anotar as concentrações de cada ponto;
1.4. Parar o cronômetro;
1.5. Anotar o tempo total de medição da rota.
2. Varredura com a câmera:
2.1. Acionar o cronômetro;
2.2. Fazer uma varredura com a câmera na linha de processo definida na rota de medição;
2.3. Visualizar a linha sob diferentes ângulos;
2.4. Anotar os pontos que estão vazando;
2.5. Parar o cronômetro após a varredura completa da rota;
2.6. Anotar o tempo de medição.
As medições com a câmera e com o analisador foram realizadas de forma
independente para a marcação do tempo de medição.
Na refinaria A, o operador da câmera foi informado de quais componentes tiveram
vazamentos identificados previamente pelo analisador portátil. Na refinaria B, o operador da
câmera não foi informado sobre quais componentes estavam com vazamento na rota em
avaliação. Quando a câmera identificou algum componente com vazamento que não tinha
sido detectado previamente pelo TVA, a concentração de vazamento foi medida com o
analisador e o valor anotado. Ao final foi feita uma varredura aleatória com a câmera na área
para verificar sua capacidade de detectar vazamentos em um ângulo de visão mais amplo.

3.6.2.6 Seção 6 – Estratégia de avaliação dos dados e variáveis de interesse

Creswell (2010) afirma que estudo de caso envolve uma descrição detalhada do local
ou dos indivíduos, seguida pela análise dos dados realizada por temas ou por problemas e
recomenda o uso de múltiplas estratégias de validade para melhorar a capacidade do
pesquisador para avaliar a precisão dos resultados e também para convencer os leitores dessa
precisão.
Para a avaliação foram preservados dados confidenciais e não autorizados para
divulgação. A estratégia de avaliação de dados envolveu 4 rotas representadas na Figura 17.
As etapas realizadas em cada refinaria são identificadas como A e B (refinaria A e refinaria B,
respectivamente). A avaliação das vantagens e desvantagens do uso das duas metodologias foi
realizada de forma qualitativa através de um quadro comparativo das variáveis que
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influenciam a eficiência de controle em cada uma delas e que estão listadas no Quadro 18. As
metodologias também foram comparadas em termos econômicos e de efetividade utilizando o
método de análise de custo-efetividade. Para o cálculo da relação custo-efetividade foi
utilizada a Equação (2) apresentada por Wanick (2013).
Os custos foram apurados para um período de 1 ano de aplicação de cada
metodologia, considerando aqueles associados ao contrato de serviço das refinarias para
condução do LDAR e os custos para a viabilização da metodologia Smart LDAR. Estes
custos envolvem, pelo menos, equipamentos, mão-de-obra e manutenção. A efetividade foi
medida pela quantidade de emissões de COVs que cada metodologia permite reduzir.
A rota de avaliação 1 visou, a partir da pesquisa documental, caracterizar o programa
LDAR vigente nas duas refinarias de petróleo e obter informações importantes para as demais
rotas de avaliação. Os resultados desta avaliação foram utilizados para o cálculo da relação
custo-efetividade da metodologia LDAR a partir de dados reais. Para o cálculo do
custo-efetividade para o Smart LDAR foi realizada uma simulação de aplicação do
monitoramento com câmera de imagem ótica, utilizando os dados da refinaria.
A rota 2 consistiu na avaliação dos dados obtidos a partir das observações realizadas
nas atividades desenvolvidas em campo, durante as visitas nas duas refinarias. A partir dos
resultados obtidos nesta rota de avaliação, foi calculada a relação custo-efetividade das
metodologias LDAR e Smart LDAR.
Outros dados importantes também foram obtidos em campo e foram a base para a
análise comparativa entre as duas metodologias. A partir deles foi seguida a rota 3 de
avaliação que compilou as características das metodologias LDAR e Smart LDAR quanto às
variáveis que influenciam suas eficiências.
A rota 4 consistiu na entrevista com especialistas da empresa estudada com o
objetivo de validar a avaliação realizada nas rotas 1 a 3. Com a validação da avaliação é
possível obter um resultado robusto quanto à metodologia com menor custo-efetividade para
o controle de emissões fugitivas. A rota 4 é mais detalhada no item 3.6.2.7.
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1

2

Refinaria A

Refinaria B

Refinaria A

Dados de
registros de
arquivos

Documentos
da empresa

Observações
de campo para
LDAR

Levantamento das
características, dados e
informações do programa
LDAR vigente nas
refinarias.

Redução de
emissões obtida
com o programa

Custos
envolvidos

Determinação da relação
custo-efetividade das
metodologias LDAR e
Smart LDAR a partir de
dados do programa de
controle vigente nas
refinarias.

Refinaria B

Observações
de campo para
Smart LDAR

Compilação dos dados
coletados

Identificação
dos vazamentos
detectados pelo
TVA

Redução de
emissões obtida
com cada
metodologia

Identificação
dos vazamentos
detectados pela
câmera

Custos
envolvidos

Determinação da relação
custo-efetividade das
metodologias LDAR e
Smart LDAR a partir de
dados coletados em campo.
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4

3
Refinaria A
Observações
de campo para
LDAR

Refinaria B

Entrevista com
especialistas

Observações
de campo para
Smart LDAR

Avaliar a necessidade de revisão de:
- Premissas adotadas na avaliação dos
resultados
- Tempo de monitoramento
- Necessidade de mão-de-obra
- Procedimentos de monitoramento
-Tipos de componentes
- Condições meteorológicas
Revisões na avaliação das
metodologias a partir das
contribuições dos
especialistas

Análise comparativa entre
as duas metodologias
Figura 17 - Rotas de análise de dados da pesquisa
Fonte – elaboração própria

A Figura 18 representa o alinhamento entre as rotas de avaliação de forma a garantir
a triangulação das fontes de evidências e dos dados.
3A

3B

1A

2A

1B

2B

Pesquisa
bibliográfica

4

Avaliação das metodologias LDAR e Smart LDAR para o controle de emissões
fugitivas de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de
petróleo utilizando o conceito de custo-efetividade.
Figura 18 – Modelo de alinhamento das rotas de análise de dados
Fonte – elaboração própria
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Em resumo, a partir da avaliação realizada, foi possível obter o custo para a redução
de uma mesma massa de emissões quando se utiliza cada uma das metodologias. A escolha da
melhor alternativa para o controle de emissões fugitivas de COVs levou em conta a relação
custo-efetividade e a análise comparativa das principais variáveis que influenciam na
eficiência de controle de emissões de COVs pelas metodologias LDAR e Smart LDAR. A
alternativa que apresentou a menor relação custo-efetividade, com base nos princípios de
eficiência econômica e ambiental, foi considerada a mais eficiente.

3.6.2.7 Seção 7 – Entrevista com especialistas

Para a validação da avaliação comparativa entre as metodologias LDAR e Smart
LDAR, a pesquisadora elegeu a entrevista com especialistas em emissões atmosféricas da
empresa em estudo. Segundo Gray (2012), um dos principais objetivos das entrevistas é a
busca de credibilidade ao se garantir que as conclusões sejam confiáveis.
O tipo de entrevista utilizado para esta pesquisa foi a semiestruturada. Gray (2012)
explica que a entrevista semiestruturada permite fazer aprofundamento das visões e das
opiniões onde for desejável que os respondentes aprofundem suas respostas. Para isso foi
utilizado um guia com os principais itens a serem analisados pelos especialistas e que
puderam ser ampliados conforme o andamento da entrevista.
A entrevista também foi do tipo entrevista focada que, conforme Yin (2010), segue
um conjunto de questões derivadas do protocolo do estudo de caso, mas que pode permanecer
aberta e assumir forma conversacional. Uma finalidade importante deste tipo de pesquisa é
simplesmente corroborar determinados fatos que o pesquisador já considera estabelecidos.
A entrevista foi conduzida em uma reunião com a participação de todos os
especialistas selecionados. O protocolo de estudo de caso apresenta um roteiro para os
entrevistados, porém eles tiveram liberdade para expor suas opiniões e contribuições.
Os especialistas selecionados são todos funcionários da empresa em estudo. A
escolha dos especialistas foi feita considerando o seu elevado grau de conhecimento no tema
emissões atmosféricas e temas correlatos à pesquisa, além do senso crítico e visão holística
dos profissionais, primordiais para a análise da avaliação da pesquisadora de forma que a
pesquisa atendesse aos requisitos de validade e confiabilidade defendidos por Yin (2010).
Todos os profissionais receberam o trabalho com antecedência para leitura antes da entrevista,
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acompanhado de uma carta de apresentação do trabalho e a lista de itens mínimos para
avaliação. Os itens mínimos estão apresentados no protocolo de estudo de caso (Apêndice F).

3.7 ALINHAMENTOS DO ESTUDO DE CASO

Os objetivos da pesquisa também devem estar alinhados à estratégia metodológica
adotada. A Figura 19 resume como o estudo de caso foi alinhado com os objetivos para
responder às questões da pesquisa.
Observações de
campo

Identificação dos
principais
aspectos das
metodologias
LDAR e Smart
LDAR

Pesquisa
documental

Registro em
arquivos

Identificação das
varáveis que
influenciam na
eficiência do
LDAR e Smart
LDAR

Apresentação dos
impactos das
emissões de
COVs e formas
de detecção e
controle

Geração de dados e informações

Avaliação dos dados

Entrevista com especialistas para
validação da avaliação

Avaliação validada
Revisão das premissas

Não
Sim
Apresentação dos resultados da análise
comparativa entre as metodologias
LDAR e Smart LDAR baseada na
relação custo-efetividade.

Figura 19 - Alinhamento do estudo de caso com os objetivos da pesquisa
Fonte: elaboração própria

Pesquisa
bibliográfica

Vantagens e
desvantagens das
metodologias
LDAR e Smart
LDAR
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4

RESULTADOS

DA

AVALIAÇÃO

COMPARATIVA

ENTRE

AS

METODOLOGIAS LDAR E SMART LDAR – ESTUDO DE CASO

Este capítulo busca o atendimento ao objetivo da pesquisa, ou seja, avaliar as
metodologias LDAR e Smart LDAR para o controle de emissões fugitivas de COVs em
componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo utilizando o conceito de
custo-efetividade. Para tal é desenvolvido o estudo de caso na empresa de energia escolhida.
As rotas de avaliação propostas foram realizadas e os resultados analisados para
obter uma comparação qualitativa dos principais aspectos das metodologias LDAR e Smart
LDAR, além da comparação entre suas relações custo-efetividade.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO

Segundo o relatório Form-20 da US-SEC (2015), a empresa brasileira estudada atua
como uma empresa integrada de energia nos seguintes setores: exploração e produção, refino,
comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia
elétrica, gás-química e biocombustível. É uma das maiores empresas da América Latina em
receitas. Em 2014, a produção nacional média de óleo foi 2.034 milhões de barris por dia, o
que representa mais de 90% da produção total no Brasil. Em 46 anos de desenvolvimento de
bacias offshore no Brasil, a empresa desenvolveu conhecimento especializado em exploração
e produção em águas profundas. A capacidade de refino nacional é de 2.176 milhões de barris
por dia. A empresa também produz produtos petroquímicos e fertilizantes, biocombustíveis e
participa em quase todos os aspectos do mercado de gás no país. É responsável pelo
transporte e distribuição dos derivados com rede própria de varejistas e atacadistas.
O estudo de caso teve como unidades de análise, duas refinarias de petróleo da
empresa. Segundo Petrobras (2015b), a refinaria B tem aproximadamente o dobro de
capacidade de refino de barris de petróleo por dia que a refinaria A, além de maior quantidade
de unidades de processo. As refinarias produzem produtos como diesel, gasolina, gás
liquefeito de petróleo, óleo combustível, querosene de aviação, asfalto, solventes entre outros.
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4.2

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES PESQUISADOS
As informações referentes ao programa LDAR vigente nas refinarias e os dados da

aplicação das metodologias nas refinarias A e B foram obtidos através da pesquisa
documental e das observações de campo registradas no formulário de coleta de dados. Com
estes dados e informações foram conduzidas as quatro rotas de análise, propostas na Figura
17, para a avaliação da aplicação do LDAR e do Smart LDAR no controle de emissões
fugitivas. Os documentos utilizados foram aqueles listados no Quadro 17.
O programa LDAR vem sendo aplicado na empresa pesquisada já há alguns anos.
Segundo registros pesquisados, ele foi iniciado em meados do ano 2002 com iniciativas
isoladas de algumas refinarias de forma a atender exigências de suas licenças de operação
(LO). Este é o caso da refinaria A. A refinaria B teve o LDAR iniciado em 2008.

4.2.1 Apresentação dos dados do programa LDAR das refinarias avaliadas

As duas refinarias estudadas têm exigências relacionadas a emissões fugitivas em
suas respectivas LOs. A LO da refinaria A exige a “apresentação anual de relatório com as
ações que visem o controle e redução das emissões fugitivas”, enquanto a LO da refinaria B
exige “manter o programa de manutenção e operação de válvulas, gaxetas e outras
singularidades, visando à redução da emissão de COVs na atmosfera”. Observa-se que em
nenhuma das licenças é definida qual a metodologia deverá ser utilizada.
Para o atendimento às suas respectivas exigências, tanto a refinaria A como a
refinaria B implantaram um programa de controle de emissões de COVs em componentes de
linhas de processo, tendo como referência a metodologia LDAR.
4.2.1.1 Características técnicas do programa na refinaria A
O programa LDAR está vigente na refinaria A desde junho de 2002. A estratégia
adotada para a implantação e condução do programa foi a contratação de uma empresa
especializada. Esta empresa é responsável por todas as etapas do LDAR, exceto o reparo dos
componentes com vazamento, o qual é realizado pela equipe de manutenção da própria
refinaria.

Para o gerenciamento do programa é utilizado um sistema informatizado, que

pertence à empresa contratada.
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A refinaria optou por priorizar tipologias de componentes que, segundo as
referências de literatura, apresentam maiores percentuais de vazamentos e, desde a
implantação do programa, foram incorporados novos componentes, totalizando cerca de
10.700 pontos para monitoramento cadastrados no sistema informatizado em 2015.
As premissas técnicas adotadas no programa LDAR da refinaria são:


Medição somente de linhas de processo com diâmetro acima de ¾ de polegada;



Limites de vazamento de 10.000 ppmv e 400 ppmv dependendo do conteúdo da linha;



Medição engloba todas as linhas das unidades de processo que contenham COVs,
selecionadas pela refinaria;



São consideradas linhas em serviço de líquido pesado, líquido leve e gás;



As tipologias de componentes priorizadas pela refinaria são as válvulas. Em algumas
unidades de processo são incluídos também flanges, bombas e selos de compressores;



Componentes inacessíveis não são monitorados, mas são cadastrados no sistema de
gerenciamento e têm as suas emissões estimadas;



O cálculo das taxas de emissões é realizado no sistema informatizado de gerenciamento do
programa. São utilizadas as equações de correlação conforme EPA-453/R-93-017;



A refinaria estabeleceu uma meta de taxa máxima de vazamentos de 2%. Esta taxa
corresponde à relação entre a quantidade de pontos que apresentaram concentração acima
dos limites de vazamento e a quantidade total de pontos monitorados.
As linhas de processo e os componentes com potencial de vazamento foram

identificados a partir de listas de equipamentos e de diagramas de processo. Foram realizadas
verificações em campo e os componentes foram mapeados e registrados através de fotos.
Cada um dos componentes recebeu uma codificação única. Com estas informações foi
estruturado um banco de dados no sistema informatizado de gerenciamento do programa. A
cada ano os pontos cadastrados são revisados em função de alterações na planta, como
desativação de componentes ou partida de novas unidades.
O monitoramento é realizado com um analisador portátil do tipo chama ionizante
modelo TVA-1000. A calibração do analisador é realizada com gás metano em concentrações
conhecidas, seguindo os procedimentos constantes no Método 21. A cada nova rota de
medição é realizada a calibração, além de duas verificações diárias utilizando bags de gás de
calibração com concentrações de 1.000 e 10.000 ppmv. Caso a leitura do instrumento
apresente diferença maior que ± 10% é realizada nova calibração.
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Para realizar os monitoramentos são definidas as rotas de medição considerando um
caminho sequencial. As fotos são utilizadas para facilitar a localização e identificação dos
componentes na planta. As rotas são carregadas no analisador portátil e, após as medições, os
valores de concentração de cada ponto medido na rota são descarregados para o sistema
informatizado, compondo o banco de dados. Para cada rota é realizada a medida de
concentração de background a uma distância de 1 a 2 m dos componentes. As medições são
feitas em quaisquer intensidades e direções de vento, abrangendo as condições ambientais
mais críticas e mais frequentes, nas quais as emissões podem ocorrer, exceto em condições de
chuva. Este procedimento está de acordo com o que mostra a revisão bibliográfica, uma vez
que os fatores de emissões foram desenvolvidos a partir de medições realizadas sem
manipulação das condições ambientais no que se refere a intensidade e direção de ventos. A
sonda do analisador é colocada na interface do componente ou a no máximo 1 cm de distância
em caso de equipamentos rotativos, em conformidade com o Método 21.
A partir da concentração definida como limite de vazamento o sistema informatizado
gera uma lista de componentes que necessita de reparos. Estas listas são entregues à equipe de
manutenção da refinaria para proceder aos reparos. O sistema informatizado também calcula
a quantidade de emissões fugitivas de compostos orgânicos totais de cada componente.
O técnico responsável pelas medições em campo é experiente no trabalho e consegue
medir em média 300 componentes por dia dentro do expediente de 8 horas.
A metodologia Smart LDAR não é utilizada na rotina de controle de emissões
fugitivas na refinaria.

4.2.1.2 Principais resultados do programa LDAR na refinaria A

Ao longo dos anos a refinaria A ampliou o número de pontos para incorporar novas
unidades de processo ao seu programa LDAR. Os pontos inacessíveis ou inseguros estão
incluídos na contabilização e, embora não sejam medidos, suas emissões são estimadas
tomando como base a taxa de vazamento e o fator médio de emissões da unidade de processo
às quais pertencem.
A taxa de vazamento anual é calculada considerando a quantidade de pontos com
vazamento em relação à quantidade de pontos efetivamente medidos no ano.
A Tabela 5 apresenta o panorama da evolução do programa LDAR na refinaria desde
a sua adoção em 2002.
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Tabela 5 – Resultados anuais do programa LDAR na refinaria A
ANO

Quantidade de pontos
inventariados

Quantidade de
vazamentos

Taxas de vazamento
%

2002

3030

91

3,5

2003

3037

60

2,2

2004

4583

36

0,9

2005

4590

58

1,5

2006

8608

63

0,92

2007

8608

116

1,65

2008

8608

103

1,46

2009

8608

68

0,97

2010

8608

56

0,8

2011

8608

52

0,71

2012

8608

41

0,56

2013*

-

-

-

2014

10.730

59

0,57

Fonte: adaptado de Petrobras (2014)
* Sem medição no ano

Observa-se que desde o primeiro ano do programa a taxa de vazamentos já era
relativamente baixa (3,5%) quando comparada à taxa média de 5% encontrada nas auditorias
da EPA em refinarias de petróleo norte americanas. Com a evolução do programa a taxa de
vazamento foi sendo reduzida, com algumas oscilações, porém é mantida abaixo de 1% desde
2009 e bem abaixo dos 2% estabelecido pela EPA como referencial para flexibilizações no
programa LDAR e adotado como meta pela refinaria.
De acordo com dados do sistema informatizado de gestão do programa LDAR da
refinaria, em relação à tipologia de componentes com maior quantidade de vazamentos, as
válvulas representaram mais de 90% do total dos vazamentos. As válvulas são os
componentes priorizados pela refinaria A, portanto sua quantidade é elevada em relação às
demais tipologias e este fato influencia neste resultado. Porém, se for analisada a taxa de
vazamento por tipologia de componentes, ou seja, a quantidade de cada tipo de componente
com vazamentos em relação à quantidade total de mesma tipologia monitorada, esta
mantém-se maior para as válvulas.

4.2.1.3 Características técnicas do programa na refinaria B

O programa LDAR está vigente na refinaria B desde 2008. Também foi contratada
uma empresa especializada para a implantação e condução do programa. Esta empresa é
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responsável por todas as etapas do LDAR, exceto o reparo dos componentes com vazamento,
o qual é realizado pela equipe de manutenção da própria refinaria.
Para o gerenciamento do programa é utilizado um sistema informatizado
desenvolvido pela empresa contratada. O sistema informatizado não é o mesmo utilizado pela
refinaria A, porém são bastante semelhantes. A refinaria monitora os componentes sem
priorizar tipologias específicas. Desde a implantação do programa foram incorporados novos
componentes, especialmente em função de partida de novas unidades de processo. A refinaria
B tem cerca de 87.000 pontos para monitoramento cadastrados no sistema informatizado em
2015.
As premissas técnicas adotadas no programa LDAR da refinaria são:


Medição somente de linhas de processo com diâmetro acima de ¾ de polegada;



Limites de vazamento de 10.000 ppmv para todas as linhas de processo;



Medição engloba todas as linhas das unidades de processo que contenham COVs,
selecionadas pela refinaria;



São consideradas linhas em serviço de líquido leve e gás. Não são incluídas linhas em
serviço de líquido pesado no programa;



As tipologias de componentes monitoradas pela refinaria são válvulas, flanges, conexões,
linhas abertas e selos de bombas;



Componentes inacessíveis não são monitorados, mas são cadastrados no sistema de
gerenciamento e têm as suas emissões estimadas;



O cálculo das taxas de emissões é realizado no sistema informatizado de gerenciamento do
programa. São utilizadas as equações de correlação conforme EPA-453/R-93-017;



Não foi estabelecida meta de taxa de vazamentos na refinaria, sendo a referência apenas o
limite de vazamento de 10.000 ppmv.
As etapas para a implantação do LDAR foram basicamente as mesmas adotadas na

refinaria A e os procedimentos para o monitoramento dos componentes e calibração do
analisador são aqueles preconizados pelo Método 21 da EPA. As medições são feitas com o
mesmo modelo de analisador portátil de chama ionizante utilizado na refinaria A.
O sistema informatizado gera relatórios de pontos com necessidade de manutenção
com a localização dos componentes e a foto do grupo de pontos ao qual eles pertencem. Após
a manutenção dos vazamentos, eles são remedidos para verificação da eficácia do reparo e
para compor o inventário de emissões. Também é calculada a quantidade de emissões
fugitivas de compostos orgânicos totais de cada componente.
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O técnico responsável pelas medições em campo é experiente no trabalho e, segundo
os registros da refinaria, consegue medir em média 300 componentes por dia dentro do
expediente de 8 horas. É a mesma média de pontos monitorados pelo técnico da refinaria A.
A metodologia Smart LDAR não é utilizada na rotina de controle de emissões
fugitivas na refinaria.

4.2.1.4 Principais resultados do programa LDAR na refinaria B

A refinaria B também ampliou o número de componentes ao incorporar novas
unidades de processo. Os pontos inacessíveis ou inseguros estão incluídos na contabilização e,
embora não sejam medidos, suas emissões são estimadas tomando como base a taxa de
vazamento e o fator médio de emissões da unidade de processo a qual pertencem.
A Tabela 6 apresenta um panorama da evolução do programa LDAR na refinaria
desde a sua adoção em 2008.
Tabela 6 – Resultados anuais do programa LDAR na refinaria B
ANO

Quantidade de pontos
inventariados

Quantidade de vazamentos

Taxas de vazamento
%

2008

40.768

34

0,09

2009

40.768

38

0,10

2010

55.768

82

0,60

2011

72.845

50

0,29

2012*

-

-

-

2013*

-

-

-

2014

80.015

180

0,34

Fonte: Sistema informatizado para LDAR da refinaria B
* Sem medição no ano

Desde o primeiro ano do programa a taxa de vazamentos já era relativamente baixa
(0,09%), inclusive em relação à taxa da refinaria A. Com a evolução do programa, a taxa de
vazamento aumentou até o terceiro ano e depois reduziu novamente, porém sempre ficou
abaixo de 1% desde do ano de implantação do programa e bem abaixo de 2% estabelecido
pela EPA como referencial para flexibilizações no programa LDAR.
De acordo com dados do sistema informatizado de gestão do programa LDAR as
válvulas foram os componentes com maior quantidade de vazamentos em todos os anos. No
monitoramento realizado em 2014, as válvulas representaram 50,5% do total de vazamentos.
Os flanges foram a segunda tipologia com maior número de vazamentos, com 41,3% do total.
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Assim como na refinaria A, na refinaria B a relação entre a quantidade de cada tipo de
componente com vazamentos e a sua quantidade monitorada é maior para as válvulas.

4.2.2 Dados coletados em campo durante aplicação das metodologias nas refinarias

4.2.2.1 Refinaria A

Na refinaria A as medições de campo foram feitas em duas unidades de processo:
destilação atmosférica (UDA) e craqueamento catalítico fluido (FCC). O limite de vazamento
adotado como referência para as medições foi de 10.000 ppmv. Os vazamentos das rotas
selecionadas já estavam na lista de reparos do programa LDAR da refinaria e novos
vazamentos identificados pela câmera foram reportados aos responsáveis.
O modelo de câmera de imagem ótica de infravermelho utilizada para o
monitoramento foi a GF-320 do fabricante FLIR Systems, com princípio de medição passiva.
Foram selecionados e avaliados 123 componentes nas 2 unidades de processo. As
rotas foram selecionadas a partir dos registros do sistema informatizado do programa LDAR
da refinaria, referentes a última campanha de medição realizada. Foram escolhidos trechos
com pontos que apresentavam vazamentos, ou seja, concentrações acima de 10.000 ppmv. Os
monitoramentos com o TVA e a câmera foram então realizados nas rotas onde estavam estes
componentes, incluindo aqueles que estavam próximos a eles. Todas as linhas avaliadas
operam com produto em serviço de líquido leve.
Antes do monitoramento de cada rota selecionada a concentração de background foi
medida com o TVA, ficando entre 5 e 9 ppmv a uma distância entre 1 a 2 m dos componentes
em avaliação. Esta concentração já é descontada no próprio TVA durante as medições.
Durante o monitoramento, diferentes tipos de fundo estavam presentes, tais como
áreas mais abertas, mais fechadas, claras, escuras, no nível do chão e elevado.
Em relação às condições meteorológicas nos dois dias de monitoramento, a
temperatura ambiente estava em torno dos 30°C e os ventos eram moderados. A velocidade
dos ventos não foi medida, porém ela pode ser considerada elevada o suficiente para interferir
em algumas medições realizadas com a câmera, especialmente em áreas mais abertas.
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No dia seguinte às medições com o TVA, as mesmas rotas foram monitoradas com a
câmera GF-320 a uma distância entre 1 a 1,5 m dos componentes. O operador da câmera foi
informado sobre quais componentes estavam com vazamentos identificados pelo TVA.
Os tempos de monitoramentos com o TVA e com a câmera foram medidos para
algumas rotas para comparação com os dados de literatura e da média realizada na refinaria.
Foram cronometrados os monitoramentos das rotas 2 e 5 da UDA e 3 e 6 do FCC. Na rota 2
da UDA foram monitorados 17 componentes em 18 minutos pelo TVA e em 6 minutos pela
câmera. Na rota 5 da UDA, 20 componentes foram monitorados em 18 minutos pelo TVA e
em 2 minutos pela câmera. No FCC, a rota 3 teve os 4 componentes monitorados em 7
minutos com o TVA e em 2 minutos com a câmera. Já a rota 6 desta unidade, com 11
componentes, foi monitorada em 11 minutos pelo TVA e em 4 minutos pela câmera. A Tabela
7 apresenta o detalhamento dos resultados das medições em campo.
Tabela 7 – Detalhamento dos resultados dos monitoramentos realizados em campo – Refinaria A
Rota

Fase do
produto
(1)

1

LL

2

LL

3

LL

4

LL

5

LL

6

LL

7

LL

Tipo de
componente

Quantidade
de pontos
avaliados

Quantidade de
vazamentos (2)
identificados
com TVA

Faixa de
concentração
medida – ppmv

Unidade de Destilação Atmosférica (UDA)
Válvulas
2
0
10 - 110
Castelos
2
0
0 – 5,5
Flanges
4
0
1,3 – 2,8
Válvulas
4
2
15.000–29.000
Castelos
4
0
1,0 – 5,0
Flanges
8
0
0 – 4,5
Drenos
1
0
0
Válvulas
1
0
200 - 400
Castelos
1
0
1,5 – 3,0
Flanges
3
0
0 – 4,0
Válvulas
3
0
400 - 500
Castelos
2
0
1,5 – 3,0
Flanges
5
0
0 – 4,0
Final de linha:
1
0
0 - 3,0
plug
Válvulas
4
1
12.000-16.000
Castelos
4
0
1,3 – 2,8
Flanges
8
0
0 – 3,9
Drenos
2
0
0 – 950
Final de linha:
2
0
0 – 3,0
plug
Válvulas
4
0
10 - 35
Castelos
4
0
1,5 – 4,0
Flanges
9
0
0 – 3,0
Bombas
1
0
5 - 20
Válvulas
1
0
7.000-9.000
Castelos
1
0
1,5 – 4,0
Flanges
3
0
0 – 3,0

Alguma emissão
visualizada pela
câmera?

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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1

LL

2

LL

3

LL

4

LL

5

LL

6

LL

Válvulas
Válvulas
Flanges
Válvulas

7

LL

8
9

LL
LL

10

LL

11

LL

12

LL

Castelos
Flanges
Válvulas
Válvulas
Castelos
Flanges
Válvulas

Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (FCC)
1
0
2.500 – 3.500
1
0
1,0 – 3,0
2
0
0 – 3,0
2.500 – 3.500 e
1
0
>99.999 (3)
1
0
1.000 – 1.500
2
0
7,0 - 30
2
0
1.000 – 1.500
1
0
100 – 200
1
0
0,5 – 1,5
2
0
2,0 – 5,0
4
0
1.000 – 1.500

Castelos

2

Flanges
Válvulas
Castelos
Flanges
Válvulas
Válvulas
Válvulas
Flanges
Válvulas
Válvulas
Castelos
Flanges

5
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

2,0 – 4,0

Não

2,0 – 5,0
50 – 100
0 – 2,0
0 – 2,0
10 – 30
>99.999
50.000-70.000
2,0 – 3,0
100 - 300
1.000 – 1.500
0 – 1,0
0 – 2,0

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

(1) LL: líquido leve; LP: líquido pesado; G: gás
(2) Limite de vazamento: 10.000 ppmv
(3) TVA detectou o vazamento somente após direcionamento a sonda com a câmera
Fonte: elaboração própria

Um total de 5 vazamentos acima de 10.000 ppmv foi identificado pelo TVA,
quantidade menor que aquela registrada no sistema informatizado, pois muitos componentes,
reparados após a campanha de medição oficial, ainda estavam sendo atualizados no sistema.
Nem todos os vazamentos identificados pelo TVA foram visualizados pela câmera.
Os vazamentos com concentração abaixo de 99.999 ppmv, que é o limite máximo de leitura
do TVA, não foram visualizados pela câmera, inclusive vazamentos na faixa de 50.000 a
70.000 ppmv. Do total de vazamentos, 2 foram identificados pela câmera e estavam a
concentrações maiores que 99.999 ppmv. Um destes vazamentos foi detectado pelo TVA e o
outro não foi detectado inicialmente. Somente depois que a sonda do TVA foi direcionada no
ponto exato de saída do vazamento, identificado pela câmera, é que o TVA conseguiu
detectá-lo.
O tempo médio de medição com o TVA ficou dentro da média apontada pela
literatura, que é de 300 a 500 pontos por dia. No programa LDAR da refinaria, o técnico mede
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cerca de 300 pontos por dia, porém neste tempo estão considerados o processo de
autorizações para entrada em campo e o deslocamento na área ao longo do período de
medições, o que não foi considerado nas medições realizadas neste estudo. O tempo de
medição com a câmera também ficou dentro da média que se tem de dados de literatura.
A Tabela 8 resume os resultados das medições realizadas em campo.
Tabela 8 - Resumo dos resultados das medições realizadas em campo – Refinaria A
Total de
pontos
avaliados

Total de
vazamentos
TVA+câmera

Total de
vazamentos
em comum
TVA e
câmera

Total de
vazamentos
identificados
com TVA

Total
visualizado
com a
câmera

Válvulas

35

6

1

5

2

Castelos

24

0

0

0

0

Flanges

57

0

0

0

0

Drenos

3

0

0

0

0

Final de
linha: plug

3

0

0

0

0

Bombas

1

0

0

0

0

123

6

1

5

2

Tipo de
componente

Total

Tempo médio
monitoramento em
campo
TVA

Câmera

434
pontos
por
dia(1)

2.110
pontos
por
dia(1)

(1) Considerando expediente de 8h
Fonte: elaboração própria

4.2.2.2 Refinaria B

Na refinaria B as medições de campo foram feitas em três unidades de processo:
hidrotratamento de nafta (HDT), hidrodessulfurização de nafta (HDS) e unidade de geração
de hidrogênio (UGH). O limite de vazamento adotado como referência para as medições foi
de 10.000 ppmv. Cabe ressaltar que os vazamentos das rotas selecionadas já estavam na lista
de reparos do programa LDAR da refinaria e que os novos vazamentos identificados pela
câmera foram reportados aos responsáveis pelas unidades de processo.
O monitoramento foi realizado com o analisador TVA-1000 e a com a câmera
modelo GF-320. A menor concentração de vazamento medida com o TVA foi de 0 ppmv
(abaixo do limite mínimo de detecção do equipamento) e a maior foi acima de 99.999 ppmv
(limite máximo de detecção do equipamento). Primeiramente foram selecionados e avaliados
66 componentes em 2 unidades de processo (HDT e HDS). As rotas foram selecionadas a
partir dos registros do sistema informatizado do programa LDAR da refinaria, referentes à
última campanha de medição realizada. Foram escolhidos trechos com pontos que
apresentavam vazamentos. Os monitoramentos com o TVA e com a câmera foram então
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realizados nas rotas onde estavam estes componentes, incluindo aqueles que estavam
próximos a eles. Foram avaliadas linhas em serviço de líquido leve.
Além disso, foi realizado monitoramento com a câmera em uma área mais ampla das
unidades de processo HDT e UGH de forma a verificar a existência de possíveis vazamentos.
Foram avaliadas linhas de líquido leve e gás. O objetivo foi avaliar a capacidade da câmera
em visualizar plumas de gás a maiores distâncias e de forma aleatória. Quando alguma pluma
de gás foi visualizada, o componente foi medido com o TVA. Os componentes próximos, no
mesmo trecho onde o vazamento foi detectado, também foram medidos pelo TVA. Centenas
de pontos foram monitorados de forma aleatória com a câmera em um tempo de cerca de 30
minutos e um total de 34 componentes tiveram a concentração medida pelo TVA neste caso.
Antes do monitoramento de cada rota selecionada, a concentração de background foi
medida com o TVA, ficando entre 1 a 8 ppmv a uma distância entre 1 a 2 m dos componentes
em avaliação. Assim como na refinaria A, durante o monitoramento, diferentes tipos de fundo
estavam presentes: áreas mais abertas, fechadas, claras, escuras, no nível do chão e elevadas.
Em relação às condições meteorológicas, nos dois dias de monitoramento a
temperatura ambiente estava em torno dos 25°C e os ventos eram moderados e mais intensos
em áreas mais abertas. A velocidade dos ventos não foi medida, porém ela pode ser
considerada elevada o suficiente para interferir em algumas medições com a câmera.
Ao contrário da estratégia adotada na refinaria A, não foi informado ao operador da
câmera quais componentes estavam com vazamento. Foi informado somente qual o trecho de
componentes deveria ser monitorado, buscando-se avaliar se a câmera conseguiria visualizar
plumas de gás sem apontar para algum ponto específico.
Foram cronometrados os monitoramentos das rotas 1, 2 e 3 da unidade HDS. Na rota
1 foram monitorados 12 componentes em 18 minutos pelo TVA e em 5 minutos pela câmera.
Na rota 2, 10 componentes foram monitorados em 18 minutos pelo TVA e em 5 minutos pela
câmera. Por fim, a rota 3 teve 13 componentes monitorados em 17 minutos pelo TVA e em 5
minutos com a câmera.
A Tabela 9 apresenta o detalhamento dos resultados das medições em campo.
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Tabela 9 – Detalhamento dos resultados dos monitoramentos realizados em campo – Refinaria B
Rota

Fase do
produto(1)

1

LL

2

LL

3

LL

4

LL

5

LL

1

LL

2

LL

3

LL

Quantidade de
Faixa de
vazamentos(2)
concentração
identificados
medida-ppmv
com TVA
Unidade de Hidrotratamento de Nafta (HDT)
2
0
15 - 400
2
0
10 - 25
4
1
5 – 17.000
2
1
10.000 – 12.000
1
0
0 – 4,5
1
1
16.000 – 18.000

Tipo de
componente

Válvulas
Castelos
Flanges
Flanges
Bombas
Válvulas
Castelos
inacessíveis
(enclausurados)
Flanges
inacessíveis
(enclausurados)
Válvulas
Castelos
Flanges
Válvulas
Castelos
Flanges

Quantidade
de pontos
avaliados

Alguma emissão
visualizada pela
câmera?
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

1

0

Não medido

Sim

2

0

Não medido

Sim, 1

2
2
4
2
2
4

0
0
1
0
0
1

10 - 25
10 - 25
10 – 20.000
20 - 40
5,0 - 30
90.000 - 95.000

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Unidade de Hidrodessulfurização de Nafta (HDS)
Válvulas
3
0
10 - 36
Castelos
3
0
5 - 20
Flanges
6
1
20 – 11.000
Válvulas
4
0
2,0 - 70
Castelos
1
0
1,0 – 3,0
Castelos
inacessíveis
3
0
Não medidos
(enclausurados)
Flanges
2
1
25.000 – 30.000
Válvulas
4
1
5,0 - >99.999
Castelos
4
0
3,0 – 300
Flanges
5
0
2,0 – 200

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim, 3
Não
Não

MONITORAMENTO ALEATÓRIO – ÁREA MAIS AMPLA
Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH)

1

2

3

G

G

LL

Válvulas

3

3

>99.999

Sim, 3

Flanges
inacessíveis
(enclausurados)

2

0

Não medido

Sim, 2

Juntas

1

0

3.500 – 5.500

Não

Válvulas

3

1

20.000 – 30.000

Não

Castelos

3

0

90 - 180

Não

Flanges
Juntas

4
1

0
1

200 – 2.000
>99.999

Não
Não

Válvulas

4

1

10 – 40.000

Sim, 1

Castelos
Flanges

4
6

0
0

20 - 400
3 – 2.500

Não
Não
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1
2
3

Bomba
Bomba
Bomba

Unidade de Hidrotratamento de Nafta (HDT)
1
0
<10.000
1
0
<10.000
1
0
>99.999(3)

Sim
Sim
Sim

(1) LL: líquido leve; LP: líquido pesado; G: gás
(2) limite de vazamento: 10.000 ppmv
(3) TVA detectou o vazamento somente após direcionamento a sonda com a câmera
Fonte: elaboração própria

Considerando o monitoramento das rotas planejadas e o monitoramento aleatório, um
total de 100 componentes foi avaliado e 21 vazamentos foram detectados. Algumas situações
diferentes foram encontradas em campo para a refinaria B. Na rota 3 da unidade HDT o
castelo da válvula e os flanges eram inacessíveis, cobertos por uma caixa metálica, por isso
são pontos que não podem ser medidos pelo TVA no seu programa LDAR convencional,
embora sejam cadastrados como fontes no sistema informatizado. A câmera visualizou o
vazamento saindo pela fresta da caixa metálica, porém não era possível saber de qual
componente era proveniente. Na rota 2 da unidade

UGH,

a

câmera

também

detectou

vazamentos em flanges enclausurados, porém com frestas nas laterais da caixa metálica.
No caso das rotas selecionadas, o total de vazamentos acima de 10.000 ppmv
identificado pelo TVA foi de 8 componentes nas duas unidades avaliadas. Esta quantidade foi
a mesma que aquela registrada no sistema informatizado do LDAR da refinaria. As
concentrações medidas com o TVA durante os trabalhos de campo não variaram muito em
relação aos valores medidos destes mesmos componentes, registrados na última campanha de
monitoramento regular do LDAR. Quatro vazamentos foram visualizados pela câmera, sendo
2 deles em comum com o TVA e 2 deles em pontos inacessíveis, que não puderam ser
medidos com o TVA.
No monitoramento aleatório com a câmera nas unidades HDT e UGH foram
identificados mais 9 vazamentos, sendo 3 bombas na unidade HDT e 5 válvulas e 1 junta
rosqueada na unidade UGH. Este monitoramento não foi realizado em toda a área de
processo, mas apenas em uma pequena parte da unidade. Ainda foram identificados 2
vazamentos com o TVA em componentes no mesmo trecho, mas que não foram visualizados
pela câmera.
Assim como ocorreu na refinaria A, nem todos os vazamentos identificados pelo
TVA foram visualizados pela câmera. Porém, na refinaria B alguns vazamentos com
concentração abaixo de 99.999 ppmv foram visualizados. Do total de vazamentos, 13 foram
identificados pela câmera, sendo 2 deles com concentração detectada pelo TVA menor que
10.000 ppmv e 2 com concentração entre 16.000 e 40.000 ppmv. Sete vazamentos foram
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visualizados pela câmera e não foram detectados pelo TVA, seja pela leitura abaixo do limite
de vazamento, seja pela impossibilidade de medição de componentes enclausurados. No
monitoramento aleatório foi detectada a maior quantidade de vazamentos com a câmera. Um
dos vazamentos visualizados pela câmera só foi detectado pelo TVA após o posicionamento
da sonda no ponto exato do vazamento, que podia ser visualizado pela câmera.
Os tempos médios de medição com o TVA e com a câmera ficaram próximos aos
maiores tempos médios de monitoramento apontados pela literatura.
A Tabela 10 resume os resultados das medições realizadas em campo.
Tabela 10 - Resumo dos resultados das medições realizadas em campo – Refinaria B
Total de
pontos
avaliados

Total de
vazamentos
TVA+câmera

Total de
vazamentos
em comum
TVA e
câmera

Total de
vazamentos
identificados
com TVA

Total
visualizado
com a
câmera

Válvulas

28

7

6

7

6

Castelos

25

1

0

0

1

Flanges

41

8

0

5

3

Juntas

2

1

0

1

0

Bombas

4

4

0

1

3

100

21

6

14

13

Tipo de
componente

Total

Tempo médio de
monitoramento
medido em campo
TVA

Câmera

320
pontos
por
dia(1)

1.120
pontos
por
dia(1)

(1) Considerando expediente de 8h
Fonte: elaboração própria

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE VARIÁVEIS DAS METODOLOGIAS LDAR E
SMART LDAR

As principais variáveis que afetam a eficiência de controle de emissões fugitivas
foram levantadas na revisão de literatura e resumidas no Quadro 18.
A partir da comparação destas variáveis, apresentada no Quadro 19, é possível fazer
a análise qualitativa de qual das metodologias tem mais vantagens quando aplicada às
refinarias. Para tal foi executada a rota 3 de análise de dados (Figura 17) onde foram tomados
como base o levantamento bibliográfico, as informações relativas ao programa LDAR vigente
nas refinarias e as observações realizadas em campo.
Variáveis ou
Aspectos
Tempo de
monitoramento

LDAR

Smart LDAR

- Técnica menos ágil para a detecção dos
vazamentos, uma vez que é necessária a
medição
de
cada
componente
individualmente.

- Técnica mais ágil mesmo que, a cada
vazamento identificado, seja necessária a
sua medição com o TVA.
Permite
maior
frequência
de
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Variáveis ou
Aspectos

Mão-de-obra

Custo

Procedimentos

LDAR

Smart LDAR

- A frequência de monitoramento em um
determinado período de tempo é limitada
pela necessidade de monitoramento
individual dos componentes.
- A quantidade de pontos medidos por um
técnico em uma jornada de trabalho diária
de 8h é, em média, de 3 a 5 vezes menor
que aquela monitorada com a câmera.
- Exige que o técnico fique mais tempo na
área para detectar a quantidade de
componentes prevista.
- Um técnico experiente mede, em média,
300 a 500 pontos em expediente de 8h/d.
- Técnica de aprendizado simples.
- Necessita de 3 a 6 técnicos para medir a
mesma quantidade média de pontos
monitorada com a câmera em um dia.
- Mão-de-obra mais intensiva em função de
maior tempo necessário para medir a
unidade de processo, ou pela necessidade
de contratação de mais técnicos para
reduzir o tempo de monitoramento da
planta completa.
- Menor custo de aquisição do
equipamento.
- Custo operacional elevado.
- Histórico de maior necessidade de
manutenção do equipamento.
- Necessidade de no mínimo 2 TVAs
disponíveis, dependendo do tamanho da
planta.
- Custo unitário de mão-de-obra menor,
porém considerando o trabalho como um
todo, o custo total é mais elevado devido à
necessidade de mais tempo para realização
dos monitoramentos.
- Procedimentos de campo relativamente
simples, porém numerosos. Diferentes
legislações definem uma série de
exigências específicas, o que torna a
metodologia mais complexa do ponto de
vista de gestão.
- Procedimentos diários de calibração do
TVA devem ser seguidos rigorosamente
para maior acurácia das medições.
- Maior probabilidade de erros em função
da grande quantidade de detalhes de
procedimentos a serem seguidos.
- Existem várias referências que detalham
os procedimentos da metodologia.

monitoramento da mesma quantidade de
componentes em um determinado período
de tempo.
- Os técnicos ficam menos tempo na área
para monitorar uma unidade de processo
inteira.
Dependendo
das
condições
meteorológicas e características da planta, é
possível medir maior ou menor quantidade
de componentes.
- Um técnico experiente mede, em média,
1.000 a 3.000 pontos em expediente de
8h/d.
- Requer treinamento mais complexo e
experiência para visualizar os vazamentos.
- Mão-de-obra menos intensiva. Um
técnico pode realizar o monitoramento. O
ideal seria um time de 2 pessoas para
conduzir o trabalho com mais agilidade,
sendo um técnico responsável pela
operação da câmera e o outro pelas
anotações e medições com o TVA dos
componentes identificados com vazamento.
- Maior custo de aquisição do equipamento.
- Custo operacional baixo.
- Histórico de menor necessidade de
manutenção do equipamento.
- Uma câmera é suficiente para a medição
de toda a planta.
- Custo unitário de mão-de-obra maior,
porém considerando o trabalho como um
todo, o custo total é menor uma vez que é
menor o tempo para realização dos
monitoramentos.

- Procedimentos de operação da câmera
exigem conhecimento e experiência do
técnico para que vazamentos não deixem de
ser visualizados.
- A câmera não necessita de calibração
quando seu objetivo é a detecção de gases.
- Há poucas referências contendo
procedimentos para utilização da câmera
para o monitoramento de gases. Ainda
assim são instruções de caráter geral e isso
pode dificultar a gestão de um programa
baseado no uso de imagem ótica.
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Variáveis ou
Aspectos
Tipos de
componentes

Condições
Meteorológicas

LDAR

Smart LDAR

- Seu uso só permite detectar vazamentos
incluídos no escopo do programa de
controle.
- Os pontos inacessíveis não são medidos a
menos que seja montada estrutura de
acesso. Esse procedimento eleva os custos
operacionais e é alta a probabilidade de que
poucos vazamentos sejam encontrados.
- Os pontos inseguros, assim como os
inacessíveis, não são medidos.
- Para a otimização do programa, buscando
a redução da mão-de-obra, do tempo de
monitoramento e dos custos, há programas
que priorizam o monitoramento somente de
um ou dois tipos de componentes. Com
isso, grandes vazamentos podem deixar de
ser identificados nas tipologias não
avaliadas.

- As medições incluem todas as fontes
potenciais e não somente aquelas incluídas
no escopo do programa de controle.
- Os pontos inacessíveis podem ser
monitorados à distância sem a necessidade
de montagem de estrutura de acesso.
- Os pontos inseguros podem ser
monitorados a uma distância segura.
- Não é necessário excluir tipologias de
componentes para otimizar o programa,
uma vez que todos os pontos de um
determinado trecho de linha de processo
estarão no campo de visão da câmera
durante o monitoramento.

- Sofre menor influência das condições
meteorológicas, como por exemplo, ventos
fortes, uma vez que a sonda mede na
interface do componente.
- O analisador TVA tem operação limitada
em condições severas de baixa temperatura
(abaixo de zero), o que normalmente não é
o caso das refinarias no Brasil.
- Monitoramento não deve ser realizado em
dias de chuva.
- Não sofre influência da luminosidade do
local no momento das medições.

Perda de produto
e redução de
emissões

- É maior em um determinado período de
tempo, uma vez que os vazamentos
demoram mais a ser localizados e ficam
emanando por mais tempo.
- O tamanho do vazamento não é
determinado, uma vez que a sua vazão não
é medida.
- Grandes vazamentos podem não ser
detectados pelo TVA por estarem
ocorrendo, por exemplo, em algum ponto
do componente não varrido ou alcançado
pela sonda. As emissões e a perda de
produto continuarão ocorrendo até a
próxima campanha de medição.
- As perdas que ocorrem em pontos

- Sofre maior influência das condições
meteorológicas. É bastante sensível à
intensidade dos ventos, pois este afeta
diretamente a formação da pluma de gás
- Tem alta sensibilidade ao gradiente de
temperatura, por isso a temperatura
ambiente pode influenciar na visualização
com a câmera.
- A câmera, por ser um termovisor, não
pode ser utilizada em condições de
temperaturas muito baixas e em chuva.
Também não pode ser utilizada à noite ou
em condições de dias muito nublados ou
com neblina.
Os
componentes
precisam
ser
visualizados de vários ângulos na busca do
vazamento.
- É menor em um determinado período de
tempo, uma vez que os grandes vazamentos
são
localizados
mais
rapidamente,
permitindo viabilizar o reparo do
componente em menor tempo.
- Um técnico experiente pode diferenciar
vazamentos pequenos, médios e grandes.
- É um método indicado para a detecção de
grandes vazamentos, que são os maiores
responsáveis pelas emissões fugitivas e
pela perda de produtos.
- Permite que sejam identificadas as perdas
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Variáveis ou
Aspectos

LDAR

Smart LDAR

inacessíveis ou inseguros não são que ocorrem em pontos inacessíveis e
detectadas e, consequentemente, não inseguros.
podem ser sanadas.
Quadro 19 - Comparação qualitativa entre as principais variáveis associadas a programas de controle de
emissões fugitivas
Fonte: elaboração própria

As variáveis apontadas no Quadro 19 são as mais relevantes para a avaliação das
metodologias LDAR e Smart LDAR quanto à sua eficiência, porém outras características
também foram levantadas e analisadas para a escolha da estratégia mais vantajosa e
custo-efetiva para o controle de emissões fugitivas. Estas características foram identificadas
na revisão bibliográfica e também no momento de realização das avaliações em campo e
seguem apresentadas abaixo:


Aplicabilidade
LDAR: utilizado em plantas que operam com linhas de COVs, particularmente

aquelas cujos componentes têm fácil acesso. Também onde é exigida a detecção de
substâncias em vazamentos muito pequenos e a quantificação das emissões. Não é uma
metodologia adequada para aplicação em componentes cobertos com algum tipo de
isolamento, que sejam inseguros para medição ou que estejam fora do alcance do técnico.
Smart LDAR: utilizado em plantas que operam com linhas de COVs. De acordo com
as observações de campo, mostrou-se viável para a detecção dos grandes vazamentos. Sua
aplicação não apresenta limitações de acesso aos componentes e, com isso, aqueles que
estiverem em níveis elevados ou que tenham algum tipo de isolamento podem ser
monitorados e ter os vazamentos detectados.


Modo de detecção do vazamento
LDAR: cada componente deve ser monitorado individualmente e o analisador não

deve ficar mais do que 1 cm afastado de sua interface, pois observou-se nas medições
realizadas com o TVA que, assim como descrito no Método 21, a leitura do instrumento cai
consideravelmente conforme a sonda é afastada da interface. Não é possível precisar o exato
ponto de onde o vazamento está saindo no componente.
Smart LDAR: o monitoramento é feito com uma visão mais ampla da área, sem a
necessidade de estar muito próximo dos componentes, o que permite identificar o vazamento
em múltiplos pontos simultaneamente. A literatura e as observações de campo mostraram que
uma distância de 1 a 2 m dos componentes/equipamentos de linhas de processo é o suficiente
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para a condução do Smart LDAR. Porém, a câmera pôde detectar vazamentos a maiores
distâncias quando se tinha baixa intensidade de ventos durante as avaliações de campo. Outra
vantagem observada nas medições de campo foi que a câmera conseguiu, em alguns casos,
identificar o exato ponto onde o vazamento estava ocorrendo nos componentes, o que facilita
a intervenção da equipe de manutenção.


Forma de apresentação das medições e quantificação das emissões
LDAR: as medições são expressas em concentração (ppmv) na interface do

componente. Não permite a quantificação direta das emissões de COVs, porém com as
concentrações medidas é possível calcular emissões por equações de correlação. Diferentes
taxas de emissões podem ter a mesma concentração ou taxas de emissões iguais podem ter
diferentes concentrações, dependendo da vazão de vazamento, e o método não é capaz de
fazer esta diferenciação. A literatura apresenta estudos onde medições diretas da taxa de
emissões (bagging ou Hi Flow) mostram que as equações de correlação superestimam as
emissões, principalmente em plantas com pequenos vazamentos. Como não é viável utilizar
estas técnicas de medição direta, as equações de correlação são então as mais utilizadas para
estimativa conservativa das emissões fugitivas. Embora seja possível calcular as emissões de
cada ponto individualmente, em função das incertezas associadas ao cálculo, os resultados
não são confiáveis. Sendo assim, as emissões devem ser expressas para a unidade de processo
como um todo, podendo ainda ser estratificada por tipologia de componente.
Smart LDAR: o monitoramento é apresentado na forma de vídeos onde os
vazamentos aparecem como plumas de gás acinzentadas. Não é possível a quantificação do
vazamento com a câmera. Técnicos experientes conseguem definir o tamanho do vazamento,
por exemplo, a partir do tamanho e intensidade da pluma e, com isso, avaliar se vale a pena ou
não realizar o reparo do componente. Mais recentemente já são utilizados fatores de emissões
do tipo vazando/não vazando desenvolvidos para diferentes limites de detecção da câmera.


Limites de detecção
LDAR: depende da natureza da substância e do tipo de analisador utilizado. Com o

equipamento apropriado é possível detectar baixas concentrações em ppmv de uma grande
quantidade de compostos. Segundo a literatura o menor limite de detecção do TVA é 0,01 g/h.
Smart LDAR: o limite de detecção depende da substância e é bastante influenciado
pelo tamanho do vazamento, como pôde ser observado nos monitoramentos de campo. Foram
observados casos em que, embora o vazamento tenha sido identificado com o TVA com
concentrações relativamente elevadas, estes não foram visualizados pela câmera. Isso pode ser
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explicado pelo fato de que, conforme mostra a revisão de literatura, a câmera detecta menor
quantidade de tipos de compostos e tem limite de detecção relativamente alto. A literatura
estima que os limites de detecção em campo estão entre 1 e 10 g/h. Sendo assim, deve-se ter
em mente que os pequenos vazamentos não serão visualizados facilmente com a câmera.


Confiança nas medições
LDAR: ocorrência de falsos positivos quando há vazamentos pequenos com elevadas

concentrações e falsos negativos com grandes vazamentos de pequenas concentrações.
Conforme já apresentado, durante as medições de campo o TVA não detectou um dos grandes
vazamentos (elevada concentração e vazão) na primeira medição, pois a sonda não foi
posicionada no exato local do vazamento na interface do componente. Além das incertezas
associadas às medições há também as incertezas associadas à metodologia de cálculo.
Smart LDAR: trata-se de um método que detecta grandes vazamentos. Com
operadores experientes e treinados para operar a câmera, a probabilidade de visualização
destes grandes vazamentos é bastante elevada. Porém, se o objetivo for detectar vazamentos
menores, não é possível ainda o uso da câmera.
As características apresentadas de cada metodologia mostram que o Smart LDAR
apresenta maiores vantagens quando o objetivo é o controle de emissões fugitivas de forma
mais ágil, rápida e com foco nos grandes vazamentos. Normalmente o pagamento do serviço
de controle de emissões fugitivas é feito por componente medido e, como a maior parte dos
pontos da planta não apresentam vazamentos, acabam sendo gerados custos desnecessários
para a empresa com a medição destes componentes. Além disso, o tempo para a medição da
planta é reduzido, permitindo a intervenção para reparos em menor tempo e, com isso, uma
maior redução da perda de produtos e nos impactos adversos causados por estas emissões.

4.4

DETERMINAÇÃO

DA

RELAÇÃO

CUSTO-EFETIVIDADE

DAS

METODOLOGIAS LDAR E SMART LDAR

4.4.1 Premissas de cálculo

Para o cálculo da relação custo-efetividade foram seguidas as rotas 1 e 2
apresentadas na Figura 17. Na rota 1 foram utilizados os dados do programa LDAR vigente
nas refinarias e na rota 2 os cálculos foram realizados a partir dos dados coletados durante a
aplicação das metodologias nas refinarias.
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A relação custo-efetividade foi calculada a partir da Equação (2) apresentada no item
2.6.1, que considera o custo líquido de implantação de uma alternativa de controle e a
efetividade obtida. Algumas premissas foram adotadas na avaliação. Para o presente estudo
foram utilizados custos médios de forma a preservar dados restritos das refinarias.
No caso das refinarias avaliadas, como o programa LDAR é conduzido por uma
empresa contratada, a maior parte dos custos estão incluídos no valor do contrato, exceto os
custos com manutenção, que é realizada por equipe da própria refinaria. O valor total do
serviço inclui então os custos de mão-de-obra, material, equipamentos e administrativos.
Exemplos destes custos são: medições no campo, gerenciamento dos dados no sistema
informatizado, levantamento e cadastramento dos componentes da planta, aquisição,
manutenção e depreciação de equipamentos, transporte de funcionários, custos trabalhistas,
dias não trabalhados, treinamentos, confecção de relatórios, material de escritório, entre
outros. Há ainda os custos fixos, como a manutenção dos componentes com vazamento e os
custos variáveis, como a perda de produtos.
Os custos de manutenção variam com a tipologia do componente, o tipo de reparo, a
necessidade de troca de componentes e a necessidade de parada da unidade de processo. Os
registros de manutenção do programa LDAR das refinarias avaliadas e a pesquisa
bibliográfica mostram que a maioria dos reparos realizados é simples. O custo de manutenção
é dado em valor do HH (homem-hora) do técnico de manutenção e é exigida uma equipe de
no mínimo dois técnicos para fazer as intervenções na área industrial. Caso ainda seja
necessária a montagem de andaime ou alguma estrutura para realizar o reparo, a equipe
mínima e o custo de HH para a montagem da estrutura dependem da sua complexidade e do
local do equipamento. Não foi considerada a necessidade de montagem de estrutura de acesso
e de reposição de materiais ou parada de equipamentos na apuração de custos de manutenção.
Embora a literatura apresente metodologia para cálculo da viabilidade econômica de
se realizar o reparo, a avaliação realizada não levou em conta este fator. Todos os reparos
foram considerados viáveis economicamente. Para a rota de avaliação que utilizou dados
medidos em campo considerou-se que os vazamentos identificados teriam seus reparos
realizados com 100% de eficácia. Também não foi levada em conta a vida útil do reparo, uma
vez que o período avaliado é relativamente pequeno para alterações significativas nas
manutenções realizadas.
Em relação aos custos diretos e indiretos, como nas duas refinarias avaliadas o
programa LDAR é realizado por uma empresa contratada, foram utilizados para a análise os
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custos médios da prestação do serviço. Estes custos variam entre as refinarias A e B em
função, por exemplo, da necessidade de viagens e da quantidade de pontos a serem
monitorados (ganho de escala). A maior parcela do valor do contrato, entretanto, é referente
ao monitoramento, que é definido por ponto medido e diárias dos técnicos para realizar os
monitoramentos após os reparos. Também já estão incluídos nos valores utilizados, o lucro da
empresa, a aquisição e manutenções em equipamentos e a sua depreciação.
Para o programa Smart LDAR as principais diferenças nos custos associados são
aqueles referentes à aquisição da câmera de imagem ótica de infravermelho e à mão-de-obra,
especialmente pela necessidade de treinamento mais especializado dos técnicos. O preço de
aquisição de uma câmera é bem mais elevado do que o de um analisador TVA. Outro fator
importante é que os custos para o Smart LDAR variam dependendo do tipo de programa
adotado: com ou sem medição de concentração dos componentes com o TVA. A avaliação
realizada nesta pesquisa considerou a medição com o TVA somente dos componentes que
tiveram vazamentos identificados pela câmera e o custo por ponto medido foi considerado o
mesmo utilizado na avaliação do LDAR convencional.
A diária do técnico para monitoramento com a câmera de imagem ótica foi estimada
considerando um reajuste de 40% na diária média para monitoramento com o TVA. Para o
cálculo deste percentual de reajuste foram feitas as seguintes etapas:
- Cálculo do percentual de contribuição total do item monitoramento no contrato de serviço da
refinaria B (valor mais elevado comparado à refinaria A). Este item correspondeu a 78% do
valor total do contrato;
- Acréscimo do valor de aquisição da câmera (reajustado em 10%), obtido com o fornecedor,
na parcela de 78% dos custos;
- Cálculo do percentual de aumento do valor total do contrato de LDAR com a aquisição da
câmera de imagem ótica. Este percentual foi adotado para o reajuste da diária de
monitoramento com a câmera.
Alguns serviços associados ao programa LDAR também são os mesmos para um
programa Smart LDAR, como por exemplo: levantamento e cadastramento dos componentes
no sistema informatizado, gestão dos dados e geração de relatórios. Assume-se que eles
tenham o mesmo custo unitário para os dois programas. Na apuração dos custos de
manutenção também foram consideradas as mesmas premissas adotadas na avaliação do
programa LDAR.
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Em resumo, para a variável C da Equação (2) foram considerados, tanto para a
avaliação do LDAR como para o Smart LDAR, os custos de manutenção dos vazamentos, os
custos por ponto monitorado e diárias dos técnicos para operar a câmera e realizar o
monitoramento dos pontos que sofreram reparos. Estas são as parcelas mais significativas
para o custo total.
A parcela referente ao ganho monetário com a perda de produto por emissão fugitiva
(variável B) não foi considerada nos cálculos realizados. A estimativa de quantidade de
produto perdido por emissão deve ser feita com a determinação da vazão e concentração do
vazamento e composição da corrente. Além disso, é necessário considerar o fato de que a
perda do produto ocorre ao longo do tempo. Nos trabalhos de campo a vazão dos vazamentos
não foi determinada e, incluir esta variável aumentaria o erro associado ao cálculo da relação
custo-efetividade, uma vez que a estimativa de emissões fugitivas através de protocolos de
cálculo não leva em conta a vazão do vazamento. Assim, optou-se por uma situação mais
conservativa, considerando somente o custo associado ao programa, sem ganhos monetários.
A redução de emissões foi utilizada como medida de efetividade. Para o caso do
cálculo da relação custo-efetividade utilizando dados do programa LDAR vigente nas
refinarias, foram consideradas as emissões estimadas nos seus respectivos sistemas de
gerenciamento. A redução de emissões foi calculada considerando a diferença entre as
emissões dos componentes com concentração acima do limite de vazamento antes e após seus
reparos, estimadas em campanhas anuais consecutivas do LDAR, para uma mesma amostra
de componentes monitorados. Em relação às emissões referentes aos pontos sem vazamentos,
ou seja, com concentrações abaixo de 10.000 ppmv, foi considerado que estas não sofreram
variações significativas entre as campanhas e, por isso, não foram incluídas no cálculo.
As refinarias estudadas não aplicam a metodologia Smart LDAR, por isso, para o
cálculo da sua relação custo-efetividade foi feita uma simulação de aplicação desta
metodologia. Para tal foram feitas algumas considerações baseadas nas observações de campo
e na pesquisa bibliográfica. Como nas medições realizadas em campo cerca de 80% dos
componentes com vazamentos detectados pela câmera apresentavam concentrações acima do
limite de detecção de vazamento do TVA, considerou-se que, se fosse utilizada a câmera para
monitoramento do total de pontos, esta só visualizaria os vazamentos com concentração acima
de 99.999 ppmv. Esta consideração é corroborada pela pesquisa bibliográfica, que mostra que
a câmera é útil para a detecção de grandes vazamentos, uma vez que seu limite de detecção é
relativamente elevado e ainda não está completamente definido.
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Da mesma forma que foi realizado para o programa LDAR, o cálculo da redução de
emissões pela metodologia Smart LDAR utilizou dados do programa de controle vigente e
foram consideradas somente as emissões dos vazamentos com concentração acima de 99.999
ppmv, antes e após os reparos. Para os demais pontos considerou-se que suas emissões
permaneceram as mesmas entre campanhas de monitoramentos consecutivas.
A relação custo-efetividade também foi calculada utilizando os dados coletados
durante a aplicação das duas metodologias nas refinarias em estudo. O número de pontos
avaliados e a escala temporal são bem menores que aqueles considerados no cálculo realizado
com dados do programa LDAR vigente, porém o objetivo maior foi utilizar a câmera em
campo para obter dados reais da aplicação da metodologia Smart LDAR.
Os custos utilizados foram os mesmos considerados na avaliação com dados do
programa LDAR vigente, porém o custo unitário de monitoramento por componente foi
unificado entre as duas refinarias.
As emissões dos componentes monitorados foram estimadas com as equações de
correlação da EPA, apresentadas no Anexo I. A redução de emissões foi feita considerando
que os componentes apresentariam, após o reparo, a concentração média correspondente aos
pontos que não apresentaram vazamento, classificados por tipologia. Essa consideração foi
feita, pois os componentes com vazamento não foram monitorados após o reparo, uma vez
que entraram na programação da equipe de manutenção de cada refinaria com diferentes
prazos de conclusão.
Para o cálculo da relação custo-efetividade do Smart LDAR utilizando dados de
campo, a redução de emissões foi calculada com as mesmas considerações utilizadas na
avaliação do LDAR.
Por fim, o efeito de variações em algumas variáveis na relação custo-efetividade foi
avaliada através de uma análise de sensibilidade.

4.4.2 Custo-efetividade das metodologias LDAR e Smart LDAR com dados do programa
vigente nas refinarias

Para a determinação da relação custo-efetividade, alguns dados e premissas
utilizados são comuns na avaliação de cada uma das metodologias e entre as refinarias A e B.
A Tabela 11 resume estas premissas gerais.
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Tabela 11 - Premissas gerais para o cálculo da relação custo-efetividade – LDAR e Smart LDAR
Parâmetro
Valor
Premissas
Média realizada por 1 técnico, em expediente de
N° médio de componentes monitorados
300
8h, conforme registros do programa da
por dia - TVA
refinaria.
Média realizada por 1 técnico, em expediente de
N° médio de componentes monitorados
1.120
8h, conforme valor mais conservativo
por dia - câmera
cronometrado em campo.
Considera dias de impedimentos para o
Dias parados em cada mês
4
monitoramento.
Reparos simples. Sem necessidade de
Valor do HH do técnico de manutenção
R$ 120,00
montagem de estrutura de acesso.
Tempo médio de reparo
N° de técnicos da equipe de manutenção

1,5 horas
2

Conforme exigência das refinarias.

Tempo de retorno do técnico para
monitorar após os reparos

1 mês

Contado após o último mês de reparo.

Taxa de desconto anual

10%

Valor hipotético.

Prazo de pagamento após término de
serviços

1 mês

Valor hipotético para faturamento.

Fonte: elaboração própria

4.4.2.1 Refinaria A

A Tabela 12 apresenta os dados e premissas específicos utilizados para a estimativa
da relação custo-efetividade da refinaria A.
Tabela 12 – Dados e premissas específicas para o cálculo de custo-efetividade com dados LDAR – refinaria A
Parâmetro
Quantitativo
Observações
LDAR
N° de componentes avaliados

10.394

N° de vazamentos detectados com TVA

59

Nº de técnicos para realizar o
monitoramento, antes e após os reparos

1

N° máximo de componentes que podem
ser monitorados por mês com TVA

5.400

Custo médio de monitoramento por
componente com o TVA
Diária do técnico para monitoramento
dos componentes após o reparo - TVA
Tempo para iniciar os reparos

Componentes monitorados na última campanha
de LDAR na refinaria.
Concentração >= 10.000 ppmv

Expediente de 8h e mês com 18 dias úteis.

R$ 15,43

Valor médio do serviço do LDAR da refinaria.

R$ 1.151,31

Valor médio do serviço de LDAR da refinaria.

2 meses

Contado a partir do término do período de
monitoramento.
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Parâmetro

N° de componentes avaliados
N° de vazamentos detectados com a
câmera
Nº de técnicos para realizar o
monitoramento, antes e após os reparos
N° máximo de componentes monitorados
por mês com a câmera
Diária do técnico para monitoramento
dos componentes com a câmera
Tempo para iniciar os reparos

Quantitativo

Observações

SMART LDAR
Componentes monitorados na última campanha
10.394
de LDAR na refinaria.
Foi assumido que a câmera visualizaria todos os
11
pontos com vazamentos que tiveram medição
com TVA >= 99.9999 ppmv.
1
20.160
R$ 1.611,83
2 meses

Poucos pontos para medição com TVA.
Expediente de 8h e mês com 18 dias úteis.
Reajuste de 40% na diária de monitoramento
com TVA.
Contado a partir do término do período de
monitoramento.

Fonte: elaboração própria

Os custos totais foram estimados a partir dos dados apresentados. Os resultados
destes cálculos são apresentados na Tabela 13.
Tabela 13 – Resultados dos cálculos dos custos das metodologias LDAR e Smart LDAR – refinaria A
Parâmetro
Valor
Observações
Tempo para monitorar o total de pontos
N° de componentes monitorados por mês
Custo de monitoramento por mês-TVA
Tempo para conclusão dos reparos
Custo total de reparo dos componentes
com vazamento por mês
Tempo para monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA
Custo para o monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA

LDAR
2 meses
5.197
R$ 80.189,71
12 dias
R$ 21.240,00
1 dia
R$ 1.151,31

TVA
Quantidade
total
de
componentes
distribuídos nos 2 meses de monitoramento.
Todos os reparos concluídos no mesmo mês.
2 técnicos, 59 componentes e cada reparo
em 1,5 horas.
59 pontos podem ser medidos em 1 dia.
1 diária para remonitorar componentes que
estavam com vazamento, após seu reparo.

SMART LDAR
Tempo para monitorar o total de pontos

13 dias

TVA + câmera. Monitoramento com TVA
somente dos vazamentos detectados pela
câmera.

N° de componentes monitorados por mês

10.394

Quantidade total de componentes.

Custo de monitoramento por mês: TVA

R$ 169,73

Custo total de monitoramento por mês:
câmera
Custo total de monitoramento por mês:
TVA + câmera
Tempo para conclusão dos reparos
Custo total de reparo dos componentes
com vazamento por mês
Tempo para monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA +
câmera

R$ 20.953,79
R$ 21.123,52
2 dias
R$ 3.960,00
1 dia

Medição de 11 pontos no mês (11
vazamentos).
Diárias de monitoramento do total de pontos
com a câmera.
Monitoramento com câmera + TVA
Todos os reparos são concluídos no mesmo
mês.
2 técnicos, 11 componentes e cada reparo
em 1,5 horas.
11 pontos podem ser medidos em 1 dia.
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Parâmetro
Custo para o monitoramento dos
componentes após o reparo:
TVA+câmera

Valor

Observações
Remonitoramento com câmera e TVA dos
componentes que estavam com vazamento,
após seu reparo.

R$ 1.781,56

Fonte: elaboração própria

A Tabela 14 apresenta os fluxos de caixa mensais e os cálculos das relações
custo-efetividade dos programas LDAR e Smart LDAR na refinaria A.
Tabela 14 – Fluxos de caixas e relações custo-efetividade das metodologias LDAR e Smart LDAR - refinaria A
Período (mês)
Atividade no período
Nº de pontos
Pagamentos
Valor
LDAR
1
2
3
4
5
6
Valor presente
Redução de emissões

M1
M2
R1
RM1
-

5.197
5.197
59
59
-

Relação custo-efetividade

PM1
PM2
PR1
PRM1

R$ 80.189,71
R$ 80.189,71
R$ 21.240,00
R$ 1.151.31
R$ 177.084,05
7,82 t/ano

R$ 22.648,75 / t de emissões reduzidas
SMART LDAR

1
2
3
4
5
6
Valor presente
Redução de emissões

M1
R1
RM1
-

Relação custo-efetividade

10.394
11
11
-

PM1
PR1
PRM1

R$ 21.123,52
R$ 3.960,00
R$ 1.781,56
R$ 26.052,83
8,51 t/ano

R$ 3.062,66 / t de emissões reduzidas

M: monitoramento; R: reparo; RM: monitoramento após reparo
PM: pagamento do monitoramento; PR: pagamento do reparo;
PRM: pagamento do monitoramento após o reparo
Fonte: elaboração própria

Para aumentar a robustez da avaliação foi realizada uma análise de sensibilidade.
Foram avaliadas as situações de aumento do custo de monitoramento por componente,
aumento do número de componentes a serem monitorados com redução de emissões
inalterada e redução do quantitativo de emissões a serem reduzidas sem alterar o número de
componentes monitorados. A Tabela 15 apresenta o resumo dos resultados desta análise.
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Tabela 15 – Análise de sensibilidade com dados do programa LDAR vigente - refinaria A
Custo-efetividade
Custo total a
Emissões
Parâmetro
Alteração
valor presente
reduzidas
R$/t emissões reduzidas
Custo de monitoramento por
componente

< 50%

LDAR
R$ 99.189,34

7,82 t/ano

12.686,15

< 80%

R$ 52.452,52

7,82 t/ano

6.708,59

Nº de componentes
monitorados

> 50%

R$ 253.876,23

7,82 t/ano

32.470,35

> 80%

R$ 299.590,54

7,82 t/ano

38.317,13

< 50%

R$ 177.084,05

3,91 t/ano

45.297,51

< 80%

R$ 177.084,05

1,56 t/ano

113.243,77

> 50%

SMART LDAR
R$ 37.341,17

8,51 t/ano

4.389,67

> 150%

R$ 58.992,04

8,51 t/ano

6.934,86

= 2%

R$ 107.008,30

160,76
t/ano

665,64

< 50%

R$ 24.632,99

4,64 t/ano

5.305,26

< 80%

R$ 23.144,50

1,55 t/ano

14.953,96

Quantitativo de emissões a
serem reduzidas (1)

Custo de monitoramento
com a câmera
Aumento da taxa de
vazamento
Quantitativo de emissões a
serem reduzidas (2)

(1) Quantidade vazamentos mantida a mesma do caso original. Redução apenas das emissões finais.
(2) Redução do número de vazamentos para reduzir as emissões
Fonte: elaboração própria

4.4.2.2 Refinaria B

Os dados e premissas gerais utilizados no cálculo do custo-efetividade foram
apresentados na Tabela 11. A Tabela 16 apresenta os dados e premissas específicos da
refinaria B.
Tabela 16 – Dados e premissas específicas para o cálculo de custo-efetividade com dados LDAR – refinaria B
Parâmetro
Quantitativo
Observações
LDAR
N° de componentes avaliados
N° de vazamentos detectados com TVA
Nº de técnicos para realizar o
monitoramento antes dos reparos
Nº de técnicos para realizar o
monitoramento após dos reparos
N° máximo de componentes que podem
ser monitorados por mês com TVA
Custo médio de monitoramento por
componente com o TVA
Diária do técnico para monitoramento
dos componentes após o reparo - TVA
Tempo para iniciar os reparos

77.521
180
2

Componentes monitorados na última campanha
de LDAR na refinaria.
Concentração >= 10.000 ppmv
Para conclusão dentro do mesmo ano.

1
10.800
R$ 10,49
R$ 1.151,31
1 mês

Expediente de 8h e mês com 18 dias úteis, 2
técnicos (600 pontos/d)
Valor médio do serviço de LDAR na refinaria.
Valor médio do serviço na refinaria.
Contado a partir do término do primeiro mês de
monitoramento.
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Parâmetro

Quantitativo

Observações

SMART LDAR
N° de componentes avaliados

77.521

N° de vazamentos detectados com a
câmera

12

Nº de técnicos para realizar o
monitoramento, antes e após os reparos

1

N° máximo de componentes monitorados
por mês com a câmera
Diária do técnico para monitoramento
dos componentes com a câmera
Tempo para iniciar os reparos

20.160

Componentes monitorados na última campanha
de LDAR na refinaria.
Foi assumido que a câmera visualizaria todos os
pontos com vazamentos que tiveram medição
com TVA >= 99.9999 ppmv.
Poucos pontos para medição com TVA.
Expediente de 8h e mês com 18 dias úteis.

R$ 1.611,83

Reajuste de 40% na diária de monitoramento
com TVA.

1 mês

Contado a partir do término do último mês de
monitoramento.

Fonte: elaboração própria

Os custos totais foram estimados a partir dos dados apresentados. Os resultados
destes cálculos são apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 – Resultados dos cálculos dos custos das metodologias LDAR e Smart LDAR – refinaria B
Parâmetro
Valor
Observações
Tempo para monitorar o total de pontos

LDAR
8 meses

N° de componentes monitorados por mês

9.690

Custo de monitoramento por mês - TVA

R$ 101.648,10

Tempo para conclusão dos reparos
Custo total de reparo dos componentes
com vazamento por mês

8 meses
R$ 7.920,00
R$ 9.360,00

Tempo para monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA

1 dia

Custo para o monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA

R$ 1.151,31

TVA
Total de pontos distribuídos em 8 meses.
Reparos divididos ao longo do período de
monitoramento. 22 reparos nos meses 1 a 7
e 26 reparos no mês 8.
Meses 1 a 7
Mês 8
180 pontos podem ser medidos em 1 dia.
1 diária para remonitorar componentes que
estavam com vazamento, após seu reparo.

SMART LDAR
Tempo para monitorar o total de pontos

4 meses

N° de componentes monitorados por mês

20.160
17.041

Custo de monitoramento por mês: TVA

R$ 31,47

Custo de monitoramento por mês:
câmera

R$ 29.013,01
R$ 24.177,51

Custo total de monitoramento por mês:
TVA + câmera

R$ 29.044,48
R$ 24.208,98

Tempo para conclusão dos reparos
Custo total de reparo dos componentes
com vazamento por mês

2 dias
R$ 4.320,00

TVA + câmera. Monitoramento com TVA
somente dos vazamentos detectados pela
câmera.
Meses 1 a 3
Mês 4
Medição de 3 pontos por mês (12
vazamentos)
Meses 1 a 3 – 18 diárias
Mês 4 – 15 diárias
Meses 1 a 3 – 18 diárias
Mês 4 – 15 diárias
Todos os reparos realizados ao final do
período de monitoramento
2 técnicos, 12 componentes e cada reparo
em 1,5 horas.
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Parâmetro
Tempo para monitoramento dos
componentes após o reparo: TVA +
câmera
Custo para o monitoramento dos
componentes após o reparo:
TVA+câmera

Valor

Observações

1 dia

12 pontos podem ser medidos em 1 dia.

R$ 1.737,71

Remonitoramento com câmera e TVA dos
componentes que estavam com vazamento,
após seu reparo.

Fonte: elaboração própria

A Tabela 18 apresenta os fluxos de caixa mensais e os cálculos das relações
custo-efetividade dos programas LDAR e Smart LDAR na refinaria B.
Tabela 18 – Fluxos de caixas e relações custo-efetividade das metodologias LDAR e Smart LDAR - refinaria B
Período (mês)
Atividades no período
Nº de pontos
Pagamentos
Valor
LDAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valor presente
Redução de emissões

M1
M2 ; R1
M3 ; R2
M4 ; R3
M5 ; R4
M6 ; R5
M7 ; R6
M8 ; R7
R8
RM1
-

9.690
9.690; 22
9.690; 22
9.690; 22
9.690; 22
9.690; 22
9.690; 22
9.691; 22
26
180
-

Relação custo-efetividade

PM1
PM2 ; PR1
PM3 ; PR2
PM4 ; PR3
PM5 ; PR4
PM6 ; PR5
PM7 ; PR6
PM8 ; PR7
PR8
PRM1

R$ 101.648,10
R$ 109.568,10
R$ 109.568,10
R$ 109.568,10
R$ 109.568,10
R$ 109.568,10
R$ 109.568,10
R$ 109.578,59
R$ 9.360,00
R$ 1.151,31
R$ 839.472,59
10,37 t/ano

R$ 80.928,62 / t de emissões reduzidas
SMART LDAR

1
2
3
4
5
6
7
Valor presente
Redução de emissões

M1
M2
M3
M4
R1
RM1
-

20.160
20.160
20.160
17.041
12
12
-

Relação custo-efetividade

PM1
PM2
PM3
PM4
PR1
PRM1

R$ 29.044,48
R$ 29.044,48
R$ 29.044,48
R$ 24.208,98
R$ 4.320,00
R$ 1.737,71
R$ 113.967,68
8,03 t/ano

R$ 14.190,08 / t de emissões reduzidas

M: monitoramento; R: reparo; RM: monitoramento após reparo
PM: pagamento do monitoramento; PR: pagamento do reparo;
PRM: pagamento do monitoramento após o reparo
Fonte: elaboração própria

Os resultados da análise de sensibilidade são apresentados na Tabela 19.
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Tabela 19 – Analise de sensibilidade com dados do programa LDAR vigente - refinaria B
Custo-efetividade
Custos a valor
Emissões
Parâmetro
Alteração
presente
reduzidas R$/t emissões reduzidas
Custo de
monitoramento por
componente

< 50%

LDAR
R$ 450.946,20

10,37 t/ano

43.473,07

< 80%

R$ 217.830,36

10,37 t/ano

20.999,75

Nº de componentes
monitorados

> 50%

R$ 1.228.003,85

10,37 t/ano

118.384,64

> 80%

R$ 1.455.172,22

10,37 t/ano

140.284,61

Quantitativo de
emissões reduzidas (1)

< 50%

R$ 839.472,59

5,19 t/ano

161.857,24

< 80%

R$ 839.472,59

2,08 t/ano

404.643,11

Custo de
monitoramento com a
câmera
Aumento da taxa de
vazamento

> 50%

SMART LDAR
R$ 168.775,91

8,03 t/ano

21.014,23

> 150%

R$ 278.392,38

8,03 t/ano

34.662,54

Taxa = 2%

R$ 671.801,33

1.045 t/ano

701,35

< 50%
< 80%

R$ 111.792,07
R$ 110.704,39

4,02 t/ano
1,61 t/ano

27.838,39
68.918,83

Quantitativo de
emissões reduzidas (2)

(1) Quantidade vazamentos mantida a mesma do caso original. Redução apenas das emissões finais.
(2) Redução do número de vazamentos para reduzir as emissões
Fonte: elaboração própria

4.4.3 Custo-efetividade das metodologias LDAR e Smart LDAR com dados coletados em
campo

A relação custo-efetividade das metodologias também foi calculada utilizando os
dados monitorados em campo pela equipe coordenada pela pesquisadora. A maioria das
premissas gerais apresentadas na Tabela 11 foi utilizada, tais como os dados para a estimativa
dos custos de manutenção e indicadores econômicos. As premissas específicas são
apresentadas ao longo da avaliação.
A Tabela 20 apresenta as emissões calculadas para os componentes monitorados em
campo e os dados utilizados para o cálculo da relação-custo efetividade nas refinarias A e B.
Tabela 20 – Dados e premissas para o cálculo de custo-efetividade com dados de campo – refinarias A e B

LDAR
Refinaria A

Refinaria B

N° de componentes avaliados

123

100

Componentes monitorados
campo com TVA e câmera.

N° de vazamentos detectados
com TVA

5

14

Concentração >= 10.000 ppmv

R$ 20,00

R$ 20,00

Custo médio de monitoramento
por componente com TVA

Valor hipotético.

em
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LDAR
Diária do técnico para
monitoramento dos
componentes com TVA após o
reparo

Refinaria A

Refinaria B

R$ 1.151,31

R$ 1.151,31

Emissões dos componentes com
vazamento antes dos reparos

1.380 kg/ano

6.229 kg/ano

Emissões dos componentes com
vazamentos após o reparo

50,4 kg/ano

43,3 kg/ano

Custo total de monitoramento

R$ 2.460,00

R$ 3.151,31

Custo total de manutenção
Custo total de monitoramento
dos componentes após reparo

R$ 1.800,00

R$ 5.040,00

R$ 1.151,31

R$ 1.151,31

Valor médio do serviço de LDAR.
Componentes com concentração
>= 10.000 ppmv. Considerou-se
que as emissões dos pontos sem
vazamentos
não
sofreram
alteração no período de tempo
avaliado.
Considerado que os pontos que
sofreram reparo ficaram com a
concentração
média
dos
componentes de mesma tipologia
que não apresentaram vazamento.

SMART LDAR
Refinaria A

Refinaria B

123

100

Componentes monitorados
campo com TVA e câmera.

2

13

Concentração >= 99.999 ppmv

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 1.611,83

R$ 1.611,83

2.110

1.120

Emissões dos componentes com
vazamento antes dos reparos

2.419 kg/ano

13.653 kg/ano

Emissões dos componentes com
vazamentos após o reparo

21,2 kg/ano

27,4 kg/ano

R$ 1.651,83

R$ 1.871,83

R$ 720,00

R$ 4.800,00

R$ 1.651,83

R$ 1.871,83

N° de componentes avaliados
N° de vazamentos detectados
com a câmera
Custo médio de monitoramento
por componente com TVA
Diária do técnico para
monitoramento com a câmera
N° médio de componentes
monitorados por dia - câmera

Custo total de monitoramento:
TVA + câmera
Custo total de manutenção
Custo total de monitoramento
dos componentes após reparo
Fonte: elaboração própria

em

Valor hipotético.
Valor 40% maior que a diária com
monitoramento com o TVA.
Valor médio determinado com
cronometragens realizadas em
campo.
Componentes com concentração
>= 99.999 ppmv. Considerou-se
que as emissões dos pontos sem
vazamentos
não
sofreram
alteração no período de tempo
avaliado.
Considerado que os pontos que
sofreram reparo ficaram com a
concentração
média
dos
componentes de mesma tipologia
que não apresentaram vazamento.
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A Tabela 21 apresenta os fluxos de caixa mensais e os cálculos das relações custo-efetividade
dos programas LDAR e Smart LDAR nas refinarias A e B.
Tabela 21 – Fluxos de caixas e relações custo-efetividade com dados de campo - LDAR e Smart LDAR
Período (mês)
Atividade no período
Nº de pontos
Pagamentos
Valor
LDAR – REFINARIA A
1
2
3
Valor presente
Redução de emissões

M1
R1
RM1

123
5
5

Relação custo-efetividade

PM1
PR1
PRM1

R$ 2.460,00
R$ 1.800,00
R$ 1.151,31
R$ 5.333,04
1,33 t/ano

R$ 4.011,01 / t de emissões reduzidas
LDAR – REFINARIA B

1
2
3
Valor presente
Redução de emissões

M1
R1
RM1

100
14
5

Relação custo-efetividade

PM1
PR1
PRM1

R$ 2.000,00
R$ 5.040,00
R$ 1.151,31
R$ 8.063,51
6,19 t/ano

R$ 1.303,70 / t de emissões reduzidas
SMART LDAR – REFINARIA A

1
2
3
Valor presente
Redução de emissões

M1
R1
RM1

123
2
2

Relação custo-efetividade

PM1
PR1
PRM1

R$ 1.651,83
R$ 720,00
R$ 1.651,83
R$ 3.957,55
2,40 t/ano

R$ 1.650,37 / t de emissões reduzidas
SMART LDAR – REFINARIA B

1
2
3

M1
R1
RM1

100
13
2

Valor presente
Redução de emissões
Relação custo-efetividade

PM1
PR1
PRM1

R$ 1.871,83
R$ 4.680,00
R$ 1.871,83
R$ 8.285,14
13,63 t/ano

R$ 608,06 / t de emissões reduzidas

M: monitoramento; R: reparo; RM: monitoramento após reparo
PM: pagamento do monitoramento; PR: pagamento do reparo;
PRM: pagamento do monitoramento após o reparo
Fonte: elaboração própria

4.5 ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS - VALIDAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS

A entrevista com especialistas, representada pela rota 4 de análise, foi realizada em
uma reunião, orientada pelo roteiro apresentado no Apêndice F, seção 7. A Figura 1 mostra a
estratégia adotada para viabilizar a entrevista.
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Seleção dos
especialistas

Conclusões
do trabalho

Convite aos
especialistas

Incorporação dos
ajustes acordados
no trabalho

Disponibilização
do material para
leitura prévia
Consolidação
das
contribuições

Marcação
da reunião

Apresentação do
trabalho pela
pesquisadora

Debate
com o
grupo

Comentários de
cada especialista

Figura 20 – Estratégia para entrevista com especialistas
Fonte: elaboração própria

Foram selecionados seis especialistas, funcionários da empresa em estudo e que
atuam tecnicamente nos temas emissões atmosféricas, eficiência energética e licenciamento,
em diferentes áreas dentro da Companhia:


Aline Voigt Naldoni – Engenheira Química e cargo de Engenheira de Processamento. 12
anos de empresa. Área de atuação: Universidade Corporativa - emissões atmosféricas e
mudança do clima.



Gilcelia Carlos Borges - Engenheira Química e cargo de Engenheira de Processamento. 6
anos de empresa. Área de atuação: Abastecimento Corporativo - eficiência energética e
mudança do clima.



Glenda Rangel Rodrigues – Engenheira Química, cargo de Engenheira de Processamento
e função de Consultora Master. 29 anos de empresa. Área de atuação: Abastecimento
Refino – suporte técnico em emissões atmosféricas para todos os segmentos da empresa.



Luciana Neves Loureiro - Engenheira Química e cargo de Engenheira de Processamento.
13 anos de empresa. Área de atuação: Centro de Pesquisa – suporte técnico em emissões
atmosféricas e mudança do clima para todos os segmentos da empresa.



Valéria Póvoa de Mattos – Engenheira Química, cargo de Engenheira de Segurança e
função de Consultora. 4 anos de empresa. Área de atuação: Abastecimento Corporativo:
relacionamento externo. Atuou recentemente na área de licenciamento ambiental e
contenciosos na área de Abastecimento.



Vicente Hermogerio Schmall – Engenheiro Químico, cargo de Engenheiro de
Processamento e função de Consultor Sênior. 29 anos de empresa. Área de atuação:
SMES Corporativo - suporte técnico em meio ambiente para todos os segmentos da
empresa.
A entrevista foi realizada na própria empresa, em forma de reunião com 2 horas de

duração. Nos primeiros 30 minutos a pesquisadora realizou uma apresentação contendo os
objetivos do estudo, as principais premissas adotadas e os resultados obtidos. Além disso,
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foram apresentados os objetivos da entrevista e o roteiro mínimo a ser avaliado pelos
especialistas. Apesar da existência de um roteiro a ser seguido, a entrevista teve caráter
interativo entre os participantes, que tiraram dúvidas acerca das premissas e resultados da
pesquisa e contribuíram apontando itens que precisavam ser esclarecidos ou complementados.
Em relação ao roteiro de questões para avaliação, os especialistas chegaram a um
consenso e validaram as premissas adotadas e as análises realizadas pela pesquisadora. As
principais contribuições dos especialistas que foram utilizadas para revisões no estudo foram:


Destacar nas justificativas para o estudo, além das questões ambientais, a dificuldade que
é implantar a metodologia LDAR em refinarias, especialmente as de grande porte;



Reforçar a importância do estudo uma vez que não há no Brasil legislações ou normas
relacionadas ao assunto e ressaltar o passo adiante que o estudo propõe em relação ao que
é habitualmente feito para o controle de emissões fugitivas.



Ressaltar na discussão dos resultados a importância do conceito de custo-efetividade, a
questão da aplicabilidade da metodologia Smart LDAR para diferentes tipos de
substâncias e objetivos a serem alcançados e que os resultados são para plantas com
programas de controle já implantados.
Com a validação da avaliação pelos especialistas, foram realizadas as revisões

propostas, foi concluída a seção de discussão dos resultados e foi elaborada a conclusão do
estudo.

4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados e as análises apresentadas nos itens anteriores, bem como a pesquisa
bibliográfica, são a base para conduzir a discussão dos resultados.
As premissas e considerações adotadas para os cálculos superestimam o custo de um
programa LDAR ou Smart LDAR e/ou subestimam o potencial de mitigação associado a estes
programas. Estas premissas tornam a avaliação conservativa.


Análise qualitativa – variáveis de interesse
A análise comparativa de variáveis das metodologias avaliadas mostra que o uso da

câmera ótica de infravermelho apresenta maior potencial para a condução de um programa de
controle mais custo-efetivo. As vantagens e desvantagens apontadas no Quadro 19 foram
confirmadas nas observações em campo.
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Taxas de vazamentos
A avaliação dos resultados dos programas LDAR vigentes nas duas refinarias mostra

um comportamento aderente aos dados de literatura. As taxas de vazamento são relativamente
baixas mesmo com o aumento do número de componentes incorporados ao programa de
monitoramento. Para a refinaria A é possível observar uma tendência de redução nas taxas de
vazamento, porém com algumas oscilações, conforme Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Evolução das taxas de vazamento da refinaria A

Estas oscilações podem ser explicadas pelo fato de que os vazamentos apresentam
comportamento randômico, ou seja, não vazam repetidamente ao longo do tempo. A cada
campanha anual de medição, novos vazamentos são identificados em componentes que não
estavam vazando na campanha anterior. Além disso, a incorporação de novas unidades de
processo no programa pode aumentar significativamente ou não a quantidade de vazamentos
detectados, dependendo das condições destas unidades. Em 2006, por exemplo, o aumento de
87% no número de componentes foi acompanhado pela redução de 39% na taxa de
vazamentos na refinaria A. Entretanto, no ano de 2005 o aumento de apenas sete componentes
no total monitorado foi acompanhado de um aumento de 40% na taxa de vazamentos. Isso
mostra que a taxa de vazamentos depende, além da eficácia do programa de redução de
emissões fugitivas, de características das unidades de processo avaliadas, tais como idade,
tempo de aplicação do programa de controle, entre outros.
O Gráfico 4 mostra o comportamento da taxa de vazamentos da refinaria B.
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Gráfico 4 - Evolução das taxas de vazamento da refinaria B

Ainda não é possível observar uma tendência uniforme nas taxas de vazamento da
refinaria B, pois há variações consideráveis ao longo dos anos. Estas oscilações podem ser
explicadas pelo fato de que a refinaria B tem menor tempo de programa LDAR comparado à
refinaria A e por ter uma quantidade de pontos cerca de sete vezes maior. Na refinaria A, a
taxa de vazamentos começa a apresentar uma tendência de redução a partir do sexto ano de
programa LDAR. Como a refinaria B tem cinco anos de medições no seu programa, espera-se
obter uma tendência mais uniforme em pouco tempo. Porém, a taxa global de vazamentos
pode variar à medida que são incorporados novos componentes ao programa, pois diferentes
unidades de processo têm diferentes taxas de vazamento. Desta forma, no momento em que
todas as unidades com potencial de vazamentos de COVs forem incluídas, espera-se que a
tendência seja obter uma taxa com comportamento mais linear.
A utilização do percentual de vazamentos como meta de desempenho, adotada pela
refinaria A, é uma boa referência para acompanhamento do programa de controle de emissões
fugitivas, uma vez que esta é a proposta definida pelo Canadian Concil of Ministers of the
Environment e também em algumas legislações da EPA. Com isso é possível flexibilizar a
frequência de monitoramento, aumentando o tempo entre as medições.


Características dos vazamentos e taxas de emissões
Uma análise detalhada das concentrações medidas dos componentes nas refinarias A

e B mostra que não há um comportamento uniforme dos vazamentos, ou seja, não são
observados vazamentos crônicos que se repetem em um mesmo componente ao longo do
tempo, após o seu reparo. Este fato está em acordo com o que é apontado na revisão de
literatura. Sendo assim, não é possível definir um grupo específico de componentes para
monitoramento nas campanhas de LDAR a partir deste critério.
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Os dados também mostram que grande parte dos vazamentos não varia
significativamente ao longo do tempo. Concentrações medidas no mesmo ponto em duas
campanhas de monitoramento anuais consecutivas permaneceram na mesma ordem de
grandeza, a menos que este componente passe a ter algum vazamento.
Na refinaria A são adotados limites de vazamento diferenciados, dependendo da
unidade de processo. Como as emissões dos componentes com concentração menor que
10.000 ppmv têm contribuição não significativa no total de emissões fugitivas, a redução do
limite de vazamentos não oferece ganhos significativos na redução de emissões de COVs.
Limites de vazamentos mais restritivos podem, porém, ser adotados quando o objetivo for o
controle de substâncias consideradas perigosas, como os Hazardous Air Pollutants (HAPs).
As linhas com gás e líquido leve foram as que apresentaram maiores taxas de
vazamento. Na refinaria A, embora no programa LDAR vigente sejam monitoradas linhas de
líquidos pesados, nenhum vazamento foi identificado nestas linhas na última campanha de
medições realizada. A estratégia de monitorar somente linhas de gás e líquido leve, adotada
pela refinaria B é, portanto, adequada.
Em relação às taxas de emissões, os resultados apurados no programa LDAR das
duas refinarias avaliadas mostram que a maior parte das emissões é proveniente dos pontos
com concentrações elevadas de vazamentos, que por sua vez são a minoria no total de pontos
com vazamentos. Para a refinaria A, no ano de 2014, 19% do total de componentes com
vazamentos tinham concentração igual ou maior que 99.999 ppmv e que contribuíram com
86% das taxas de emissões totais de vazamentos. Os demais 81% de vazamentos ficaram na
faixa de 10.000 a 99.999 ppmv e contribuíram com 14% das emissões de vazamento. Na
refinaria B, os componentes com concentração acima de 99.999 ppmv corresponderam a 5%
do total de pontos com vazamento e contribuíram com 51% das emissões. Os demais 95% dos
pontos ficaram com concentrações de vazamento entre 10.000 e 99.999 ppmv e contribuíram
com 49% das emissões de vazamento.
As taxas de emissões dos componentes que foram medidos em campo também
tiveram maior contribuição dos pontos com vazamentos. Na refinaria A, 45% das emissões
foram provenientes de um único componente com concentração acima do limite de detecção
do TVA (99.999 ppmv). A parcela de emissões proveniente de pontos entre 10.000 e 99.999
ppmv foi de 6% e estes representaram 3% da quantidade total de pontos. Por fim, 96% dos
componentes apresentaram concentração abaixo do limite de vazamento e contribuíram com
48% do total de emissões. O mesmo comportamento foi verificado na refinaria B, onde 91%
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das emissões foram provenientes de componentes com concentração acima do limite de
detecção do TVA e que correspondiam somente a 5% do total de componentes. A parcela de
emissões provenientes de pontos entre 10.000 e 99.999 ppmv foi de 7% e estes representaram
9% da quantidade total de pontos. Finalmente, 86% dos componentes apresentaram
concentração abaixo do limite de vazamento e contribuíram com 2% do total de emissões.
O perfil de distribuição de contribuição nas taxas de emissões é semelhante entre as
duas refinarias avaliadas e também é coerente com o que é apresentado nos diferentes estudos
sobre os programas de controle LDAR e Smart LDAR. Ou seja, a maior parcela de emissões
vem de uma pequena quantidade de componentes, principalmente dos grandes vazamentos,
com concentrações acima de 99.999 ppmv. Além disso, as taxas de vazamentos são baixas e,
em um programa LDAR convencional, um grande número de pontos acaba sendo monitorado
sem necessidade. Este fato reforça o uso da câmera de imagem ótica para obter um programa
de redução de emissões fugitivas com menor custo-efetividade, com foco nos grandes
vazamentos.


Tipologias de componentes
A literatura ressalta que as válvulas são os principais contribuintes para as emissões

fugitivas. De fato esta tipologia de componentes apresentou as maiores taxas de vazamento
dentre todas as demais, tanto para os componentes monitorados em campo como no programa
LDAR de cada uma das refinarias. Esta característica sugere que, ainda que não seja utilizada
a metodologia Smart LDAR, para um programa LDAR efetivo na redução de emissões
fugitivas e com menor custo, poderia ser adotada a estratégia de priorizar o monitoramento
das válvulas, como já é feito na refinaria A.
Outra vantagem do uso da câmera de imagem ótica confirmada em campo foi a
detecção de vazamentos em componentes inacessíveis ao monitoramento com o TVA. Estes
componentes estavam enclausurados, porém a pluma de gás saindo nas frestas da caixa que
recobria os componentes foi visualizada pela câmera. Em um programa LDAR convencional
estes vazamentos não são detectados e, com isso, emissões fugitivas significativas deixam de
ser reduzidas.


Estimativa do inventário de emissões
Embora o objetivo principal de um programa de controle de emissões fugitivas seja a

redução destas emissões, o inventário também pode ser calculado a partir dos dados obtidos
com a implantação do programa de controle. Uma das vantagens da metodologia LDAR é
permitir o cálculo do inventário de emissões de toda a planta, uma vez que a concentração é
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medida em cada componente e, com isso, é possível utilizar as equações de correlação da
EPA. Esta vantagem é discutível, pois em função das incertezas associadas ao método de
cálculo, apontadas pela própria EPA, não é viável pagar por cada componente medido
somente para possibilitar a estimativa das emissões. Quando já se tem um histórico de
medições, este histórico pode ser utilizado para estabelecer, por exemplo, um fator médio de
emissões por unidade de processo para se calcular as emissões de componentes sem
vazamentos. Com a metodologia Smart LDAR, o inventário também pode ser estimado e duas
formas podem ser consideradas para o cálculo: o uso de equações de correlação ou o uso de
fatores screening range. Para o uso de equações de correlação, cada vazamento detectado pela
câmera deverá ser monitorado também com o TVA para a determinação da sua concentração.
Neste caso, as emissões serão referentes somente aos vazamentos detectados pela câmera,
mas que como já discutido, são normalmente os maiores contribuintes para as emissões
fugitivas. As emissões referentes a estes grandes vazamentos podem, então, ser consideradas
representativas da unidade. Caso não seja considerada a possibilidade de medição dos
vazamentos com o TVA, podem ser utilizados fatores screening range, que consideram um
fator para a condição de vazamento e outro fator para a condição de não vazamento (acima e
abaixo de 10.000 ppmv, respectivamente). Como se tem o mapeamento do quantitativo de
componentes das unidades de processo, este método permite o cálculo do inventário de toda a
planta e não só dos vazamentos. Porém, é um método com maiores incertezas comparado ao
método de equações de correlação.
Independentemente da metodologia utilizada para o monitoramento é necessário o
mapeamento das unidades de processo e o levantamento de informações como: quantitativo
de componentes identificados por tipologia, fase do produto em cada linha de processo e
composição da linha. Estas informações são primordiais para o planejamento e condução do
programa de controle e para a estimativa de emissões fugitivas.


Aspectos de monitoramento
Nas observações de campo foi possível constatar que nem todos os vazamentos

identificados pelo TVA foram visualizados pela câmera. Este fato mostra que o limite de
detecção da câmera é dependente da vazão de emissões e não somente da concentração do
vazamento, ou seja, vazamentos com altas concentrações não necessariamente serão
visualizados pela câmera se tiverem baixa vazão. De fato, os limites de detecção apresentados
pelo fabricante da câmera são expressos em taxa de emissão horária para diferentes tipos de
componentes e não em concentração. Uma possível explicação para esta dependência da
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vazão de vazamento seria que, a baixas vazões, não seria formada uma nuvem de vazamento
capaz de ser visualizada. Além disso, a interferência de ventos, mesmo de baixa intensidade,
dispersaria a pluma mais rapidamente. Já para grandes vazamentos (altas vazões e
concentrações) estes fatores de interferência são minimizados e a câmera consegue então
gerar imagem da pluma sem dificuldades. De fato a literatura aponta que, como a câmera tem
um limite de detecção maior que o TVA, ela não irá detectar todos os vazamentos e que
medidas de concentração elevadas não são sempre detectadas pela câmera. Esta é uma
questão que precisa de estudos mais aprofundados.
Na refinaria B, dois vazamentos com concentrações medidas pelo TVA na faixa de
16.000 a 40.000 ppmv foram visualizados pela câmera. A imagem gerada parece apresentar
uma vazão de vazamento bem menor que aquela dos componentes que apresentaram
concentrações acima do limite de detecção do TVA. Nenhum outro vazamento abaixo de
99.999 ppmv foi visualizado pela câmera.
Estas observações mostram que não se pode afirmar que a imagem ótica de
infravermelho é capaz de detectar todos os vazamentos entre 10.000 e 99.999 ppmv, que é a
faixa de concentração adotada nos programas LDAR convencionais. Dessa forma, a adoção
de um programa Smart LDAR deve ser feita sem a definição de limite de vazamento, mas sim
com a premissa de que todas as plumas de gás visualizadas deverão ser tratadas como um
vazamento.
Observou-se em campo que a intensidade dos ventos influencia significativamente
nas medições com a câmera, assim como o ângulo de visualização. Os diferentes tipos de
fundo não pareceram interferir na visualização da pluma.
No caso de monitoramento com o TVA também ocorreu a mesma situação, ou seja,
vazamentos visualizados pela câmera não foram detectados pelo analisador. Nem sempre a
sonda do analisador consegue alcançar o exato ponto de vazamento, como foi observado nas
medições em campo. Ao contrário, com o uso de imagem ótica na maioria das vezes é
possível identificar o exato ponto de vazamento no componente, facilitando assim o seu
reparo. A câmera de imagem ótica também se mostrou eficiente para o monitoramento mais
amplo da área, uma vez que permitiu identificar vazamentos que não estavam nas rotas
selecionadas para avaliação.
Os tempos de monitoramento cronometrados durante a avaliação em campo
confirmaram que a câmera é capaz de medir 4 a 5 vezes mais pontos em um mesmo período
de tempo. Isso permite a identificação mais rápida dos vazamentos quando comparado com o
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uso do TVA e, consequentemente, a possibilidade de sanar os vazamentos em menor tempo.
Além disso, a frequência de monitoramento pode ser maior com a câmera e, com isso,
pode-se realizar mais de uma campanha de medição ao longo de um ano, identificando
vazamentos que só seriam detectados no ano seguinte em um programa LDAR convencional.
Em resumo, a metodologia Smart LDAR exige procedimentos operacionais mais
simples durante o monitoramento, porém estes procedimentos ainda não estão detalhadamente
definidos pelos principais órgãos internacionais que regulam e orientam os programas de
controle. Espera-se em pouco tempo ter as orientações mais detalhadas para o programa
Smart LDAR, uma vez que a EPA já reconhece a aplicabilidade desta metodologia para a
redução efetiva das emissões fugitivas.


Custos
As premissas utilizadas para a estimativa de custos foram conservativas. Por

exemplo, na estimativa do custo de diária para monitoramento com a câmera foi considerada a
aquisição do equipamento. Porém, a partir do momento que o prestador de serviços já
adquiriu o equipamento, é de se esperar que os serviços subsequentes tendam a ter um custo
menor. Sendo assim, espera-se que a relação custo-efetividade da metodologia Smart LDAR
seja ainda menor do que a que foi obtida no presente estudo.
O custo de aquisição da câmera de imagem ótica é bem mais elevado que o custo de
aquisição de um analisador portátil. Segundo dados dos fornecedores destes equipamentos,
uma câmera custa cerca de 20 vezes mais que o TVA do modelo utilizado no estudo. Porém,
quando se considera a necessidade de aquisição de maior quantidade de analisadores portáteis
e maior número de técnicos de forma a realizar o monitoramento no mesmo tempo que a
câmera, o custo do programa Smart LDAR torna-se relativamente menor.
O custo total com reparos é significativamente maior no programa LDAR. Este fato
ocorre porque todos os componentes com concentrações entre 10.000 ppmv e 99.999 ppmv
entram na lista de reparos. Porém, os resultados mostram que vazamentos nesta faixa de
concentração contribuem muito pouco nas emissões fugitivas da planta e, desta forma, é
realizada uma grande quantidade de reparos de pequenos vazamentos e que não proporcionam
redução significativa de emissões. Na refinaria A, por exemplo, o custo total de reparo de um
possível programa Smart LDAR seria 5 vezes menor comparado ao programa LDAR vigente.
Na refinaria B esta redução seria de 15 vezes. Quanto maior a quantidade de componentes em
uma refinaria, maior é o potencial de redução de reparos de pontos sem emissões

193

significativas. Análises adicionais precisam ser realizadas de forma a considerar a necessidade
de reposição de materiais e paradas de unidades.
A mão-de-obra de um técnico para o monitoramento com a câmera tem custo mais
elevado que a do técnico que opera o TVA. Porém, ainda assim a metodologia Smart LDAR
mostrou-se mais atrativa.


Aspectos dos equipamentos
Os procedimentos de monitoramento com os analisadores portáteis estão

completamente definidos no Método 21 da EPA e têm baixa dependência da experiência do
técnico. Ao contrário, os procedimentos de monitoramento com a câmera têm alta
dependência da experiência e sensibilidade do técnico para obter o melhor ângulo e modo de
visualização para detectar o vazamento. Já os procedimentos para monitoramento com o TVA
exigem regras mais rigorosas de calibração e de medição. No caso da câmera, não há
necessidade de sua calibração quando se trata de detecção de gases.
Outro aspecto importante constatado foi a necessidade de manutenção dos
equipamentos. O TVA é muito mais susceptível a problemas causados pelo ambiente de
monitoramento. Como a sonda deve encostar na interface do componente, muitas vezes ela é
entupida com substâncias como óleo ou graxas. Além disso, a umidade também interfere na
chama do analisador. A câmera por sua vez não apresenta registros de manutenções
frequentes, conforme constatado na própria empresa, que possui uma câmera própria.


Relação custo-efetividade
A determinação da relação custo-efetividade a partir dos dados dos programas LDAR

vigente nas refinarias mostra que tanto na refinaria A quanto na refinaria B a adoção de um
programa Smart LDAR para o controle de suas emissões fugitivas seria uma opção com
menor relação custo-efetividade. Na refinaria A, o custo para a redução de cada tonelada de
emissões de compostos orgânicos totais através da metodologia LDAR em um período de um
ano foi de R$ 22.648,75. Caso fosse adotada a metodologia Smart LDAR, o custo de redução
da mesma quantidade de emissões seria de R$ 3.062,66. Na refinaria B estes resultados foram
de R$ 80.928,62 para a aplicação do LDAR e R$ 14.190,08 para a aplicação do Smart LDAR
na redução de cada tonelada de emissões no período de um ano.
Na refinaria A, dos 59 componentes com concentração acima de 10.000 ppmv, 11
deles apresentaram concentração acima do limite de detecção do TVA (99.999 ppmv). Estes
11 pontos foram o alvo da simulação da adoção de um programa Smart LDAR. Observa-se
que a efetividade de redução de emissões foi maior para o programa Smart LDAR nos 11
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pontos (8,51 t/ano) em comparação à redução obtida nos 59 pontos, identificados pelo
programa LDAR (7,82 t/ano). Este resultado ocorreu, pois foram utilizadas as concentrações
reais destes pontos, medidas na campanha subsequente e, não necessariamente, estes
componentes saíram da condição de vazamento e alguns deles apresentaram emissão mais
elevada. Este fato mostra a importância do monitoramento após os reparos, uma vez que a
manutenção pode não ser efetiva e, dependendo do caso, aumentar a emissão de vazamento.
Na refinaria B, não foi observada esta situação, pois a maior parte dos reparos foi efetiva.
Ainda assim, o potencial de redução de emissões do Smart LDAR também foi elevado,
considerando que os 12 vazamentos (>=99.999 ppmv) detectados pela câmera
proporcionariam redução de 8,03 t/ano de compostos orgânicos totais e os 180 vazamentos
(>=10.000 ppmv) identificados no programa LDAR proporcionaram redução de 10,37 t/ano
de emissões.
Destaca-se ainda que o custo total para a redução de emissões seria
consideravelmente menor caso fosse adotado um programa Smart LDAR nas refinarias. Na
refinaria A, o custo para a redução de 8,51 t de emissões com o uso da câmera de imagem
ótica seria de R$ 26.052,83 no ano, enquanto para a redução de 7,82 t com o programa LDAR
o custo anual seria de R$ 177.084,05. Na refinaria B, a redução de 10,37 t de emissões com o
programa LDAR teria um custo anual de R$ 839.472,59 e a redução de 8,03 t com o
programa Smart LDAR custaria R$ 113.967,68 em um ano.
A diferença de relação custo-efetividade entre as duas metodologias é significativa,
com redução de 86,5% no custo por tonelada reduzida para a refinaria A e de 82,5% na
refinaria B, caso fosse adotado o programa Smart LDAR em substituição ao LDAR
convencional. Observa-se que mesmo com os quantitativos de componentes muito diferentes,
a redução de custo por tonelada reduzida foi proporcionalmente semelhante nas duas
refinarias.
O monitoramento com uso da câmera permitiria também reduzir as emissões em
menor período de tempo nas refinarias A e B, comparado ao uso do TVA. Com a aplicação da
metodologia Smart LDAR, o monitoramento do total de componentes da refinaria A poderia
ser realizado em cerca de 13 dias por um técnico, incluindo o tempo de monitoramento dos
pontos com vazamento pelo TVA. Com a metodologia LDAR o monitoramento do total de
pontos seria realizado em pelo menos 2 meses, retardando a possibilidade de início da
realização de reparos. A mesma situação foi observada na refinaria B, onde o monitoramento
do total de componentes seria realizado por dois técnicos em 8 meses com o TVA e em 4
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meses com câmera, utilizando o TVA somente nos componentes com vazamento e sendo
realizado por um técnico. Além do tempo menor de monitoramento, os custos com
mão-de-obra e o tempo de exposição dos técnicos na área industrial também se tornam
menores com a metodologia Smart LDAR.
As análises de sensibilidade apresentadas nas Tabela 15 (refinaria A) e Tabela 19
(refinaria B) mostraram que a relação custo-efetividade é mais influenciada pelo quantitativo
de emissões a ser reduzido do que pelos custos unitários de monitoramento, quantitativo de
pontos ou quantidade de vazamentos na planta, tanto na metodologia LDAR como na
metodologia Smart LDAR. Estes resultados mostram então que, à medida que o potencial de
redução de emissões diminui, maiores serão os custos relativos para reduzir estas emissões.
Com isso, conclui-se que à medida que o programa LDAR em uma refinaria esteja mais
avançado, menos atrativa fica a sua adoção, pois menores são as emissões a serem reduzidas e
mais medições desnecessárias serão realizadas, já que a taxa de vazamentos vai se tornando
menor.
No caso da metodologia Smart LDAR foi avaliado também o aumento da taxa de
vazamentos para 2%, limite adotado por alguns programas nos EUA, Europa e Canadá. Nesta
situação as emissões foram aumentadas proporcionalmente para representar o aumento de
vazamentos. Embora os custos de monitoramento aumentem, a relação custo-efetividade é
menor, mostrando mais uma vez que a quantidade de emissões com potencial de redução tem
maior influência.
O cálculo da relação custo-efetividade também foi feito utilizando os dados medidos
em campo. Trata-se de uma amostra de componentes menor que aquela utilizando os dados do
programa vigente, porém foi útil no sentido de avaliar o desempenho da câmera em campo.
Nas duas refinarias a relação custo-efetividade da metodologia Smart LDAR também foi
menor que a do programa LDAR.
As medições realizadas em campo mostraram que alguns dos grandes vazamentos
detectados pela câmera não foram detectados pelo TVA. Como são os grandes vazamentos,
com concentrações acima do limite de detecção do TVA, os que mais contribuem para o total
de emissões, o programa Smart LDAR apresentou maior potencial de redução destas emissões
comparado ao programa LDAR convencional nas duas refinarias.
As comparações de custo-efetividade são aplicáveis para as duas metodologias em
uma mesma refinaria. Não são aplicáveis as comparações de custo-efetividade entre
refinarias, pois cada planta tem características próprias e que influenciam significativamente
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nos resultados, como por exemplo, o grau de maturidade de seu programa de controle de
emissões fugitivas. Assim, o quanto será gasto para reduzir uma determinada massa de
emissões depende da situação da planta no momento da análise.
A aplicabilidade da metodologia Smart LDAR deve ser avaliada de acordo com os
objetivos que se deseja alcançar. Para a redução de emissões fugitivas de COVs o uso da
câmera de imagem ótica de infravermelho apresenta uma série de vantagens em relação à
metodologia LDAR convencional e melhores resultados em termos de custo-efetividade. A
redução de emissões proporcionada pelo uso da metodologia Smart LDAR é maior em um
mesmo intervalo de tempo e é obtida com mão-de-obra menos intensa e a um menor custo.
Além disso, a câmera pode ter outras funcionalidades para a planta industrial, como por
exemplo, inspeções visando a segurança de processo, a liberação de equipamentos em testes
de estanqueidade, a identificação de pontos críticos em materiais em função de variações na
temperatura, a visualização de emissões em tanques de armazenamento, entre outras.
Quando o objetivo da planta é a detecção e o controle de substâncias específicas,
como por exemplo, compostos tóxicos e perigosos que exijam o controle com pequenas
concentrações de vazamentos, a câmera não seria aplicável, uma vez que ela detecta somente
os grandes vazamentos. Nestes casos o uso do TVA é o recomendado. Por isso, é importante a
etapa de mapeamento de toda a planta industrial, para identificar as linhas de processo que
precisam de monitoramento individual dos componentes por conter substâncias classificadas
como perigosas. Com isso, pode-se fazer um planejamento de trabalho em que determinadas
partes da planta sejam monitoradas ponto a ponto e as demais possam ser monitoradas com a
câmera de imagem ótica. Mesmo nesta situação, os custos de monitoramento e a efetividade
na redução de emissões serão mais vantajosos que o uso exclusivo da metodologia LDAR
convencional.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar as metodologias LDAR e Smart LDAR
para o controle de emissões fugitivas de COVs em componentes de linhas de processo de
refinarias de petróleo utilizando o conceito de custo-efetividade. Tendo como base a revisão
de literatura e os resultados obtidos no estudo de caso desenvolvido, foi respondida a questão
central da pesquisa, mostrando que é possível realizar o controle de emissões fugitivas em
refinarias de petróleo utilizando a metodologia Smart LDAR, que apresentou melhor relação
custo-efetividade quando comparada à metodologia LDAR convencional, atualmente utilizada
por este segmento.
Foram elecandos ainda três objetivos específicos para responder as questões da
pesquisa e para o atendimento ao seu objetivo geral.
O primeiro objetivo específico consistiu em identificar os impactos das emissões
fugitivas de COVs para a qualidade do ar e as principais formas de detecção e controle
aplicáveis a refinarias de petróleo. A pesquisa bibliográfica mostrou que o controle de
emissões fugitivas de COVs é primordial, uma vez que estes compostos causam impactos
adversos tanto ao meio ambiente como à saúde da população. Além de seus efeitos diretos, há
ainda a formação de outros poluentes a partir de reações fotoquímicas dos COVs,
especialmente o ozônio, principal componente do smog fotoquímico, que tem contribuído
para a degradação da qualidade do ar. As refinarias de petróleo são fontes de COVs e a sua
redução tem se mostrado mais efetiva para a redução dos níveis de ozônio na troposfera. A
literatura apresenta diferentes formas de controle destas emissões, dependendo da sua origem.
Para as emissões fugitivas de COVs provenientes de componentes de linhas de processo, a
metodologia LDAR, desenvolvida nos EUA na década de 70, é a mais utilizada por refinarias
de petróleo no mundo inteiro. Porém, a metodologia Smart LDAR, baseada na detecção de
gases por imagem ótica de infravermelho, também vem sendo estudada para o controle das
emissões fugitivas como uma alternativa com melhor custo-efetividade para controle.
O segundo objetivo específico teve por finalidade descrever os principais aspectos e
exigências das metodologias LDAR e Smart LDAR. O atendimento deste objetivo foi obtido
a partir da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e das observações realizadas em
campo. Os resultados mostraram que o uso da metodologia LDAR é uma obrigatoriedade
legal em países da União Europeia, EUA e Canadá, que estabelecem regras e prazos de
cumprimento. Embora o LDAR seja uma metodologia bastante difundida no exterior, ainda é
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pouco conhecida no Brasil. Não há no país nenhuma legislação ou norma ambiental que
estabeleça exigências específicas para o controle de COVs, porém as licenças de operação das
refinarias brasileiras determinam o seu controle. Em relação à metodologia Smart LDAR,
desde 2006 ela é aceita como uma prática alternativa de trabalho nos EUA, mas que não pode
ser utilizada em substituição ao LDAR convencional. Porém, em 2014 a EPA passou a
reconhecer a possibilidade do uso somente da metodologia de imagem ótica para o controle
de emissões fugitivas e deverá oficializar esta opção assim que o documento com os
procedimentos de campo for concluído pelo órgão. Na Europa e no Canadá, o uso da imagem
ótica é mais aceito, porém a definição dos procedimentos de campo é ainda incipiente. Estas
iniciativas reforçam que o uso da metodologia Smart LDAR é uma tendência no controle de
emissões fugitivas de COVs nas refinarias.
O terceiro objetivo foi identificar as variáveis que influenciam a eficiência de controle
de emissões fugitivas de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias. Os dados
de literatura e as observações realizadas em campo mostram que a metodologia LDAR é
bastante intensiva em mão-de-obra e tem custos elevados de operacionalização, uma vez que
exige o monitoramento de cada componente de linhas de processo como válvulas, flanges,
selos de bomba e conexões, para identificar vazamentos de COVs. Estas características
dificultam a implantação do programa de controle, não só em termos operacionais, mas
também na sensibilização dos gestores das empresas para a sua aprovação.
As principais variáveis identificadas na literatura e nas observações de campo que
influenciam na eficiência de controle das metodologias avaliadas foram: tempo de
monitoramento, mão-de-obra, custos, procedimentos de monitoramento, influências dos
diferentes tipos de componentes, condições meteorológicas e potenciais de redução de perda
de produtos e de emissões fugitivas.
O quarto objetivo específico teve por finalidade avaliar a viabilidade, vantagens e
desvantagens da aplicação da metodologia Smart LDAR em refinarias de petróleo em
comparação à metodologia LDAR utilizando análise de custo-efetividade. Assim como na
literatura, a análise comparativa das principais variáveis que afetam a eficiência de controle
de emissões fugitivas mostra que a metodologia Smart LDAR tem uma série de vantagens em
relação à metodologia LDAR.
A metodologia Smart LDAR mostrou-se mais custo-efetiva, pois exige menor tempo
para o monitoramento do mesmo número de componentes, mão-de-obra menos intensiva,
menores custos e maiores potenciais de redução de emissões atmosféricas e,
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consequentemente de perda de produtos. O principal motivo destas vantagens é que o
programa Smart LDAR tem como foco a localização e o reparo dos componentes com
grandes vazamentos que, apesar de ocorrerem em poucos pontos nas unidades de processo,
são os responsáveis por cerca de 90% do total de emissões fugitivas. Ao contrário da
metodologia LDAR, não é necessária a medição individual dos componentes para identificar
os vazamentos, pois a câmera permite o monitoramento simultâneo de vários pontos. Além
disso, os custos de manutenção podem ser reduzidos, uma vez que somente os componentes
com vazamentos mais significativos sofrerão reparos. Com isso, o controle pode ser feito de
forma mais custo-efetiva comparada ao programa LDAR, ao mesmo tempo em que provê
proteção ao meio ambiente, no mínimo equivalente à metodologia convencional.
A proposta de uso da metodologia Smart LDAR nas refinarias brasileiras é uma
contribuição inovadora, uma vez que nem mesmo a metodologia LDAR é ainda
regulamentada no país. Exigências pautadas no conceito de custo-efetividade permitem maior
oportunidade de geração de benefícios ao meio ambiente com menor custo para as empresas.
Entretanto, para a adoção da metodologia Smart LDAR visando o controle de
emissões fugitivas é necessária a quebra de paradigma em relação à definição de vazamentos.
O limite de vazamento não poderá mais ser fixado a uma concentração específica, como por
exemplo, o valor usualmente adotado nas legislações mundiais, pois a câmera na maioria das
vezes, não consegue visualizar vazamentos de concentrações abaixo do limite de detecção de
um analisador portátil. Os vazamentos deverão passar a ser definidos como qualquer pluma
que seja visualizada por imagem ótica de infravermelho.
As discussões relativas ao tema não se encerram com este estudo e outras questões
podem ser aprofundadas. Sugere-se para estudo futuros:


Análise mais aprimorada do uso da câmera em campo para o estabelecimento de
procedimentos sistematizados de monitoramento, inclusive para pontos inacessíveis;



Uso de técnicas de bagging ou Hi Flow para avaliar a sensibilidade de detecção da
câmera em termos de vazão e concentração;



Determinação da relação custo-efetividade da metodologia Smart LDAR para outras
condições, como a aquisição do equipamento pela própria empresa e a realização do
monitoramento com pessoal próprio.
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a pesquisa
Autores
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Nº
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e limitações e custos envolvidos.
Fornece as orientações para a busca de um controle de emissões fugitivas
com melhor custo-efetividade e eficiência, o que serviu de base teórica para
a avaliação realizada pela autora.
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Taback, H.J.

Contribui apresentando os fatores que levam a metodologia LDAR a ser
menos custo-efetiva que a metodologia Smart LDAR.
Apresenta dados de contribuição para as emissões fugitivas de diferentes
tipologias de componentes, possibilitando o direcionamento da avaliação da
alternativa de controle mais custo-efetiva.

9

Kulp, T.J.
McRae, T.G
Ritter, K

Co-autores em vários artigos. Contribuem principalmente com trabalhos de
avaliação do uso de imagem ótica para detecção de emissões fugitivas de
COVs e elementos teóricos relacionados às metodologias LDAR e Smart
LDAR

Anderson, E.P.

Contribuem com elementos teóricos relacionados à imagem ótica de
infravermelho.

Lev-On, M.

7
6
5
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Harris, G.E.
Benassy, M.-F

8
6

Furry, D.W.
Ranum, D.
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Contribui com a experiência de avaliação da metodologia Smart LDAR em
uma refinaria europeia, fornecendo elementos para subsidiar a avaliação de
alternativas de controle de emissões fugitivas no presente estudo.

5

Fornece conceitos sobre o princípio de funcionamento da imagem ótica e
das câmeras de infravermelho.
Compila dados de emissões fugitivas por tipologia de componentes
ressaltando aqueles que mais contribuem.
Apresenta orientações sobre as legislações, exigências e boas práticas
aplicáveis ao controle de emissões fugitivas, especialmente nos EUA.

4

Epperson, D.

Contribui com conceitos e vantagens relacionados ao uso da metodologia
Smart LDAR.
Apresenta os resultados de um estudo onde foram realizadas modelagens
matemáticas para determinar a equivalência entre as metodologias LDAR e
Smart LDAR.
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Sadik, W.A.

Fornece orientações sobre como utilizar a câmera de imagem ótica de
infravermelho para monitoramento em campo e sobre questões relacionadas
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Apresenta elementos históricos sobre as exigências para a metodologia
LDAR e sobre os programas de melhorias adotados para reduzir as não
conformidades relacionadas ao controle de emissões fugitivas nos EUA.

4

Drago, J.

Wilwerding, J.

Fonte: elaboração própria

212
APÊNDICE B: Artigos mais citados e suas contribuições para a pesquisa
Objetivo Específico
Tema abordado
Artigo
The relation between
ozone, NOx and
hydrocarbons in urban
and polluted rural
environments. (1999)
Tema abordado
Artigo
Monitoring VOCs in
atmospheric air I. Online gas analyzers.
(2010)

Identificar os impactos das emissões fugitivas de COVs para a qualidade do ar e as
principais formas de detecção e controle aplicáveis a refinarias de petróleo.
 O ozônio e sua influência na qualidade do ar
Autor
Principais contribuições
Sillman, S.

 Mecanismos de formação de O3 na troposfera.
 Fatores que influenciam a formação do O3 na
troposfera.

 Emissões fugitivas de COVs em refinarias de petróleo
Autor
Principais contribuições

Citações
444

Citações

Król, S.
Zabiegała, B.
Namiesnik, J.

 Definição de compostos orgânicos voláteis

15

Cetin, E.
Odabasi, M.
Seyfioglu, R.

 Avaliação da concentração de COVs ao redor de
refinaria e complexo petroquímico para subsidiar ações
de controle de emissões.

88

Lin, T.-Y.
Sree, U.
Tseng, S.-H.
Chiu, K. H.
Wu, C.-H.
Lo, J.-G.

 Avaliação da concentração de COVs ao redor de
refinaria em Taiwan para subsidiar ações de controle de
emissões.

52

Characteristics of O3
and O3 precursors
(VOCs and NOx)
around a petroleum
refinery in Beijing,
China. (2014)

We I, W.
Cheng, S.,
Li G.
Wang, G.
Wang, H.

 Com a realização de medições de COVs ao redor de
uma refinaria na China concluíram que a contribuição da
planta era significativa para o aumento das
concentrações ambientais destes compostos no entorno.

4

Fugitive emissions in
chemical processes:
the assessment and
prevention based on
inherent add-on
approaches. (2012)

Hassim, M.H.
Hurme, M.
Amyotte, P.R.
Khan, F.I.

 Apresenta as formas mais comuns de se prevenir
perdas por emissões fugitivas.
 Contribui com informações sobre legislação europeia
para controle de emissões fugitivas.

3

Ambient volatile
organic compound
concentrations around
a petrochemical
complex and a
petroleum refinery.
(2003)
Volatile organic
compound
concentrations in
ambient air of
Kaohsiung petroleum
refinery in Taiwan.
(2004)

Objetivo Específico
Tema abordado
Artigo

Monitor your fugitive
emissions correctly.
(1998)

Improve your leak
detection and repair
program. (1997c)
Tema abordado

Descrever os principais aspectos e exigências das metodologias LDAR e Smart LDAR
e identificar as variáveis que influenciam a eficiência de controle de emissões
fugitivas de COVs em componentes de linhas de processo de refinarias de petróleo.
 Principais aspectos da metodologia LDAR
Autor
Principais contribuições
Citações
 Apresenta procedimentos para o monitoramento de
emissões fugitivas em diferentes tipologias de
componentes, tendo como base o Método 21.
6
Siegell, J.H
 Procedimentos para calibração do analisador.
 Principais especificações exigidas para os
analisadores.
 Problemas associados ao Método 21.
 Orientações para a implantação do programa LDAR:
5
Siegell, J.H.
descrição das etapas, apresentação dos fatores de
sucesso para o programa e custos envolvidos.
 Principais aspectos da metodologia Smart LDAR
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Artigo
Dispersion modeling
approach for
quantification of
methane emission
rates from natural gas
fugitive leaks detected
by infrared imaging
technique. (2011)
Equivalent leak
definitions for Smart
LDAR when using
optical imaging
technology. (2007)

Evaluation of
instrument leak
detection capabilities
for Smart LDAR
application Refinery
testing. (2009)

Investigating the use of
infrared cameras to
detect VOCs. (2013)
Alternative work
practice to detect leaks
from equipment.
(2006)
Objetivo específico
Temas abordados
Artigo
Methods for
quantification of mass
emissions from leaking
process equipment
when using optical
imaging for leak
detection. (2005)

Autor

Principais contribuições

Citações

Safitri, A.
Gao, X.
Mannan, M.S.

 Princípio de funcionamento das câmeras de imagem
ótica de infravermelho.
 Vantagens do uso da imagem ótica para detecção de
vazamentos de COVs.

9

 Define a metodologia Smart LDAR.
 Ressalta quais características da metodologia Smart
LDAR a tornam mais custo-efetiva que o LDAR.
 Determina equivalência entre as metodologias LDAR
e Smart LDAR através de simulações matemáticas.

5

 Apresenta os princípios da tecnologia imagem ótica
para detecção de vazamentos.
 Apresenta os tipos de tecnologia de imagem ótica
para detecção de vazamentos: ativo e passivo.
 Fatores que influenciam a sensibilidade de detecção
da câmera de infravermelho.
 Fornece orientações para o desenvolvimento do
protocolo para os trabalhos de campo desta pesquisa.

3

 Apresenta os fatores que influenciam a sensibilidade
da câmera de imagem ótica de infravermelho para
detectar vazamentos de COVs.

1

Epperson D.
Lev-On, M.
Taback, H.
Siegell, J.
Ritter, K.
Furry, D.W.
Harris, G.
Ranum, D.
Anderson,E.P.
Carlstrom,V.
M. Sadik,
W.A.
Shockley, C.E.
Siegell, J.H.
Smith, D.G.
Sauger, E.
Fily, S.
Lejeune, H.
Thomas, B.

 Documento oficial da EPA estabelecendo o uso da
imagem ótica de infravermelho como prática alternativa
1
de trabalho.
 Apresenta as exigências para a adoção da prática
alternativa pelas empresas.
Avaliar a viabilidade, vantagens e desvantagens da aplicação da metodologia Smart
LDAR em refinarias de petróleo em comparação à metodologia LDAR.
 Emissões fugitivas de COVs em refinarias de petróleo; principais aspectos da
metodologia LDAR; principais aspectos da metodologia Smart LDAR
Autor
Principais contribuições
Citações
U.S.EPA
Environmental
Protection
Agency

Lev-On, M.
Taback, H.
Epperson D.
Siegell, J.
Gilmer, L.
Ritter, K.

A smarter way to
detect fugitive
emissions. (2007)

Parkinson, G.

Looking for leaks.
(2008)

Siegell, J.H.

Fonte: elaboração própria

 Apresenta argumentos que corroboram que o uso da
metodologia Smart LDAR é mais custo-efetiva que o
programa LDAR convencional.
 Apresenta elementos necessários para a comparação
entre as metodologias LDAR e Smart LDAR.
 Apresenta as principais características da câmera de
infravermelho e de seu funcionamento.
 Apresenta argumentos que corroboram que o uso da
metodologia Smart LDAR é mais custo-efetiva que o
programa LDAR convencional.
 Apresenta argumentos que corroboram que o uso da
metodologia Smart LDAR é mais custo-efetiva que o
programa LDAR convencional.
 Apresenta principais tecnologias óticas para detecção
de vazamentos.

7

1

1
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APÊNDICE C: Resumo das principais exigências para ldar em refinarias de petróleo nos EUA
Aspecto geral da legislação

Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento

Prazo para reparo

Exigência
Exigência
40 CFR Part 60, subpart GGG
40 CFR Part 63, subpart CC
Petroleum Refinery VOC Equipament Leaks - NSPS
Hazardous Air Pollutants from Petroleum Refineries
Válvulas em serviço de gás ou líquido leve
 Monitoramento mensal.
 Após dois meses consecutivos sem apresentar
vazamento, a frequência pode ser quadrimestral. Se um
vazamento for detectado, o monitoramento volta a ser
mensal.
 Válvulas com emissões consideradas não detectáveis:
concentração menor que 500 ppm acima do valor da
concentração de fundo.
 Válvulas inseguras para monitorar: necessidade de um
plano para monitorá-las o mais frequente possível.
 Válvulas inacessíveis: necessidade de um plano para
monitorá-las pelo menos uma vez por ano. A quantidade
de válvulas inacessíveis não pode exceder 3% da
quantidade total de válvulas da unidade de processo.

As exigências são definidas em três fases. A fase I corresponde a um
período de 1 ano, a fase II corresponde a 1 ano e meio e a fase III o
nível de exigência final.
 Fases I e II: monitoramento quadrimestral
 Fase III: frequência depende do percentual de vazamentos e se
flanges estão incluídos no programa LDAR.
% vazamento
Frequência de monitoramento
CF
SF
≥4
≤5
Mensal ou QIP
<4
<5
Quadrimestral
<3
<4
Quadrimestral ou 1 vez a cada 2 quadrimestres
<2
<3
Quadrimestral ou 1 vezes a cada 4 quadrimestres
CF: com flange; SF: sem flange
 Mesmas exigências que 40 CFR Part 60 subpart GGG para válvulas
inseguras e inacessíveis.
 Máximo de 3% de vávulas inacessíveis.

10.000 ppm

Fase I: 10.000 ppm
Fase II: 1.000 ppm
Fase III: 1.000 ppm

 Método 21
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.
 Permitido o adiamento a quantidade de material
purgado para o reparo até 15 dias exceda as emissões
fugitivas oriundas do período em que se fará o adiamento.

 Método 21
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Depois do reparo, monitorar pelo menos uma vez dentro dos
primeiros 3 meses após o reparo.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.
 Permitido o adiamento a quantidade de material purgado para o
reparo até 15 dias exceda as emissões fugitivas oriundas do período em
que se fará o adiamento.
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Exceções

Padrões alternativos

Válvulas em serviço de gás ou líquido leve
 Equipamentos em vácuo.
 Equipamentos em vácuo.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
 Caso nos últimos 2 quadrimestres de monitoramento
mensal a taxa de vazamento for ≤ 2%, a frequência passa a
ser semestral.
 Caso nos últimos 5 quadrimestres de monitoramento
mensal a taxa de vazamento for ≤ 2%, a frequência passa a
ser anual.
 Não aplicável
 O monitoramento deverá voltar a ser mensal se a taxa
de vazamento exceder 2%.
 As demais exigências permanecem as mesmas.
 Deve ser oficialmente comunicada a decisão de
cumprir com o padrão alternativo.
Válvulas em serviço de líquido pesado

Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento

Prazo para reparo

Exceções

 Caso haja evidência de vazamento detectada por
visualização, audição, cheiro ou outra forma de detecção,
monitorar dentro de 5 dias.

 Caso haja evidência de vazamento detectada por visualização,
audição, cheiro ou outra forma de detecção, monitorar dentro de 5 dias.

10.000 ppm

1.000 ppm

 Método 21

 Método 21

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.

 Equipamentos em vácuo.

 Equipamentos em vácuo.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
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Bombas em serviço de líquido leve

 Monitoramento mensal e inspeção visual
semanalmente.
 Bombas com emissões consideradas não detectáveis:
concentração menor que 500 ppm acima do valor da
concentração de fundo.

 Monitoramento mensal e inspeção visual semanalmente.
 Fase III: inicia-se 1 ano após a fase II.
- Se taxa de vazamento > 10% ou 3 ou mais bombas vazam (média de 6
meses), é obrigatória a adoção de um Quality Improvement Program
(QIP);
- Se taxa de vazamento < 10% ou 3 bombas, monitoramento mensal;
- Se taxa de vazamento < 3% ou 1 bomba, monitoramento
quadrimestral.
 Bombas com emissões consideradas não detectáveis: concentração
menor que 500 ppm acima do valor da concentração de fundo.

 10.000 ppm
 Indicação de líquido pingando do selo da bomba






Método de monitoramento

 Método 21. Sonda do equipamento não mais que 1 cm
do eixo rotativo.

 Método 21. Sonda do equipamento não mais que 1 cm do eixo
rotativo.

Prazo para reparo

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.
 Se o reparo exigir uso de selo mecânico duplo, por
exemplo, fluido de barreira, o reparo não pode exceder 6
meses.

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.
 Se o reparo exigir uso de selo mecânico duplo, por exemplo, fluido
de barreira, o reparo não pode exceder 6 meses.

 Equipamentos em vácuo.
 Qualquer bomba equipada com algum sistema de
controle, por exemplo, selo mecânico duplo.

 Equipamentos em vácuo.
 Qualquer bomba equipada com algum sistema de controle.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.

Padrões

Limite de vazamento

Exceções

Fase I: 10.000 ppm
Fase II: 5.000 ppm
Fase III: 2.000 ppm
Indicação de líquido pingando do selo da bomba
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Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento

Prazo para reparo

Exceções

Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento
Prazo para reparo
Exceções

Padrões

Bombas em serviço de líquido pesado
 Caso haja evidência de vazamento detectada por
 Caso haja evidência de vazamento detectada por visualização,
visualização, audição, cheiro ou outra forma de detecção,
audição, cheiro ou outra forma de detecção, monitorar dentro de 5 dias.
monitorar dentro de 5 dias.
 10.000 ppm

 10.000 ppm

 Método 21. Sonda do equipamento não mais que 1 cm
do eixo rotativo.
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.

 Método 21. Sonda do equipamento não mais que 1 cm do eixo
rotativo.
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.

 Equipamentos em vácuo.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
Dispositivos de alívio de pressão em serviço de gás
Sem disco de ruptura:
 Emissões não detectáveis: concentração menor que
 Emissões consideradas não detectáveis: concentração menor que
500 ppm acima do valor da concentração de fundo.
500 ppm acima do valor da concentração de fundo.
 Após cada alívio, retornar à condição de emissão não
 Após cada alívio, retornar à condição de emissão não detectável
detectável dentro de 5 dias, verificado por monitoramento
dentro de 5 dias, verificado por monitoramento do dispositivo.
do dispositivo.
Com disco de ruptura:
 Após cada alívio, substituir o disco em 5 dias.
 500 ppm
 500 ppm
 Método 21
 Método 21
 Retornar à condição de emissão não detectável em no
 Conforme definido em padrões.
máximo 5 dias após o alívio de pressão.
 Equipamento em vácuo.
 Equipamento em vácuo.
 Dispositivo equipado com sistema de controle.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
Dispositivos de alívio de pressão em serviço de líquido leve ou líquido pesado
 Caso haja evidência de vazamento detectada por
 Caso haja evidência de vazamento detectada por visualização,
visualização, audição, cheiro ou outra forma de detecção,
audição, cheiro ou outra forma de detecção, monitorar dentro de 5 dias.
monitorar dentro de 5 dias.
 Equipamentos em vácuo.
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Limite de vazamento
Método de monitoramento

Prazo para reparo

Exceções

Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento

Prazo para reparo

 Dispositivos de alívio de pressão em serviço de líquido leve ou líquido pesado
 10.000 ppm
 500 ppm
 Método 21
 Método 21
 Retornar à condição de emissão não detectável em no
 Retornar à condição de emissão não detectável em no máximo 5
máximo 5 dias após o alívio de pressão.
dias após o alívio de pressão.
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
parada programada.
a próxima parada programada.
 Equipamento em vácuo.
 Equipamento em vácuo.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
 Dispositivo equipado com sistema de controle.
 Dispositivo equipado com sistema de controle.
Vents fechados para atmosfera
 Emissões não detectáveis: concentração menor que 500 ppm acima
do valor da concentração de fundo.
 Emissões não detectáveis: concentração menor que
 Monitoramento anual e depois conforme definido pelo órgão
500 ppm acima do valor da concentração de fundo.
regulador.
 Monitoramento anual e depois conforme definido pelo
 Dispositivos inseguros de monitorar: maior frequência possível,
órgão regulador.
porém não mais que anualmente.
 Dispositivo inacessível: monitorar pelo menos a cada 5 anos.
 500 ppm e indicações visíveis
 Método 21 para a inspeção inicial e inspeções visuais
anualmente.
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.
 Permitido o adiamento caso a quantidade de material
purgado para o reparo até 15 dias exceda as emissões
fugitivas oriundas do período em que se fará o adiamento.

 500 ppm e indicações visíveis
 Método 21 para a inspeção inicial e inspeções visuais anualmente.
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.
 Permitido o adiamento caso a quantidade de material purgado para o
reparo até 15 dias exceda as emissões fugitivas oriundas do período em
que se fará o adiamento.
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Exceções

 Vents fechados para atmosfera
 Equipamento em vácuo.
 Equipamento em vácuo.
 Dispositivo equipado com sistema de coleta de vapor.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
 Dispositivos inacessíveis ou inseguros de monitorar
 Equipamentos necessários para propósitos de segurança não tem
devem ter um plano de inspeção alternativo.
obrigações de monitoramento.
Compressores
 Equipar com sistema de selagem que inclua uma
barreira de fluido que previna vazamento para a atmosfera.
 Sistema de selagem deve atender a determinados
requerimentos operacionais e de projeto.
 Instalar sensor para detectar falha do sistema de
selagem e/ou da barreira de fluido.
 Estabelecer um critério para indicar falha na selagem.

 Equipar com sistema de selagem que inclua uma barreira de fluido
que previna vazamento para a atmosfera.
 Sistema de selagem deve atender a determinados requerimentos
operacionais e de projeto.
 Instalar sensor para detectar falha do sistema de selagem e/ou da
barreira de fluido.
 Estabelecer um critério para indicar falha na selagem.

 Indicação de falha do sistema de selagem pelo sensor.

 Indicação de falha do sistema de selagem pelo sensor.

 Sensor com alarme ou inspeção visual

 Sensor com alarme e observação diária dos sensores.

Prazo para reparo

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
a próxima parada programada.

 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
parada programada.

Exceções

 Equipamento em vácuo.
 Dispositivo equipado com sistema de controle.
 Equipamento projetado para operar com menos de 500
ppm acima da concentração de fundo.

 Equipamento em vácuo.
 Dispositivo equipado com sistema de controle.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
 Equipamento projetado para operar com menos de 500 ppm acima
da concentração de fundo.

Linhas abertas
 Equipar com cap, flange cego, plugue ou uma segunda
válvula para selar o final da linha.
 Não aplicável
 Não aplicável
 Não aplicável

 Equipar com cap, flange cego, plugue ou uma segunda válvula para
selar o final da linha.
 Não aplicável
 Não aplicável
 Não aplicável

Padrões

Limite de vazamento
Método de monitoramento

Padrões
Limite de vazamento
Método de monitoramento
Prazo para reparo
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 Linhas abertas

Exceções

Padrões

 Equipamento em vácuo.

 Equipamento em vácuo.
 Em sistemas de parada emergencial que são projetados para abrir
automaticamente em uma ocorrência.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.

Flanges e demais conexões em serviços de gás, líquido leve e líquido pesado
 Caso haja evidência de vazamento detectada por visualização,
audição, cheiro ou outra forma de detecção, monitorar dentro de 5 dias.
 Alternativamente, conexões em serviço de gás/vapor ou líquido
leve, podem atender a padrões alternativos.
- Opção 1: 200 conectores escolhidos de forma randômica: monitorar
os 20 dentro de 12 meses. Monitorar os que sofreram reparos dentro de
3 meses. Monitoramentos subsequentes baseados na taxa de vazamento,
conforme abaixo:
%
Frequência de monitoramento
vazamento
≥2
Semestral
<2
Anual
<1
A cada 2 anos
 Caso haja evidência de vazamento detectada por
< 0,5
A cada 4 anos
visualização, audição, cheiro ou outra forma de detecção,
monitorar dentro de 5 dias.
Opção 2: Inspeção de conectores: para todas as conexões acima de 2
polegadas de diâmetro, monitorar se estiver em serviço de gás/vapor e
inspecionar se estiver em serviço de líquido leve dentro de 12 meses.
Excluir os inacessíveis e inseguros para monitorar. Monitorar os que
sofreram reparos dentro de 3 meses. Monitoramentos subsequentes
baseados na taxa de vazamento, conforme abaixo:
%
Frequência de monitoramento
vazamento
≥2
Anual
<2
A cada 2 anos
<1
A cada 4 anos
Somente em serviço de gás/vapor
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 Flanges e demais conexões em serviços de gás, líquido leve e líquido pesado
 10.000 ppm
 10.000 ppm
 Opção 1: 1.000 ppm
Limite de vazamento
 Opção 2: gás/vapor – 1.000 ppm e líquido leve – 3 gotas/min.
 Método 21
 Método 21 e visual
Método de monitoramento
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 1ª intervenção: máximo 5 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazo máximo: 15 dias
 Prazos contados a partir da data de detecção do
 Prazos contados a partir da data de detecção do vazamento.
vazamento.
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para a próxima
 Caso seja necessária a parada da unidade, agendar para
Prazo para reparo
parada programada.
a próxima parada programada.
 Permitido o adiamento caso a quantidade de material purgado para o
 Permitido o adiamento caso a quantidade de material
reparo até 15 dias exceda as emissões fugitivas oriundas do período em
purgado para o reparo até 15 dias exceda as emissões
que se fará o adiamento.
fugitivas oriundas do período em que se fará o adiamento.
 Equipamento em vácuo.
 Equipamento em vácuo.
Exceções
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
Conexões de amostragem
 Devem ser equipados com dispositivos que retornem o
 Devem ser equipados com dispositivos que retornem o fluido para o
fluido para o processo ou enviem para dispositivo de
Padrões
processo ou enviem para dispositivo de controle.
controle.
 Não aplicável
 Não aplicável
Limite de vazamento
 Não aplicável
 Não aplicável
Método de monitoramento
 Não aplicável
 Não aplicável
Prazo para reparo
 Equipamento em vácuo.
 Equipamento em vácuo.
 Sistemas de amostragem "in situ" ou sem purga.
Exceções
 Sistemas de amostragem "in situ" ou sem purga.
 Equipamentos que operem menos de 300 h/ano.
Fonte: elaboração própria baseado em EPA (1998).
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APÊNDICE D: Resumo das principais exigências para o LDAR em refinarias de
petróleo no Canadá
Aspecto geral da
legislação

Exigência
CCME-EPC-73E

Tipologias de
componentes/
equipamentos

 Válvulas de bloqueio e controle, selos de bombas, selos de
compressores, válvulas de alívio de pressão, flanges e conexões, final de
linha aberta e conexões de amostragem.
 Agitadores são equivalentes a selos de bombas.
 Não são consideradas as fontes área como estações de tratamento de
efluentes

Correntes de COVs

 Correntes de processo com no mínimo 10% de COV em volume.

Diâmetro das linhas de
processo

 São incluídas no LDAR apenas as linhas com diâmetro maior ou igual
a ¾ de polegada.

Limite de vazamento

 10.000 ppmv.
 Pode ser adotado limite mais restritivo ao longo dos anos.

Frequência de
monitoramento

Quadrimestral para selos de compressores e anual para os demais
componentes.
Imediato para qualquer componente quando este sofrer reparo.
Dentro de 24h após uma válvula de alívio de pressão ter descartado para a
atmosfera.

Taxa de vazamento

 Máximo de 2% para qualquer grupo de componente monitorado, com
exceção de das bombas e dos compressores.
 Para bombas e compressores a taxa de vazamento deve ser menor que
10% do total destes componentes na unidade ou 3 bombas/compressores,
o que for maior.
 Se a frequência de vazamento for menor que 2% em dois ou mais
monitoramentos sucessivos, um método estatístico amostral, como
definido pelo próprio CCME, pode ser utilizado para demonstrar que o
componente está em conformidade com o limite de 2% de taxa de
vazamento.

Prazo para reparo

 1ª tentativa em no máximo 5 dias.
 Prazo máximo: 15 dias
 Exceção: necessidade de parada, onde o reparo deverá ser feito na
próxima parada da unidade, ou se a quantidade de pontos a serem
reparados está acima da capacidade da equipe disponível para a
manutenção (obrigatoriamente deve ser mantido o registro destas
circunstâncias).

Técnicas e
metodologia de
controle



Método 21 apresentado em 40 CFR Part 60 , Appendix A.
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Aspecto geral da
legislação

Exigência
CCME-EPC-73E

Pontos da planta com
maior possibilidade de
vazamento






Pontos inacessíveis

 Componentes que estão a mais de 2 m acima de uma superfície estável
e permanente.
 Componente que está coberto com alguma proteção.
 Não são monitorados no LDAR, porém se for identificado vazamento
deverão ser reparados em uma próxima oportunidade.

Gerenciamento de
dados

 Todas as informações do programa devem ser compiladas e
armazenadas em uma base de dados.
 Devem ser elaborados relatórios com os resultados do programa para
envio ao órgão controlador.
 Os dados devem ser mantidos por um período de pelo menos 3 anos.

Sanções para o não
cumprimento da
legislação

 Se as exigências do LDAR não forem atendidas, deverá ser realizada
nova rodada de monitoramento com todos os componentes no
próximo ciclo de detecção de vazamentos.
 Em caso de dois ciclos completos consecutivos em que a taxa de
vazamento dos componentes fique maior que 2% (exceto bombas e
compressores), o órgão regulador pode requerer um programa de
melhoria da qualidade (Quality Improvment Program – QIP) para
aquelas categorias de componentes que não estão em conformidade.
 O mesmo ocorre para bombas e compressores, caso a taxa de
vazamento fique acima do valor permitido.

Exceções








Tipo de serviço: gás.
Condições de processo: altas temperaturas e pressão.
Tipos de COVs: moléculas mais leves.
Tipos de equipamentos: válvulas de controle, válvulas de alívio de
pressão, final de linha aberta.

Equipamento em vácuo.
Componentes em serviço de líquido pesado.
Componentes inacessíveis.
“Válvulas com tamanho menor que ¾”.
Válvulas que não são reguladas externamente.
Componentes “leakless”, ou seja, bombas sem selo ou com selo
mecânico duplo e fluido de selagem a pressão maior do que a pressão
d operação da bomba.
 Final de linha aberta coberta por algum dispositivo, como cap, plugue,
flange cego ou segunda válvula.

Fonte – Elaboração própria baseado em CCME (1993).
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APÊNDICE E: Resumo das principais exigências para o LDAR em refinarias de petróleo em países da Europa
Aspecto geral da
legislação
Tecnologia aceita para
o LDAR

UK
TVA ou Imagem
ótica

Bélgica
TVA seguindo
EN 15446

Holanda
TVA seguindo
EN 15446

Legislação aplicável

Base de dados do
programa
Frequência de
monitoramento

Limite de vazamento

Prazo de reparo (sem
necessidade de parada
da unidade)
Prazo de reparo (com
necessidade de parada
da unidade)

França
TVA
Imagem ótica
aceita em
algumas plantas
Exigências
definidas em
licença de
operação

Itália

Noruega

Espanha

TVA e imagem
ótica
combinados

TVA ou
Imagem ótica

TVA seguindo
EN 15446

Nacional

Exigências
definidas em
licença de
operação

Exigências
definidas em
licença de
operação
Obrigatório

Nacional

Nacional

Nacional

Opcional

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Opcional

Definido em licença
de operação

20% a 100% dos
componentes por
ano, definidos
segundo o tipo de
componente e a
taxa de
vazamento.

20% a 100% dos
componentes por
ano, definidos
segundo o tipo de
componente e a
taxa de
vazamento.

20% dos
componentes por
ano (média)

Mínimo de 100%
dos componentes
por ano

Definido
licença
operação

1.000 ppmv

1.000 ppmv

5.000 a 10.000
ppmv

10.000 ppmv
(3.000 ppmv
após renovação
de licença)

Definido em
licença de
operação

1 mês

2 meses

3 meses

2 semanas

Definido
licença
operação

em
de

Definido
licença
operação

em
de

Máximo de 3
meses e deve ser
mantida a lista
com reparos que
foram
postergados

Máximo de 3
meses e deve ser
mantida a lista
com reparos que
foram
postergados

Máximo de 1 ano
ou na próxima
parada se não for
possível

Máximo até a
próxima parada
e deve ser
mantida lista dos
reparos que
foram
postergados

Definido
licença
operação

em
de

Definido
licença
operação

em
de

Definido em
licença de
operação, variando
de 48h a 15
semanas
Definido em
licença de
operação

Definido em
licença de
operação

Fonte – Elaboração própria baseado em BSI (2008) e CONCAWE (2015a)

em
de

Definido
licença
operação

em
de

10.000 ppmv
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APÊNDICE F: Protocolo de estudo de caso
Objetivo do protocolo: fazer um planejamento estruturado para a condução do estudo de caso e definir os
procedimentos para coleta das evidências.
Seção 1 – Visão global do projeto











Fazer uma contextualização para justificar o estudo;
Definir o objetivo geral da pesquisa;
Definir os objetivos específicos;
Enumerar as questões que devem ser respondidas para que os objetivos sejam atendidos;
Delimitar o foco da pesquisa;
Justificar a realização do estudo;
Definir as palavras-chave do estudo;
Realizar estudo bibliométrico para identificar os artigos relevantes para a pesquisa;
Realizar pesquisa bibliográfica para subsidiar o estudo com um embasamento teórico robusto;
Fazer a revisão bibliográfica definindo os itens do capítulo de acordo com as palavras-chave da pesquisa e
incluindo os temas que serão utilizados para a elaboração do capítulo 4 (desenvolvimento do estudo de
caso) e do capítulo 5 (conclusões e sugestões).

Seção 2 - Seleção do elemento para estudo caso e das unidades de análise
 Justificar a escolha da empresa para estudo de caso;
 Estabelecer os critérios para a escolha das refinarias que serão as unidades de análise;
 Definir as refinarias que serão visitadas a partir de critérios de escolha estabelecidos;
Seção 3 - Procedimentos para acesso às unidades e informações gerais






Apresentar os objetivos do trabalho às refinarias elencadas;
Formalizar a realização do trabalho junto às refinarias;
Formalizar grupo de trabalho multidisciplinar para realização das atividades de campo;
Apresentar os objetivos e as atividades previstas para o grupo de trabalho;
Elaborar cronograma de visita do grupo de trabalho em cada refinaria.

Seção 4 – Definição das fontes de evidências para o estudo de caso
 Definir as fontes de evidências que serão utilizadas;
 Justificar a escolha das fontes de evidências;
 Definir os instrumentos de coleta de dados
Seção 5 – Coleta de dados e informações em campo





Definir os dados e informação que deverão ser observados e coletados em campo;
Definir as variáveis que serão avaliadas nas duas metodologias;
Elaborar o formulário de coleta de dados para as anotações em campo;
Elaborar procedimentos para observação em campo e definir responsabilidades de cada membro da equipe.

Procedimentos de campo
Preparação
Estabelecer os procedimentos para prepararão das medições de campo de forma a serem aplicados nas duas
refinarias de forma padronizada.
Procedimentos para medição
Estabelecer os procedimentos de campo, definindo a responsabilidade de cada membro da equipe. Todas as
observações e os dados coletados devem ser registrados no “Formulário de coleta de dados de campo”.
Reunião de fechamento
Ao final do dia, fazer uma avaliação das atividades e definir próximos passos.
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Formulário de coleta de dados de campo – Parte 1
Refinaria visitada
Data
Tempo de implantação do programa LDAR
Exigência na LO da refinaria
Estratégia de implantação do LDAR
Gerência responsável pelo LDAR
Quantidade de pontos total previsto no programa LDAR da refinaria
Forma de gerenciamento dos dados
Premissas adotadas pela UO: limite de vazamento, tipos de componentes medidos, tipos de
serviço considerados.
Especificação do analisador portátil utilizado
Tipo
Modelo
Procedimentos de calibração do analisador portátil
Como é feita a calibração?
Qual a periodicidade de calibração?
Procedimentos preparatórios para ida ao campo
Como é definida uma rota de medição?
Procedimentos de medição em campo
Como é feita a medição da concentração de background?
Distância da sonda da interface do componente
Tempo de medição
Quantidade de pontos medidos por dia
Procedimentos após as medições de campo
Como são tratados os dados medidos?
Outras informações relevantes
 Quantidade típica de componentes monitorados no LDAR: n° de componentes/dia
 Custos médios de manutenção em componentes de linhas de processo.
 Custos de serviço de implantação do programa LDAR na refinaria.
Formulário de coleta de dados de campo – Parte 2
Unidade de processo
Especificação do analisador portátil
Especificação da câmera de imagem ótica
Tempo de monitoramento da rota com TVA
Tempo de monitoramento da rota com a câmera de imagem ótica de infravermelho
Temperatura ambiente
Características de vento
Distância aproximada de medição
Características de background
Dados dos pontos medidos
Quantidade total:
Quantidade de vazamentos:
Faixa de concentração
Rota de medição
Tipo de componente
medida

Detectado pela
câmera?
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Seção 6 – Estratégia de avaliação dos dados e variáveis de interesse
 Os dados devem ser avaliados de forma alinhada, garantindo o encadeamento das evidências.
 A primeira rota de avaliação deverá ser relativa aos dados do LDAR já implantado nas refinarias. Os dados
do sistema informatizado utilizado para o gerenciamento do programa de controle de emissões fugitivas
deverão ser analisados para o cálculo da relação custo-efetividade das metodologias.
 A segunda rota de avaliação deverá ser relativa aos dados observados em campo para o cálculo da relação
custo efetividade das duas metodologias.
 A terceira rota de avaliação deverá, a partir das observações de campo, promover comparação qualitativa
entre as duas metodologias quanto às variáveis elencadas.
 A quarta rota de avaliação deverá proporcionar a validação da avaliação realizada nas rotas 1, 2 e 3, além
das observações de campo. Caso necessário, os objetivos da pesquisa, a revisão bibliográfica e a
metodologia deverão ser ajustadas/complementadas em função dos resultados da entrevista.
 Todas as rotas de avaliação deverão ser embasadas pela pesquisa bibliográfica.
 A relação custo-efetividade deverá ser calculada para os seguintes casos:
- LDAR convencional com os dados do programa vigente nas duas refinarias;
- LDAR convencional com os dados obtidos em campo;
- Smart LDAR com os dados do programa vigente nas duas refinarias;
- Smart LDAR com os dados obtidos em campo;
 A escolha da melhor opção para o controle de emissões fugitivas de COVs deverá levar em conta a relação
custo-efetividade e a análise comparativa das principais variáveis que influenciam na eficiência de controle
de emissões de COVs pelas metodologias LDAR e Smart LDAR.
Seção 7 – Entrevista com especialistas







Definir rota para viabilizar entrevista com especialistas;
Elaborar roteiro que servirá como um guia para a entrevista;
Convocar uma reunião com todos os especialistas escolhidos;
Apresentar o trabalho aos especialistas: objetivos, estratégias de condução do estudo e benefícios esperados;
Apresentar o objetivo da entrevista e o que se espera de contribuição dos entrevistados;
Apresentar como foi realizada a avaliação das metodologias.
Roteiro preliminar para entrevista com especialistas

Nome. Formação, dados profissionais: área, cargo e tempo de empresa.
Tipo: semiestruturada. Forma de registro: anotações
Apresentação
- Nesta entrevista será utilizado um roteiro para orientar quanto aos itens em avaliação, porém será bem-vinda a
fala espontânea do entrevistado, que tem liberdade para usar seu conhecimento e experiência profissional e
opinião pessoal.
1

Os objetivos a serem alcançados na pesquisa estão claros?

2

A metodologia de análise da relação custo-efetividade está adequada para a avaliação das alternativas de
controle de emissões fugitivas de COVs?

3

Foram consideradas as variáveis mais importantes para a avaliação das metodologias?

4

Os dados coletados em campo são aqueles suficientes para uma análise consistente?

5

Os procedimentos de campo foram adequados?

6

Os custos mais significativos para a avaliação foram considerados?

7

As premissas adotadas para a apuração dos custos estão consistentes?

8

A medida da redução de emissões de COVs é uma medida de efetividade adequada?

9

Identificar outros pontos que devem ser considerados na análise.

Fonte: elaboração própria.
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ANEXO 1 – Tabelas com equações de correlação e fatores de emissões para cálculo do
inventário de emissões fugitivas de componentes de linhas de processo de refinarias de
petróleo
1 – Método de equações de correlação da EPA

Fonte: EPA (1995)

Fonte: EPA (1995)
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Fonte: EPA (1995)

2 – Fatores vazamento/não-vazamento para diferentes definições de vazamento quando se usa
imagem ótica

Fonte: CONCAWE (2015b)

