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RESUMO 

 

 

 Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado a utilização de gás natural na sua matriz 

energética para acompanhar o crescimento da demanda por energia. O gás é 

transportado e distribuído por gasodutos, que é considerado o meio de transporte mais 

seguro e econômico para esse fim. Ainda assim, essas tubulações estão expostas a 

situações de risco e um vazamento de gás natural pode ocasionar acidentes de grandes 

proporções. Diante deste fato, foi desenvolvida uma Análise Preliminar de Perigos 

(APP) para identificação dos cenários acidentais possíveis de ocorrer em instalações 

desse tipo. Em seguida, foram calculados os alcances atingidos por três níveis de fluxo 

de radiação térmica (1 kW/m
2
, 12,5 kW/m

2
 e 37,5 kW/m

2
) gerados por incêndios em 

jato decorrentes de pequenos vazamentos de gás natural em gasodutos aéreos, 

característica comum a todos os cenários não toleráveis identificados na APP. Com base 

nos resultados qualitativos e quantitativos, foram propostas recomendações e sugestões 

que fossem capazes de reduzir ou mitigar os riscos associados a gasodutos de transporte 

de gás natural. Além disso, o cálculo dos alcances atingidos pelo fluxo de radiação 

térmica permitiu concluir que, para o estudo de caso considerado, a distância mínima de 

segurança para a permanência de pessoas na região, o raio mínimo de segurança em 

relação ao gasoduto é de 195,9 metros, que é a distância a partir da qual os riscos de 

fatalidades associados ao incêndio em jato seriam anulados.  

 

Palavras-chave: Gasoduto de gás natural, Análise Preliminar de Perigos, Incêndio em 

Jato, Alcance do Fluxo de Radiação Térmica.  

 

 

 

   



 

 

ABSTRACT 

 

 

 In recent times, Brazil has increased the natural gas utilization in its energy matrix in 

order to fulfill the growth of energy demand. The gas is carried and distributed in 

pipelines, which is considered the most safe and inexpensive mean of transportation for 

this purpose. However, these pipelines are exposed to hazardous situations and a natural 

gas loss of containment may cause accidents with major impacts. For this fact, a 

Preliminary Hazard Analysis has been conducted for identification of the potential 

accidental scenarios that may occur with installations of this kind. Next, the distances 

reached by the thermal radiation flux have been calculated for three distinct levels (1 

kW/m
2
, 12,5 kW/m

2
 and 37,5 kW/m

2
), generated by jet fires resulting from small gas 

releases in unburied pipelines, which was identified in the PHA as a common 

characteristic of all the non-tolerable scenarios. Based on the qualitative and 

quantitative results, recommendations were suggested to reduce or mitigate the 

associated risks of natural gas transportation pipelines. In addition, calculations of the 

distance reached by the thermal radiant flux allowed to conclude that, considering this 

case study, for people staying in the area, the minimum safe radius from the pipeline is 

195,9 meters, which is the distance from which the risks of fatality associated to the jet 

fire would be annulled. 

 

 

Keywords: Natural Gas Pipeline, Preliminary Hazard Analysis, Jet Fire, Radiant Heat 

Flux Distance.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A crescente demanda por gás natural para geração de energia no Brasil e no mundo 

teve como consequência a implementação de grande infraestrutura para transporte e 

distribuição do gás, caracterizada pelos chamados gasodutos de transporte. Essas instalações 

são entendidas como sendo o mais seguro e econômico meio para transportar gás natural e 

outras substâncias perigosas (PAPADAKIS, 2000; BRITO 2007). Entretanto, a análise 

histórica de acidentes envolvendo gasodutos de gás natural revela a ocorrência de grande 

número de acidentes com graves consequências para pessoas, instalações, meio ambiente e 

para a imagem da empresa (EGIG, 2015).  

Um exemplo representativo deste tipo de evento é o acidente que ocorreu na Petrobras, 

na Estação de Produção de Furado, situada no município de São Miguel dos Campos em 

Alagoas, onde, em 23 de setembro de 2008, houve um grande vazamento em uma tubulação 

de gás natural que entrou em ignição, gerando um incêndio em jato e a morte de quatro 

pessoas (CENTRO DE PERÍCIAS FORENCES - ALAGOAS, 2008).  

Acidentes como este motivaram órgãos governamentais no mundo todo a elaborar leis 

de proteção ambiental, de segurança nos processos industriais e na pesquisa de novas técnicas 

de identificação de perigos (ZIMMERMANN, 2009).  

As empresas que trabalham com produtos tóxicos ou inflamáveis realizam estudos de 

Análise de Riscos para identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos advindos de acidentes 

de processo, que possam representar perigo aos públicos interno e externo às instalações 

(ZIMMERMANN, 2009).  

A Análise Preliminar de Perigos é uma técnica qualitativa de análise de riscos que 

consiste na identificação preliminar dos perigos existentes em uma instalação, suas causas, 

consequências, salvaguardas, severidade, frequência e riscos associados. Além disso, a APP 

inclui sugestões de medidas, denominadas recomendações, para a redução das frequências 

e/ou consequências dos cenários acidentais (CAMACHO, 2004). 

Os efeitos físicos considerados na APP são aqueles decorrentes do nível de fluxo de 

radiação térmica devido à ocorrência de quatro tipologias acidentais: incêndios do tipo “jato”, 

bola de fogo, incêndio “em nuvem”, e nível de sobrepressão devido a explosões de nuvem de 

gás ou vapor, subsequentes aos vazamentos. Dentre as quatro tipologias acidentais 

identificadas na APP, foi selecionada para cálculo dos alcances do fluxo de radiação térmica o 

incêndio em jato (DUARTE E DROGUETT, 2012). 
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Nesse contexto, o presente trabalho propõe inicialmente uma Análise Preliminar de 

Perigos (APP) com o objetivo de delimitar os danos potenciais gerados por vazamentos de gás 

natural em um gasoduto, além se realizar uma estimativa da extensão dos efeitos físicos dos 

acidentes, atribuindo níveis de risco para cada cenário acidental identificado. Em seguida, 

foram elaboradas hipóteses acidentais baseadas nos cenários da APP classificados como risco 

não tolerável para que fossem então calculados os alcances atingidos pelo fluxo de radiação 

térmica emitido pelo incêndio oriundo do vazamento.  

Em um contexto marcado pela competição, pelo aumento da rigidez da legislação 

ambiental, e pela crescente conscientização da população quanto às questões de segurança 

relacionadas a este tipo de acidente, as empresas não podem mais conceber o risco apenas sob 

o aspecto unidimensional de gastos financeiros ou fatalidades humanas (BRITO, 2007). Dito 

isso, a importância de garantir a segurança humana e a preservação ambiental num cenário de 

potencial risco foi a principal motivação para a realização deste trabalho.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar os tipos de acidentes possíveis 

de ocorrer devido a um pequeno vazamento em um gasoduto hipotético que transporta gás 

natural de um navio transportador de gás natural até a unidade de processamento de gás 

natural (UPGN). O estudo de caso será baseado em modelos encontrados na literatura. 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

 Realizar a Análise Preliminar de Perigos de um gasoduto de gás natural 

baseada nas estatísticas da análise histórica de acidentes em gasodutos, para o 

levantamento dos cenários acidentais possíveis de ocorrer; 

 Calcular os alcances de três diferentes níveis de fluxo de radiação térmica 

(1 kW/m
2
, 12,5 kW/m

2
 e 37,5 kW/m

2
) causada por um incêndio em jato, 

formado devido a um furo no gasoduto; 

 Propor recomendações para gerenciamento da segurança de acordo com os 

resultados encontrados, com o objetivo de reduzir ou mitigar os riscos 

associados. 

 



15 

 

1.2 ESTRUTURA 

 

Este trabalho está organizado da maneira descrita a seguir.  

Capítulo 1: é desenvolvida uma introdução ao tema abordado no trabalho, sendo 

apresentadas as principais motivações e objetivos. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica sobre o gás natural, apresentando 

suas características e utilização na indústria. Também é evidenciada a análise histórica de 

acidentes envolvendo gasodutos. 

Capítulo 3: é apresentada, detalhadamente, a metodologia de Análise Preliminar de 

Perigo e as equações utilizadas para cálculo dos alcances. 

Capítulo 4: são apresentados os resultados da Análise Preliminar de Perigo e dos 

cálculos realizados no presente trabalho. 

Capítulo 5: são apresentados comentários e conclusões, assim como sugestões para 

trabalhos futuros. 

Por último, no Capítulo 6 são apresentadas as referências bibliográficas examinadas e 

mencionadas durante o estudo. 

 

 



16 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O GÁS NATURAL 

 

2.1.1 Composição e Especificação 

 

O gás natural pode ser definido como uma mistura de hidrocarbonetos leves que, 

sendo constituída em sua maior parte de metano, permanece no estado gasoso à temperatura 

ambiente e pressão atmosférica (CONPET, 2007 apud CORTELETTI, 2009). A Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) é o órgão regulador responsável pela elaboração de normas 

relacionadas à especificação do gás natural comercializado no Brasil, e define gás natural 

como todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas 

normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo 

gases úmidos, secos, residuais e gases raros (ANP, 2006 apud BRITO, 2007). Na natureza, o 

gás natural é encontrado em reservas subterrâneas, podendo ou não estar associado ao óleo. 

Quando dissolvido no óleo ou sob a forma de capa de gás, é chamado de gás associado 

(quando isso ocorre, a produção de gás é determinada diretamente pela produção do óleo). 

Quando o gás natural está livre no reservatório ou apresenta quantidades pequenas de óleo, é 

chamado de não associado (BRITO, 2007). 

Os hidrocarbonetos presentes no gás natural são os compostos mais leves das parafinas 

(hidrocarbonetos saturados), tendo o metano (CH4) maior proporção, associado ao etano 

(C2H6), propano (C3H8) e pequenas quantidades de hidrocarbonetos de maior peso molecular, 

além de algumas substâncias inorgânicas, tais como o dióxido de carbono (CO2), nitrogênio 

(N2), além de compostos de enxofre (PETROBRAS, 2003).  

As proporções destes componentes químicos são diferentes no gás associado e no não 

associado. Nas unidades de processamento de gás natural (UPGN), retiram-se alguns 

hidrocarbonetos líquidos que estão misturados ao gás com o objetivo de obter um gás natural 

seco, composto de metano e etano; e a partir de então tem-se um gás natural pronto para ser 

transportado e comercializado. A Tabela 1 apresenta a composição típica do gás natural 

associado, não associado, processado e transportado. Fica claro que o gás de origem não 

associada ao petróleo apresenta maior teor de metano em relação ao gás natural associado 

(CORTELETTI, 2009). 
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Tabela 1 - Composição Química do Gás Natural em porcentagem molar 

Composição Química do Gás Natural em Porcentagem Molar 

Elementos Associado(1) Não Associado (2) Processado(3) Gasbol (4) 

Metano 81,57 85,48 88,56 91,80 

Etano 9,17 8,26 9,17 5,58 

Propano 5,13 3,06 0,42 0,97 

I-butano 0,94 0,47 - 0,03 

N-butano 1,45 0,85 - 0,02 

I-pentano 0,26 0,2 - 0,10 

N-pentano 0,3 0,24 - - 

Hexano 0,15 0,21 - - 

Heptano/ superiores 0,12 0,06 - - 

Nitrogênio 0,52 0,53 1,2 1,42 

Dióxido de carbono 0,39 0,64 0,65 0,08 

Total 100 100 100 100 

(1) Propriedade física do gás do Campo de Garoupa, na Bacia de Campos; (2) Gás do Campo de Miranga, na 

Bahia; (3) Saída da UPGN Candeias, na Bahia; (4) Composição do gás natural transportado no Gasbol 

(Gasoduto Brasil-Bolívia).  

Fonte: Adaptado de Corteletti (2009) 

 

A presença e proporção destes compostos variam em relação à fonte do gás natural, se 

é terrestre ou marítima, da condição de associado ou não ao petróleo, do tipo de rocha onde se 

encontra, do tipo de matéria orgânica da qual é proveniente, entre outros fatores. 

Apesar desta variabilidade de composição, o teor de enxofre total, a proporção de gás 

sulfídrico, o teor de gás carbônico, o percentual de gases inertes e o poder calorífico do gás 

são parâmetros fundamentais que determinam a especificação comercial do gás natural 

(GASNET, 2006 apud BRITO, 2007). 

Como há variedade na composição do gás natural, consequentemente as propriedades 

físico-químicas também variam. Como o gás natural é predominantemente composto de 

metano, as análises físicas e termodinâmicas podem ser satisfatoriamente realizadas como se 

o metano fosse a única substância presente na mistura, sem comprometimento dos resultados 

(GASNET, 2006 apud BRITO, 2007). 

Algumas características do gás natural são: 
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 Densidade: Nas condições ambientais, o gás natural apresenta densidade menor que a 

dor ar, que é de 1,293 kg/m
3
, facilitando a sua dispersão no caso de vazamento e não 

permitindo que o gás provoque asfixia. No caso de ambientes internos, a presença de sistemas 

de ventilação ou evacuação é suficiente para garantir a dissipação do gás (CORTELETTI, 

2009). 

 Ponto de vaporização: A mudança do estado líquido para o estado vapor do gás natural 

ocorre à temperatura -162°C quando submetido à pressão atmosférica (BRITO, 2007).  

 Limites de inflamabilidade: Correspondem à mínima e máxima concentração de gás 

que, misturado ao ar atmosférico, é capaz de provocar a combustão do produto quando em 

contato com uma fonte de ignição. Concentrações de gás abaixo do limite inferior de 

inflamabilidade não são inflamáveis devido ao excesso de oxigênio e pequena quantidade de 

gás natural para queima; concentrações acima do limite superior de inflamabilidade há 

excesso de gás natural e pouca quantidade de oxigênio para que a combustão aconteça. Para o 

gás natural, os limites de inflamabilidade inferior e superior são, respectivamente, cinco e 

quinze porcento do volume (BRITO, 2007). 

 Odor: O gás natural é incolor e apresenta pouco ou nenhum odor, queimando com uma 

chama quase imperceptível. Com o objetivo de facilitar a detecção de vazamentos, a Agência 

Nacional do Petróleo estabelece que o gás natural movimentado nas redes de distribuição 

deve ser odorizado (BRITO, 2007). 

 Propriedades toxicológicas: O contato com o gás natural pode provocar irritação das 

vias aéreas superiores, tosse, irritação dos olhos, dor de cabeça e náuseas. Quando aquecido 

ou em combustão, o gás natural pode provocar queimaduras (BRITO, 2007). 

 

2.1.2 Cadeia Produtiva do Gás Natural 

 

A cadeia produtiva do gás natural abrange várias etapas, que estão divididas em: 

exploração, produção, processamento, transporte e distribuição. Essas etapas foram 

esquematizadas na Figura 1 (ANP, 2009 apud GARCEZ, 2009). 
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Fonte: CTPETRO, 2003 

Figura 1 - Processos da indústria de gás natural 

 

2.1.2.1 Exploração 

 

A exploração está basicamente dividida em pesquisa e perfuração. A pesquisa avalia a 

existência e viabilidade da retirada de gás natural de uma determinada formação geológica ou 

campo. Inicialmente, realiza-se um estudo geológico e geofísico do subsolo onde se está 

procurando petróleo e/ou gás, a fim de encontrarem-se indícios da formação e do acúmulo de 

hidrocarbonetos. Após a determinação da área específica onde é geologicamente mais 

provável a existência e acumulação de gás natural, procede-se à etapa de perfuração. Através 

da perfuração é possível comprovar a existência e a qualidade comercial dos hidrocarbonetos, 

e então instala-se uma infraestrutura que permita a extração e o escoamento do produto 

(LIMA, 2004). 

 

2.1.2.2 Produção 

 

Até este ponto, as indústrias de óleo e gás natural caminham juntas, e então o gás 

recebe um conjunto de tratamentos primários para a retirada de água, hidrocarbonetos líquidos 

e de materiais particulados. Quando o gás está contaminado por compostos de enxofre, ele é 

encaminhado para unidades de dessulfurização (LIMA, 2004). Uma parte do gás extraído é 

consumida na etapa de produção para acionamento de turbinas, compressores e geradores ou 
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para reinjeção em poços de petróleo buscando manter a pressão de saída desse último. O gás 

que não é consumido ainda nessa etapa é enviado a unidades de processamento de gás natural 

(UPGN) para que se obtenha então a separação dos seus componentes (BRITO, 2007). 

 

2.1.2.3 Processamento 

 

As linhas de coleta (pequenos gasodutos que conectam unidades de processamento a 

poços de exploração) levam o gás para a unidade de processamento de gás natural (UPGN), 

onde ocorre o fracionamento do gás natural bruto. Do fracionamento obtém-se o gás natural 

puro (metano e etano), que também é conhecido como “gás natural seco”; o Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP), originado do propano e dos butanos; e a gasolina natural, que é composta de 

pentanos e hidrocarbonetos superiores. A partir deste ponto, o gás natural é bombeado para o 

transporte, que é feito por gasodutos de alta pressão (BRITO, 2007). Esse processo está 

esquematizado na Figura 2. 

 

 

Fonte: (CONPET, 2003 apud PRAÇA, 2003) 

Figura 2 - Esquema de funcionamento de uma UPGN 
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2.1.2.4 Transporte 

 

O transporte consiste em conduzir o gás natural aos distribuidores responsáveis pela 

entrega ao consumidor final do produto, e ele pode ser realizado com o gás no estado líquido 

ou no estado gasoso.  

No estado gasoso, o meio de transporte são os gasodutos, que variam em diâmetro e 

pressão, de acordo com o destino do produto (ALONSO, 2004). A força que faz com que o 

transporte de gás nos dutos aconteça é a pressão, que gradualmente se dissipa. Neste processo 

há uma perda de energia por atrito e a pressão vai caindo ao longo da tubulação, sendo 

necessária uma série de estações de compressão que são posicionadas ao longo do caminho do 

gasoduto. Cada estação tem um grande número de compressores que aumentam a pressão do 

gás, a fim de movimentá-lo até a próxima estação (ABREU E MARTINEZ, 1999). 

No estado líquido, o Gás Natural Liquefeito (GNL) pode ser transportado por meio de 

navios, barcaças, caminhões e trens criogênicos a uma temperatura de -161°C, sendo seu 

volume reduzido em cerca de 600 vezes, facilitando o seu armazenamento (CTPETRO, 2003). 

 

2.1.2.5 Distribuição 

 

Segundo Lima (2004), a diferença entre a etapa de transporte e a de distribuição está 

basicamente relacionada ao volume de gás envolvido e à pressão operacional do duto. O 

transporte de gás natural envolve o deslocamento de grandes volumes de gás através de 

gasodutos de grande diâmetro desde os campos de produção até os pontos de entrega às 

distribuidoras, chamados de citygates. Por sua vez, a distribuição abrange a movimentação de 

gás pelas distribuidoras nos centros urbanos, sob menores pressões e distâncias, até o 

consumidor final, para uso industrial, comercial, residencial ou automotivo. 

Almeida e Bicalho (2000) apontaram que os principais fatores que determinam o custo 

de construção de um gasoduto são: sua extensão, condições da localização (acidentes 

geográficos no percurso do gasoduto), demanda máxima que terá de atender nos momentos de 

pico e a correspondente capacidade ociosa nos dutos ou nas estações de compressão. 

 

2.1.2.6 Vantagens e Utilização  

 

 Em relação ao meio ambiente, o gás natural apresenta vantagens quando comparado 

com outros combustíveis. Bermann (2002) apud Praça (2003) mostra que o uso do gás natural 
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na substituição aos demais combustíveis fósseis provoca uma grande redução nas emissões de 

gás carbônico: 32% menos que o óleo combustível e 41% menos que os combustíveis sólidos 

como o carvão. Outro ponto positivo é que o seu processo de queima gera baixo teor de óxido 

de enxofre, tornando-o isento da produção de particulados, como fuligem e cinza. 

O gás natural é utilizado em vários setores, como (LIMA, 2004): 

Domiciliar: No aquecimento de chuveiros, saunas, piscinas, lavadoras e secadoras de 

roupa, em sistemas de refrigeração, lareiras, aquecedores de ambiente e acendimento de 

fogão, eliminando o uso de botijões. 

Comercial: Em lugares como restaurantes, shoppings, hospitais, bares, hotéis, 

supermercados, o gás natural é usado para o aquecimento de água, condicionamento de ar, 

aquecimento de ambientes, cocção de alimentos e na geração de energia. 

Industrial: Como combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de 

força motriz; como matéria-prima nos setores químico e petroquímico; como redutor 

siderúrgico na fabricação de aço. 

Veicular: Neste caso, o gás natural recebe o nome de Gás Natural Veicular (GNV) 

quando substitui a gasolina e o diesel em caminhões, ônibus e automóveis.  

Geração de energia: O gás natural pode ser usado para geração de eletricidade a partir 

de turbinas a gás, de motores a combustão interna e de células de combustível. 

 

2.2 ANÁLISE DE RISCOS EM GASODUTOS  

 

Gasoduto é um duto ou tubulação para conduzir o gás natural, que nele é introduzido 

sob pressão, por meio de compressores (CTGAS, 2008 apud LOPES et al, 2008). Segundo 

Schafer (2006), quando uma linha de dutos é instalada em uma dada região, é introduzido um 

perigo que não existia previamente. Fatores externos provenientes da ação humana ou da 

natureza, falhas de equipamentos e erros de projeto são exemplos de causas potenciais de 

acidentes em gasodutos. 

O caráter probabilístico da ocorrência de cenários acidentais e os diferentes tipos de 

consequências resultantes destes cenários caracterizam os riscos envolvidos no abastecimento, 

transporte e distribuição de gás natural por meio de dutos. Vários estudos são observados na 

literatura a fim de estimar riscos em gasodutos (KRYM et al. 2012): Jo e Ahn (2005) 

apresentam um método de avaliação quantitativa de riscos em gasodutos de gás natural, 

considerando fatalidades, que podem ser estimadas utilizando-se informações como a 

geometria do gasoduto e a densidade populacional da área. Dziubinski et al. (2006) utilizam 
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uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos para avaliação de riscos em 

gasodutos, considerando uma sequência de análises e cálculos para determinação das razões 

básicas de falhas em gasodutos e prováveis consequências, levando em consideração o risco 

individual e social. Outros autores, como Sklavounos e Rigas (2006) apresentam um estudo 

para determinar a distância de segurança de um gasoduto, caso haja algum acidente, 

determinando as possíveis consequências de um evento acidental associado a liberação de gás 

armazenado em um sistema de transmissão pressurizado. Cagno et al. (2000) propõem um 

modelo de suporte para decisões envolvendo a substituição de gasodutos de baixa pressão 

feitos de ferro fundido, usado na distribuição de gás nas cidades. Para isso o modelo conta 

com a utilização do conhecimento a priori dos especialistas e elicitação da função de 

distribuição de probabilidade relacionada à falhas em gasodutos. Shahriar et al. (2012) 

aplicam a lógica fuzzy para estimar as probabilidades das consequências relacionadas à 

acidentes envolvendo gasodutos, fazendo uma relação entre a árvore de falhas, que representa 

as causas dos acidentes, e a árvore de eventos, que representa as consequências do acidente. 

Zhao et al. (2007) analisam o efeito do vazamento de gases em acidentes envolvendo 

gasodutos, levando-se em consideração equações diferenciais que guiam o comportamento do 

gás e elementos como efeito do tamanho do buraco no gasoduto, tempo para parar o 

fornecimento do gás, velocidade do vento, etc. 

 

2.2.1 Análise de Risco 

 

O fator risco é compreendido de maneira geral a partir da associação de dois 

conceitos: probabilidade e consequências, sendo calculado estatisticamente (CORTELETTI, 

2009). Segundo Bauman (1997), uma vez que as determinações de risco são baseadas em 

probabilidades matemáticas, o risco poder ser determinado. 

A conexão entre risco e perigo é chamada de evento, ou seja, uma situação em que 

alguém ou algo fica exposto ao perigo. Por exemplo, uma panela com água fervente constitui 

um perigo e não risco, uma vez que pode causar dano a algo ou ferimento a alguém que esteja 

exposto. Já um evento, considerando que uma pessoa esbarre e derrube a panela, pode levar à 

estimativa da probabilidade e severidade e, assim, ao risco. Portanto, só existe risco quando 

existir algo ou alguém que esteja exposto a um perigo (KIRCHHOFF, 2004). 

A Society for Risk Analysis define Avaliação de Risco como exame detalhado com o 

intuito de entender a natureza das consequências negativas e indesejadas à vida humana, 

saúde, propriedade, ou ao meio ambiente; é um processo analítico que fornece informações a 
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respeito de eventos indesejáveis; é o processo de quantificação das probabilidades e 

consequências esperadas dos riscos identificados (KIRCHHOFF, 2004). 

Assim, é possível definir que Avaliação de Risco é o processo que estima forma, 

dimensão e característica do risco. Já o Gerenciamento do Risco é o uso dos resultados da 

Avaliação de Risco para mitigar, reduzir ou eliminar riscos inaceitáveis, buscando ações 

alternativas de reduzi-los e implementações que parecem ser mais efetivas quanto ao custo 

(CARPENTER, 1995). 

Segundo Kirchhoff (2004), a Avaliação de Risco é uma forma que se tem para 

quantificar o risco associado à determinada atividade. As quatro principais etapas são: 

 Identificação dos perigos 

 Estimativa da probabilidade/frequência 

 Análise das consequências 

 Caracterização do risco 

Na etapa de identificação, os perigos inerentes ou relacionados à operação e práticas 

existentes são explorados. Existem diversas maneiras de se abordar esta etapa, desde um 

brainstorming qualitativo através da técnica “What-if”, até procedimentos quantitativos como 

o FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e o HazOp, dependendo do sistema estudado. 

A seguir, estão listadas algumas das técnicas usadas na etapa de identificação dos 

eventos iniciais (KIRCHHOFF, 2004): 

 

A) Análise What-if 

 

Serve de revisão do processo desde os materiais primários até o produto final. Em 

cada etapa, questões do tipo “e se...?” são formuladas e respondidas para avaliar os efeitos de 

falhas de determinados componentes ou erros no processo. 

Consiste em uma técnica de brainstorming para explorar possibilidades e considerar 

os resultados de eventos indesejados ou inesperados (exemplos: e se o operador abrir a 

válvula errada; e se for usado um material com a concentração errada). 

 

B) Análise de Modo de Falha e Efeitos (FMEA - Failure Mode and Effect 

Analysis) 

 

É um estudo metódico de falhas em componentes. A revisão começa com um 

diagrama da operação, e inclui todos os componentes que poderiam falhar e, com isso, afetar 
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a segurança da operação. Exemplos típicos são instrumentos transmissores, controladores, 

válvulas, bombas, etc. Estes componentes são listados em uma tabela de dados e analisados 

individualmente sobre o seguinte: 

 Modo de falha potencial (aberto, fechado, ligado, desligado, vazamentos, etc.); 

 Consequências da falha; efeitos em outros componentes e efeitos em todo o sistema; 

 Classe do perigo (alta, moderada, baixa); 

 Probabilidade de falha; 

 Métodos de detecção. 

 

C) Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP - Hazard and Operability 

Study) 

 

Consiste em um método estruturado de investigar sistematicamente problemas 

potenciais de operação que podem causar um desvio nos parâmetros com relação às condições 

do projeto, levando a criação de perigos e problemas nas operações. 

Parâmetros pertinentes são escolhidos, como vazão, pressão, temperatura e tempo. 

Então, os efeitos causados pelos desvios de cada parâmetro são examinados. O sistema é 

avaliado como projetado e com os desvios notados. Todas as causas de falhas são 

identificadas. A avaliação é feita pesando as consequências, causas, e requerimentos de 

proteção envolvidos. 

 

D) Árvore de Eventos 

 

Segundo Brito (2007), a árvore de eventos é uma técnica usada para quantificação de 

riscos por meio da representação gráfica da sequência e combinação de eventos (e respectivas 

consequências) que concorrem para a concretização de um acidente. Em outras palavras, 

árvore de eventos é um diagrama que representa todas as possíveis consequências de um 

evento iniciante. Esse diagrama pode ser criado seguindo-se os seguintes procedimentos 

(Sklavounos & Rigas, 2006): 

 Seleciona-se um evento iniciante que possa resultar em certo tipo de acidente; 

 Identificam-se os fatores que podem afetar a evolução deste evento iniciante; 

 Identificam-se as consequências diretamente associadas ao evento iniciante 

quando da interferência de cada um dos fatores levantados no passo anterior; 
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 Trata-se cada consequência como um novo evento, identificando-se os fatores 

influentes, as consequências do novo evento decorrentes da influência destes novos fatores 

(passos 2 e 3), e assim por diante, até que sejam representadas, na extremidade da árvore, as 

consequências ou resultados finais. 

Esta cadeia de eventos iniciantes e eventos consequentes, quando esquematizada 

graficamente, forma um conjunto de ramificações semelhantes aos galhos de uma árvore. Esta 

é muito útil na identificação de todos os possíveis cenários resultantes da conjunção da 

ocorrência de um evento com a influência de circunstâncias que provocam a concretização de 

novos eventos (BRITO, 2007). 

A etapa de Estimativa da Probabilidade ou Frequência envolve estimar a frequência de 

ocorrência dos eventos e situações identificados na etapa anterior. Tipicamente, o 

desenvolvimento das frequências esperadas requer uma síntese de dados históricos, modelos 

de causas e julgamento de especialistas (KIRCHHOFF, 2004).  

Existem apenas alguns poucos bancos de dados confiáveis de dados históricos de 

frequência de vazamentos em dutos em todo o mundo, os quais podem ser utilizados como 

fontes em avaliações quantitativas de risco de dutos. Dentre os principais bancos de dados 

internacionais, pode-se citar o do EGIG (European Gas pipeline Incident Data Group), o do 

CONCAWE (The Oil Companies European Association for Environmental, Health and 

Safety in Refining and Distribution) e o do OPS (Office of Pipeline Safety – US Department of 

Transportation). O do EGIG contém dados de acidentes em dutos de transmissão de gás 

natural das maiores transportadoras europeias, o do CONCAWE armazena dados de acidentes 

em oleodutos na Europa e o do OPS contém dados de acidentes em oleodutos e gasodutos 

(tanto de transmissão como de distribuição) nos Estados Unidos (DNVb, 2006). 

Na etapa de Estimativa das Consequências da ocorrência de um evento ou cenário 

indesejado, relacionam-se as fontes de perigo com os objetos ou receptores potenciais 

expostos à atuação da fonte (BRITO, 2007). Segundo Modarres et al (1999), os efeitos 

decorrentes da exposição  a  um  perigo  podem  abranger  danos  físicos  a  pessoas,  danos  

materiais, contaminação do solo e danificação de instalações. Dentre as atividades que 

caracterizam essa etapa, estão (Christensen, 2003; Kirchhoff, 2004): 

 A caracterização das fontes de perigo quanto à forma, quantidade, tamanho, 

taxa de energia liberada, etc; 

 A estimativa, por meio de modelos matemáticos e computacionais, do 

transporte de materiais ou energia até os receptores de interesse; 
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 A avaliação dos efeitos dessa propagação na saúde e/ou segurança do objeto ou 

receptor, função do nível de exposição projetado; 

 A estimativa dos impactos ambientais decorrentes do evento acidental; 

 A estimativa de impactos econômicos como danos a propriedades, perdas de 

faturamento, etc. 

Segundo Kirchhoff (2004), Caracterização dos Riscos é a etapa em que os riscos são 

determinados e estimados. Para tal, os resultados das análises de probabilidade e de 

consequências são integrados. A estimativa do risco é geralmente desenvolvida para ambos os 

riscos individuais e sociais (ou populacionais). Risco individual é a probabilidade de 

ferimento, fatalidade ou doença no caso de indivíduos expostos, dentro de uma população. 

Risco social é uma estimativa da incidência dentro de uma população total que está 

potencialmente exposta. As medidas ou indicadores de risco podem ser fatalidades, 

ferimentos, invalidez, e perda econômica. 

Decidir sobre a aceitabilidade de risco estimado envolve primeiro a determinação da 

significância do risco. Uma análise comparativa de riscos requer o estabelecimento de níveis 

de aceitabilidade e não-aceitabilidade de risco (limites) para ser usado como um sistema de 

referência que permite comparações de diversas situações. Uma vez estabelecidos esses 

limites, requer uma discussão sobre a tolerância do risco, que depende de julgamentos 

subjetivos e pessoais sobre a percepção de risco. A percepção do risco aceitável versus não-

aceitável varia de indivíduo para indivíduo, de comunidade para outra e especialmente entre 

as comunidades competentes (por exemplo, governos, organizações não-governamentais, 

instituições acadêmicas, e etc.) (KIRCHHOFF & DORVERSTEIN, 2006; GARCEZ, 2009). 

 

2.3 ANÁLISE HISTÓRICA DE ACIDENTES 

 

A análise histórica de acidentes em gasodutos de gás natural que serviu de motivação 

para a elaboração deste estudo foi baseada no banco de dados European Gas Pipeline Incident 

Data Group (EGIG) publicado em 2015, que traz estatísticas dos acidentes ocorridos em 

gasodutos no período de 1970 a 2013 em diferentes países da Europa.  

O EGIG foi elaborado por dezessete empresas europeias operadoras de sistemas de 

gasodutos de transmissão com o objetivo de fornecer uma fonte de consulta confiável para 

estudos de desempenho da segurança em gasodutos.  

Informações sobre 1309 acidentes ocorridos no período em questão foram compiladas 

e tratadas estatisticamente para o cálculo de frequências e probabilidades de falha de 
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gasodutos. Esses indicadores são comumente utilizados tanto em estudos qualitativos quanto 

em estudos quantitativos de análise de risco (EGIG, 2015). 

O relatório do EGIG reúne informações de uma malha de mais de 143.000 km de 

gasodutos todos os anos. A exposição total, que expressa o produto do comprimento do duto 

pelo seu tempo de operação, é de 3,98 milhões de km-ano, durante o período de 1970 a 2013. 

Todos os acidentes em gasodutos registrados no EGIG levaram necessariamente a um 

vazamento não-intencional de gás e os gasodutos envolvidos atendem às seguintes condições: 

são de aço, são localizados em terra (não submarinos), possuem pressão máxima de operação 

maior que 15 bar e estão localizados fora de limites de instalações de gás natural. 

O EGIG considera três tamanhos de vazamentos para conduzir a análise dos acidentes, 

conforme listado a seguir: 

 Furo pequeno/ rachadura: o diâmetro efetivo do furo é menor ou igual a 2 cm; 

 Furo: o diâmetro efetivo do furo é maior que 2 cm e menor ou igual ao diâmetro do 

duto; 

 Ruptura: o diâmetro efetivo do furo é maior que o diâmetro do duto. 

Os acidentes também são classificados de acordo com suas causas iniciais, as 

principais são: 

 Interferência externa (ação de terceiros): atividades como escavações, dragagem, obras 

no solo; 

 Corrosão: interna, externa; 

 Defeitos de construção/ falha de material: erros de soldagem, laminação, pontos 

inflexíveis, etc; 

 Trepanação (hot tap) realizada incorretamente: serviços de ampliação ou desvios em 

tubulações; 

 Movimentação do solo: tipo de movimentação do solo (quebra de dique, erosão, 

inundações, mineração, etc); 

 Outros e desconhecidos: as sub-causas não categorizadas como erro de projeto, raios, 

erros de manutenção. 

As informações de acidentes em gasodutos fornecidas pelas empresas participantes do 

EGIG foram agrupadas em gráficos, que facilitam a análise da evolução dos acidentes ao 

longo dos anos. Alguns deles cobrem informações durante todo o período de 1970 a 2013 e 

outros trazem informações mais recentes, dos últimos dez anos, de 2004 a 2013. 
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A Figura 3 demonstra a relação entre a frequência de falha, o tamanho do vazamento e 

o diâmetro do gasoduto. 

 

 

Fonte: Adaptado de EGIG, 2015. 

Figura 3 - Frequência de falha, diâmetro do gasoduto e tamanho do vazamento (1970-2013) 

 

A Figura 3 demonstra que rupturas ocorrem mais comumente em gasodutos de 

menores diâmetros e que a frequência de falha diminui com o aumento do diâmetro. Além 

disso, esta distribuição evidencia que furos pequenos/rachaduras ocorrem com muito mais 

frequência que vazamentos de tamanhos maiores, para gasodutos de até 47 polegadas de 

diâmetro nominal.  

A Figura 4 apresenta a distribuição de acidentes de acordo com a causa inicial no 

período de 2004 a 2013.  
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Fonte: Adaptado de EGIG, 2015. 

Figura 4 - Distribuição de acidentes (2004 – 2013) 

 

Nota-se que Interferência externa é a principal causa de vazamentos em gasodutos, 

seguida de Corrosão e Defeitos de Construção/ falha de material. 

A Figura 5 abaixo apresenta a frequência de falha em gasodutos de acordo com a 

causa inicial. 

 

 

Fonte: Adaptado de EGIG, 2015. 

Figura 5 - Frequência de falha em gasodutos por causa inicial 
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É possível observar a diminuição das frequências de falha ao longo do período de 

1970 a 2013. Tal fato pode ser explicado pelo aprimoramento de tecnologias, tais como: 

soldas, inspeções, monitoramento das condições do gasoduto através do uso de inspeções em 

linha e melhorias dos procedimentos para a prevenção e detecção de danos.  

A relação entre frequência de falha primária, causa inicial e tamanho do vazamento em 

gasodutos no período de 2004 a 2013 é apresentada na Figura 6 e na Tabela 2.  

 

 

Fonte: Adaptado de EGIG, 2015. 

Figura 6 - Relação entre frequência de falha, causa inicial e tamanho do vazamento (2004-

2013) 
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Tabela 2 - Frequência de falha, causa inicial e tamanho do vazamento (2004-2013) 

Tamanho do 

vazamento 

Frequência de falha por 1.000 km-ano 

Interferência 

externa 
Corrosão 

Defeito de 

construção/ 

falha de 

material 

Trepanação 

incorreta 

Movimentação 

do solo 

Outros/ 

desconhecido 

Furo 

pequeno/ 

rachadura 

0,021 0,035 0,022 0,005 0,005 0,011 

Furo 0,022 0,001 0,002 0,002 0,007 0,001 

Ruptura 0,011 0 0,001 0 0,007 0,001 

Desconhecido 0,001 0,002 0,001 0 0,002 0,001 

Fonte: Adaptado de EGIG, 2015. 

 

Analisando os dados da Tabela 2 acima, fica evidente que o tamanho de vazamento 

mais comum em gasodutos de gás natural são Furos pequenos/ rachaduras. Além disso, nota-

se que Corrosão é causa inicial predominantemente responsável por vazamentos devido a 

Furos pequenos/ rachaduras, enquanto que Furos são causados principalmente por 

Interferência externa. 

 

2.3.1 Exemplos de Acidentes em Gasodutos de Gás Natural 

 

Em 2004, um grande vazamento de gás natural em um gasoduto localizado na cidade 

de Ghislenghien na Bélgica matou 24 pessoas, dentre funcionários e membros da equipe de 

resgate. A nuvem de gás natural formada devido ao vazamento ignitou, produzindo uma bola 

de fogo, que em seguida se transformou em grandes chamas que atingiram cerca de 200 

metros de altura, como mostra a Figura 7 (FMSD, 2009). 
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Fonte: French Ministry for Sustainable Development, 2009 

Figura 7 - Chamas do acidente de explosão do gasoduto na Bélgica 

 

Além dos 24 mortos, 132 pessoas ficaram feridas. A explosão formou uma cratera de 

10 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade, levando à devastação de total da área 

industrial compreendida em um raio de 200 metros. Carros, telhados e plantações foram 

gravemente danificados e as perdas financeiras devido ao acidente foram de aproximadamente 

100 milhões de euros. 

As investigações das causas do acidente levaram à conclusão de que uma potencial 

agressão mecânica ao gasoduto gerou uma zona de resistência de baixa pressão, afetando sua 

integridade e ocasionando o vazamento.  

No Canadá, em janeiro de 2014, um vazamento de gás natural em um gasoduto devido 

a uma ruptura entrou em ignição e explodiu. Uma enorme cratera de 24 por 12,5 metros foi 

formada e detritos foram projetados até 100 metros de distância do local da ruptura. O 

incêndio durou aproximadamente 12 horas até ser extinguido.  

A Figura 8 a seguir mostra o gasoduto danificado após a explosão. 
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Fonte: TSB, 2014 

Figura 8 - Gasoduto danificado após a explosão. 

 

A análise laboratorial do gasoduto rompido levou à constatação de que a ruptura foi 

causada por uma rachadura pré-existente na solda, provavelmente em decorrência de 

procedimento de solda inadequado no momento da construção do gasoduto (TSB, 2014). 

No Brasil, existe grande dificuldade de acesso à informações envolvendo acidentes 

industriais, sobretudo no que diz respeito à acidentes com gasodutos de gás natural. A maioria 

das informações sobre tais acidentes são somente conseguidas em sites de notícias, o que não 

representa uma fonte técnica confiável para referências em estudos acadêmicos. Portanto, 

todos os acidentes e estatísticas relatados neste capítulo foram consultados em fontes 

confiáveis de informação, como relatórios técnicos de investigação conduzidos por órgãos 

fiscalizadores. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS (APP) 

 

A Análise Preliminar de Perigos é uma técnica qualitativa para a identificação dos 

perigos potenciais decorrentes da instalação de novas unidades de processo ou da operação de 

unidades já existentes, que lidam com materiais perigosos. A técnica examina as maneiras 

pelas quais energia pode ser liberada de forma descontrolada, registrando, para cada um dos 

eventos perigosos encontrados, as suas causas e consequências para os empregados, 

população externa à empresa, meio ambiente e relativas ao próprio sistema. A realização da 

análise propriamente dita é feita através do preenchimento de uma planilha de APP para cada 

módulo de análise da instalação (FLEMING E GARCIA, 1999). 

A APP identifica os perigos, analisa e classifica os riscos. Devem ser considerados 

perigos que sejam causados por falhas provenientes da instalação em análise, contemplando 

tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, instrumentos e materiais, como erros humanos 

(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).  Nessa 

técnica, além dos perigos, são identificadas as causas, as consequências, as categorias de 

severidade correspondentes, as salvaguardas existentes e as categorias de frequência. Então, 

classifica-se os riscos através de uma matriz de risco de referência. Além desses itens, podem 

ser feitas recomendações e pontos de atenção julgados aplicáveis para cada análise em 

questão. O conjunto formado pelo perigo, pelas causas e por cada consequência forma um 

cenário acidental (MUNIZ E TEIXEIRA, 2011). 

A planilha utilizada neste trabalho, como mostra a Tabela 3, contém 9 colunas, que 

foram estruturadas com base no Termo de Referência para Elaboração de Estudos de Análise 

Quantitativa de Riscos para Dutos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2015).  

 

Tabela 3 - Estrutura de Planilha de APP utilizada neste trabalho 

 

 

Nó.: 1

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas

Recomendações 

/ 

Observações

Número 

do 

Cenário 

Acidental

Gasoduto de Gás Natural 
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3.1.1 Perigo 

 

Contém os perigos identificados para o módulo de análise em estudo. Os perigos são 

eventos acidentais que têm potencial para causar danos às instalações, aos operadores, ao 

público ou ao meio ambiente (LIMA et al., 2011). 

 

3.1.2 Causas 

 

Podem envolver tanto falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, 

falhas de instrumentação, etc.) como erros humanos de operação, em testes ou de manutenção 

(LIMA et al., 2011). 

 

3.1.3 Consequências 

 

Identificar as consequências e os efeitos esperados em decorrência do perigo 

identificado (LIMA et al., 2011). Os principais efeitos dos acidentes envolvendo substâncias 

tóxicas e inflamáveis incluem, entre outros: formação de nuvem tóxica, incêndio em poça de 

produto inflamável, formação de tocha (jato de fogo), incêndio em nuvem de vapor de 

produto inflamável, explosão de nuvem de vapor de produto inflamável, explosão confinada 

com possível geração de mísseis, e contaminação ambiental (FLEMING E GARCIA, 1999).  

 

3.1.4 Severidade 

 

A severidade de um cenário acidental é definida como a magnitude ou o impacto 

causado por esse cenário às partes envolvidas no empreendimento, podendo ser estas: 

pessoas, meio ambiente, patrimônio/ continuidade operacional ou imagem. As partes 

envolvidas são previamente definidas para cada Estudo. A descrição das categorias auxilia e 

direciona a compreensão das pessoas envolvidas na análise e as que irão avaliá-la. As 

categorias de severidade descritas pela Norma N-2782 Rev.B da PETROBRAS são as mais 

usadas pelas empresas brasileiras e são apresentadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Categorias de Severidade 

Categoria 

Denominação 

Pessoas 
Patrimônio/ 

Continuidade 
Meio Ambiente Imagem 

I 

 Desprezível 

Sem lesões ou 

no máximo 

casos de 

primeiros 

socorros 

Danos leves a 

equipamentos 

sem 

comprometimento 

da continuidade 

operacional 

Danos 

insignificantes 

Impacto 

insignificante 

II 

 Marginal 
Lesões leves 

Danos leves a 

sistemas/ 

equipamentos 

Danos leves Impacto local 

III 

Média 

Lesões graves 

intramuros ou 

lesões leves 

extramuros 

Danos moderados 

a sistemas 

Danos 

moderados 

Impacto 

regional 

IV 

Crítica 

Fatalidade 

intramuros ou 

lesões graves 

extramuros 

Danos severos a 

sistemas 

(reparação lenta) 

Danos severos 

com efeito 

localizado 

Impacto 

nacional 

V 

Catastrófica 

Múltiplas 

fatalidades 

intramuros ou 

fatalidade 

extramuros 

Danos 

catastróficos 

podendo levar à 

perda da 

instalação 

industrial 

Danos severos 

em áreas 

sensíveis ou se 

estendendo para 

outros locais 

Impacto 

internacional 

Fonte: Norma N-2782 Rev. B da PETROBRAS, 2010 

 

3.1.5 Frequência 

 

A frequência de cada cenário acidental é a indicação qualitativa da frequência 

esperada de ocorrência para os cenários identificados (FLEMING E GARCIA, 1999). A 

atribuição de frequências aos cenários acidentais, durante a aplicação da APP, é baseada em 
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informações específicas existentes em cada Unidade, em documentos e/ ou através da opinião 

de seus funcionários, do conhecimento e experiência em instalações similares de especialistas 

do grupo, bem como dados genéricos de instalações similares. As categorias de frequência 

descritas pela Norma N-2782 Rev B da PETROBRAS são as mais usadas pelas empresas 

brasileiras e são apresentadas na Tabela 5 (MUNIZ E TEIXEIRA, 2011). 

 

Tabela 5 – Categorias de Frequência 

Categoria Denominação Descrição 

A 
Extremamente 

Remota 

Conceitualmente possível, mas sem referências na 

indústria 

B Remota 
Não esperado ocorrer, apesar de haver referências 

históricas em instalações similares na indústria 

C 
Pouco 

Provável 

Pouco provável de ocorrer durante a vida útil de um 

conjunto de unidades similares 

D Provável 
Possível de ocorrer uma vez durante a vida útil da 

instalação 

E Frequente 
Possível de ocorrer muitas vezes durante a vida útil da 

instalação 

Fonte: Norma N-2782 Rev. B da PETROBRAS, 2010 

 

3.1.6 Risco 

 

Combinando-se as categorias de frequência com as de severidade, obtém-se uma 

matriz de riscos, a qual fornece uma indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário 

identificado na análise. A matriz de risco da norma N-2782 Rev.B da PETROBRAS é a mais 

utilizada pelas empresas brasileiras e é apresentada na Tabela 6. Essa norma classifica os 

cenários de risco, como tolerável, moderado e não tolerável, e define os controles necessários 

para cada nível de risco (MUNIZ E TEIXEIRA, 2011). 
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Tabela 6 – Matriz de Risco 

 Categoria de Frequência 

A 

Extremamente 

Remota 

B 

Remota 

C 

Pouco 

Provável 

D 

Possível 

E 

Frequente 

C
a
te

g
o
ri

a
 d

e 
S

ev
er

id
a
d

e
 

V 

Catastrófica 
Moderado Moderado 

Não 

Tolerável 

Não 

Tolerável 

Não 

Tolerável 

IV 

Crítica 
Tolerável Moderado Moderado 

Não 

Tolerável 

Não 

Tolerável 

III 

Média 
Tolerável Tolerável Moderado Moderado 

Não 

Tolerável 

II 

Marginal 
Tolerável Tolerável Tolerável Moderado Moderado 

I 

Desprezível 
Tolerável Tolerável Tolerável Tolerável Moderado 

Fonte: Norma N-2782 Rev. B da PETROBRAS, 2010 

 

Os níveis de controle necessários para cada categoria de risco, descritos pela Norma 

N-2782 Rev.B da PETROBRAS, podem ser vistos na Tabela 7 (MUNIZ E TEIXEIRA, 

2011). 
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Tabela 7 – Categorias de Risco 

Categoria de Risco Descrição do Nível de Controle Necessário 

Tolerável (T) 

Não há necessidade de medidas adicionais. A 

monitoração é necessária para assegurar que os 

controles sejam mantidos. 

Moderado (M) 

Controles adicionais devem ser avaliados com o 

objetivo de obter-se uma redução dos riscos e 

implementados aqueles considerados praticáveis. 

Não Tolerável (NT) 

Os controles existentes são insuficientes. Métodos 

alternativos devem ser considerados para reduzir a 

probabilidade de ocorrência ou a severidade das 

consequências, de forma a trazer os riscos para 

regiões de menor magnitude de riscos. 

Fonte: Norma N-2782 Rev B da PETROBRAS, 2010 

 

3.1.7 Salvaguardas 

 

Salvaguardas são medidas preventivas e corretivas, aplicadas no empreendimento, que 

diminuem a severidade ou a frequência de ocorrência de um cenário acidental (MUNIZ E 

TEIXEIRA, 2011). 

 

3.1.8 Recomendações 

 

No caso das salvaguardas não serem suficientemente efetivas ou questionáveis, 

recomendações deverão ser desenvolvidas. Para serem efetivas, as recomendações devem 

reduzir a frequência ou a severidade de ocorrência do cenário acidental e assim, 

consequentemente, reduzir os riscos (MUNIZ E TEIXEIRA, 2011). 

Recomendações que atuam como medidas de prevenção são mais efetivas para evitar 

que um cenário acidental ocorra do que medidas mitigadoras ou de recuperação. As 

recomendações devem ser avaliadas cautelosamente, pois, em alguns casos, elas reduzem um 

determinado perigo, mas aumentam o risco do processo como um todo (CENTER FOR 

CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2008; MUNIZ E TEIXEIRA, 2011). 
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3.1.9 Número do Cenário Acidental 

 

Esta coluna deve conter um número de identificação do cenário de acidente. Deverá 

ser preenchida sequencialmente para facilitar a consulta a qualquer cenário de interesse. Uma 

APP define cenário de acidente como o conjunto formado pelo perigo identificado, suas 

causas e cada um dos seus efeitos (FLEMING E GARCIA, 1999). 

Após o preenchimento das planilhas de APP, a tarefa seguinte corresponde à 

estimativa das consequências dos acidentes. Os efeitos físicos são fenômenos físicos que 

ocorrem durante ou após o vazamento de substâncias perigosas, como efeitos de sobrepressão, 

decorrentes de explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos tóxicos 

decorrentes de substâncias tóxicas na atmosfera. Já a vulnerabilidade diz respeito aos danos 

físicos causados às pessoas expostas ao efeito físico. A análise de vulnerabilidade indica o 

percentual de morte na população exposta ou a probabilidade de morte para um indivíduo 

exposto (DUARTE E DROGUETT, 2012). 

 

3.2 CÁLCULO DOS ALCANCES DOS FLUXOS DE RADIAÇÃO TÉRMICA 

 

O estudo de caso desenvolvido para este trabalho foi baseado em um exemplo 

apresentado no Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CPQRA) do American Institute 

of Chemical Engineers (AIChE) (2008) que calcula o fluxo de radiação térmica recebido por 

um alvo a uma distância conhecida do ponto de vazamento e do jato formado.  

Este estudo propõe o cálculo da distância alcançada por três níveis diferentes de fluxo 

de radiação térmica cujos valores e efeitos são conhecidos, ou seja, o inverso proposto pelo 

exemplo do livro. Como consequência desta mudança, o resultado final é obtido por cálculos 

iterativos. 

 

3.2.1 Hipóteses Acidentais consideradas da APP 

 

Os cenários acidentais classificados na APP como não toleráveis serão levados para 

uma análise quantitativa, sendo calculados os alcances devido ao fluxo de radiação térmica 

emitido pelo incêndio.  

Para cada tamanho de vazamento, são descritas duas hipóteses acidentais (HA), para 

as quais serão avaliados os alcances referentes aos fluxos de radiação térmica de 1 kW/m
2
, 
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12,5 kW/m
2
 e 37,5 kW/m

2
. O diâmetro nominal considerado para o gasoduto é de 15” e as 

descrições das hipóteses acidentais são detalhadamente apresentadas no Capítulo 4. 

O tipo de dano gerado pela radiação térmica depende de sua intensidade e do tempo de 

exposição ao qual o alvo se submete, podendo ser avaliados danos a pessoas e a estruturas. 

Neste trabalho, foram considerados valores de fluxo de radiação térmica que fossem capazes 

de gerar fatalidades, como mostrado na Tabela 8 a seguir (SÁ, 2008). 

 

Tabela 8 - Níveis de Fluxo de Radiação Térmica e Efeitos Esperados 

Fluxo de  

Radiação Térmica  

(kW/m
2
) 

Efeitos  

1 Sol ao meio dia 

12,5 
1% de probabilidade de fatalidade em pessoas expostas por 30 

segundos.  

37,5 
50% de probabilidade de fatalidade em pessoas expostas por 20 

segundos. 

Fonte: Adaptado de SÁ, 2008 e ZIMMERMANN,2009. 

 

3.2.2 Cálculo do Comprimento do Jato 

 

O comprimento do jato formado é calculado pela Equação 1. Para resultados 

conservativos, é assumido que o jato formado é perpendicular ao solo e possui formato 

cilíndrico (AICHE, 2008).  

 

 

(1) 

 

Onde: 

L: é o comprimento do jato [metros]; 

dj: é o diâmetro do jato, ou seja, o diâmetro do furo [metros]; 

CT: é a concentração em fração molar de metano na mistura estequiométrica ar-

metano [adimensional]; 

Tf ,Tj: é a temperatura adiabática da chama e do ar, respectivamente [K]; 

αT: mol de reagente por mol de produto para a mistura estequiométrica ar-metano 

[adimensional]; 
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Ma, Mf : massa molecular do ar e do metano, respectivamente [massa/mol]; 

Foi considerado que o gás natural é composto somente por metano que escoa no 

gasoduto a uma pressão de 100 bar. O vazamento ocorre a uma altura de 1 metro do solo e é 

perpendicular ao mesmo, a temperatura do ambiente é de 25 ºC (298 K) e a umidade relativa 

do ar é de 95%.  

A reação de combustão do metano em ar é dada pela Equação 2. 

 

(2) 

 

Pela Equação 2, temos que CT = (1/1+2+7,52) = 0,095 e αT=(1+2/1+2)=1. Sabendo 

que a massa molar do ar é 29 g/mol, a do metano é 16 g/mol e Tf /Tj = (2200/298)=7,4 e 

substituindo esses valores na Equação 1, obtemos a seguinte relação entre o comprimento do 

jato (L) e o diâmetro do furo (dj): 

 

(3) 

 

3.2.3 Cálculo da taxa de vazamento 

 

A taxa de vazamento de gás natural vazado é obtida pela Equação 4 para fluxo 

obstruído através de um orifício (AICHE, 2008).  

 

 

(4) 

 

 

Onde: 

�́�: é a taxa mássica de vazamento através de um orificio [massa/tempo]; 

CD: é o coeficiente de descarga [adimensional]; 

P: é a pressão a montante do furo [força/área]; 

gc: é a constante gravitacional [força/massa.aceleração]; 

M: é a masa molar do gás [massa/mol]; 

k: é a razão de capacidade térmica, Cp/Cv [adimensional]; 

Rg: é a constante dos gases ideais [pressão.volume/mol.temperatura]; 
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T: é a temperatura do gás a montante do furo [kelvin]; 

Conforme a pressão a montante P diminui a taxa de máxima de vazamento é atingida. 

O valor máximo ocorre quando a velocidade de descarga do gás atinge a velocidade do som. 

Neste ponto, o escoamento se torna independente da pressão a jusante e passa a depender 

apenas da pressão a montante. A Equação 4 representa então a taxa de vazamento para 

escoamento sônico, ou obstruído, através de um furo (AICHE, 2008).  

 

3.2.4 Cálculo do alcance do fluxo de radiação térmica 

 

A Equação 5 permite calcular o fluxo de radiação térmica que chega em um receptor 

(AICHE, 2008). 

 

 

(5) 

 

Onde: 

E: fluxo de radiação térmica no receptor [energia/área.tempo]; 

𝜏a: é a transmissividade atmosférica [adimensional]; 

η: é a fração da energia total convertida em radiação térmica [adimensional]; 

�́�: é a taxa mássica de vazamento através de um orificio [massa/tempo]; 

Hc: é a entalpia de combustão do metano [energia/massa]; 

Fp: é o fator do ponto de vista da fonte, calculado pela Equação 6 [comprimento
-1

] 

(AICHE, 2008). 

 

 (6) 

 

Onde: 

x: é a distância da fonte radiante para o receptor, conforme o esquema mostrado na 

Figura 9. 
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Fonte: Adaptado de AIChE, 2008. 

Figura 9 - Representação do incêndio em jato e parâmetros a serem calculados 

 

A transmissividade atmosférica 𝜏a é calculada a partir das equações 7 e 8 (AICHE, 

2008). 

 

(7) 

 

Onde Xw é a distância da fonte radiante até o receptor e Pw é a pressão parcial da água, 

calculada através da Equação 8 (AICHE, 2008). 

 

(8) 

 

Onde RH é a umidade relativa do ar, que para este caso é assumida ser de 80%, e Ta é 

a temperatura do ar, de 298 K. 

O alcance (ou a distância do fluxo radiante para o recetor, x) do fluxo de radiação 

térmica do jato de fogo é calculado pela Equação 6, após se obter o valor de Fp, que por sua 

vez é obtido a partir da Equação 5. Entretanto, observa-se que a mesma Equação 5 depende 

do valor de transmissividade atmosférica 𝜏a, que também depende da distância para o 

receptor. Portanto, é necessário o uso de um método iterativo de cálculo, para que se obtenha 

o valor de x. 

A estimativa inicial para o valor da distância Xw é de 200 metros. Calcula-se 

primeiramente o valor da transmissividade 𝜏a, em seguida o valor de Fp, que, para cada valor 

de fluxo radiante considerado, resulta em um valor de x. O valor de x obtido é comparado ao 
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valor da estimativa inicial de Xw e se o erro relativo por maior que 0,01%, o cálculo é 

repetido, sendo utilizado como Xw o último valor de x encontrado.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS (APP) 

 

Na Tabela 9 serão apresentadas as planilhas da análise preliminar de perigos (APP), 

que foram estruturadas com base no Termo de Referência para Elaboração de Estudos de 

Análise Quantitativa de Riscos para Dutos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2015).  

A planilha apresenta nove colunas nas quais são distribuídos os perigos e suas 

respectivas causas, consequências, categorias de severidade, frequência e risco, salvaguardas 

e recomendações quando julgadas necessárias.  

Nesta análise foram considerados cenários acidentais que poderiam impactar pessoas e 

o meio ambiente.
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Tabela 9 - Análise Preliminar de Perigos (APP) para um gasoduto de gás natural 

Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

1.1 Pequeno 

vazamento de 

gás natural 

Corrosão  

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal E-Frequente Moderado 

Sobrespessura de corrosão (em 

todo o trecho) 

 

Proteção anti-corrosiva externa 

(polipropileno de tripla camada) 

suplementada por proteção 

catódica (corrente impressa e leito 

de anodo) 

 

Detectores de fogo e gás  

 

Inspeção visual periódica do 

traçado do gasoduto 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Passagem de PIG instrumentado 

 1 

Danos ambientais 

devido à 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

II-Marginal E-Frequente Moderado  2 

Danos a pessoas 

devido à 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

IV-Crítica E-Frequente 
Não 

Tolerável  

Rec 1. Reduzir/ revisar 

peridiocidade de 

inspeção/ manutenção/ 

passagem de PIG 

instrumentado ou 

outros procedimentos 

que assegurem a 

integridade do 

gasoduto e sejam 

3 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

periodicamente 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

Plano de Emergência 

capazes de reduzir a 

frequência de 

ocorrência de pequenos 

vazamentos. 

Desgaste/ fadiga 

ou falha de 

material em 

equipamentos 

como válvulas, 

flanges, juntas, 

conexões e etc.  

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal D-Provável Moderado 

Critérios específicos de projeto  

 

Inspeção visual e sonora diária 

das válvulas e instrumentação de 

controle 

 

Realização de Teste Hidrostático 

 

Detectores de fogo e gás 

 

 4 

Danos ambientais 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

II-Marginal D-Provável Moderado  5 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

IV-Crítica D-Provável 
Não 

Tolerável  

Inspeção visual periódica do 

traçado do gasoduto 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Passagem de PIG instrumentado 

periodicamente 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

Plano de Emergência 

Rec 1. Reduzir/ revisar 

peridiocidade de 

inspeção/ manutenção/ 

passagem de PIG 

instrumentado ou 

outros procedimentos 

que assegurem a 

integridade do 

gasoduto e sejam 

capazes de reduzir a 

frequência de 

ocorrência de pequenos 

vazamentos. 

6 

Interferência de 

terceiros 

(Escavações, 

equipamentos de 

agricultura ou de 

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal D-Provável Moderado 

Faixa de Servidão e Programa de 

Comunicação Social para 

sinalizar a localização e informar 

sobre o gasoduto a comunidades 

vizinhas 

 7 

Danos ambientais 

devido a 
II-Marginal D-Provável Moderado  8 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

drenagem etc.) ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Detectores de fogo e gás 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

Plano de Emergência 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

IV-Crítica D-Provável 
Não 

Tolerável  

Rec 1. Reduzir/ revisar 

peridiocidade de 

inspeção/ manutenção/ 

passagem de PIG 

instrumentado ou 

outros procedimentos 

que assegurem a 

integridade do 

gasoduto e sejam 

capazes de reduzir a 

frequência de 

ocorrência de pequenos 

vazamentos. 

9 

Movimentação do 

solo 

Danos ambientais 

(dispersão do gás 
II-Marginal D-Provável Moderado 

Inspeção visual periódica do 

traçado do gasoduto 
 10 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

(alagamentos, 

erosão do solo, 

desmoronamentos 

etc.) 

sem ignição)  

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Detectores de fogo e gás 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

Plano de Emergência 

Danos ambientais 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

II-Marginal D-Provável Moderado  11 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato 

(perda de produto 

com ignição 

imediata) 

IV-Crítica D-Provável 
Não 

Tolerável  

Rec 1. Reduzir/ revisar 

peridiocidade de 

inspeção/ manutenção/ 

passagem de PIG 

instrumentado ou 

outros procedimentos 

que assegurem a 

integridade do 

gasoduto e sejam 

capazes de reduzir a 

frequência de 

12 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

ocorrência de pequenos 

vazamentos. 

1.2 Grande 

vazamento de 

gás natural 

Interferência de 

terceiros 

(Escavações, 

equipamentos de 

agricultura ou de 

drenagem etc.) 

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal B-Remota Tolerável 
Faixa de Servidão e Programa de 

Comunicação Social para 

sinalizar a localização e informar 

sobre o gasoduto a comunidades 

vizinhas 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Detectores de fogo e gás 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

Plano de Emergência 

 13 

Danos ambientais 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

possibilidade de 

ignição) 

II-Marginal B-Remota Tolerável  14 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

V-

Catastrófica 
B-Remota Moderado   15 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

possibilidade de 

ignição) 

Movimentação do 

solo 

(alagamentos, 

erosão do solo, 

desmoronamentos 

etc.) 

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal B-Remota Tolerável 

Inspeção visual periódica do 

traçado do gasoduto 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Detectores de fogo e gás 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 

 16 

Danos ambientais 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

possibilidade de 

II-Marginal B-Remota Tolerável  17 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

ignição) Plano de Emergência 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

possibilidade de 

ignição) 

V-

Catastrófica 
B-Remota Moderado   18 

Desgaste/ fadiga 

ou falha de 

material em 

Danos ambientais 

(dispersão do gás 

sem ignição) 

II-Marginal B-Remota Tolerável 

Critérios específicos de projeto  

 

Inspeção visual e sonora diária 

 19 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

acessórios como 

válvulas, flanges, 

juntas, conexões e 

etc. 

Danos ambientais 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

possibilidade de 

ignição) 

II-Marginal B-Remota Tolerável 

das válvulas e instrumentação de 

controle 

 

Realização de Teste Hidrostático 

 

Detectores de fogo e gás 

 

Inspeção visual periódica do 

traçado do gasoduto 

 

Válvulas de bloqueio (segurança) 

manual e válvulas de acionamento 

remoto 

 

Passagem de PIG instrumentado 

periodicamente 

 

Plano de Manutenção preventiva 

periódica do sistema de controle 

do gasoduto 

 20 

Danos a pessoas 

devido a 

ocorrência de 

incêndio em jato, 

bola de fogo, 

incêndio em 

nuvem, explosão 

em nuvem (perda 

de produto com 

V-

Catastrófica 
B-Remota Moderado   21 
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Nó.: 1 Gasoduto de Gás Natural  

Perigo Causas Consequências Severidade Frequência Risco Salvaguardas Recomendações 

Número 

do 

Cenário 

Acidental 

possibilidade de 

ignição) 

 

Plano de Emergência 
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Os perigos identificados na análise envolvem a liberação de produto, tendo sido 

considerados pequenos e grandes vazamentos de gás natural. Esta identificação foi baseada na 

análise histórica de acidentes apresentada pelo EGIG, que aponta que os acidentes mais 

críticos envolvendo gasodutos decorreram de vazamentos. 

Assim como os perigos, as causas para a liberação de produto foram levantadas com 

base nas estatísticas trazidas pelo EGIG, como demonstrado no capítulo de análise histórica 

de acidentes. As quatro principais causas de vazamentos em gasodutos de acordo com o EGIG 

são corrosão, interferência de terceiros, falha de material e movimentação do solo. Estas, são 

detalhadamente descritas a seguir. 

 Corrosão: pode ser interna ou externa à tubulação, sendo a primeira causada 

principalmente por reações entre o gás natural e possíveis contaminantes presentes em sua 

composição, e a segunda devido a exposição a intempéries da natureza, como chuvas, 

variações de temperatura, radiação solar e etc; 

 Desgaste/ fadiga ou falha de material em equipamentos como válvulas, flanges, juntas, 

conexões e etc.: esta causa engloba a escolha inadequada de materiais de contrução para 

tubulação, materiais de baixa qualidade, fadiga ou desgaste do material que possa gerar 

pequenos ou grandes vazamentos no gasoduto; 

 Interferência de terceiros (escavações, equipamentos de agricultura ou de drenagem 

etc.): esta causa se aplica principalmente a gasodutos enterrados, ocorrendo devido a ação de 

pessoas não envolvidas na operação da instalação que por desconhecerem a existência do 

gasoduto enterrado, realizam atividades que acabam por danificar a estrutura do duto, gerando 

a liberação de produto; 

 Movimentação do solo (alagamentos, erosão do solo, desmoronamentos etc.): são 

contempladas situações em que a movimentação natural do solo causa pequenos ou grandes 

furos no gasoduto, é mais comumente identificada em gasodutos enterrados. 

As consequências identificadas na APP dependem do tamanho do vazamento. Para 

pequenos vazamentos de gás natural, duas possibilidades são consideradas possíveis de 

ocorrer: a dispersão do gás vazado sem danos, ou a ocorrência de um incêndio em jato, 

conforme descrito a seguir: 

 Dispersão do gás sem ignição: nesta situação, o gás vazado dispersa sem sofrer 

ignição, gerando apenas danos ambientais decorrentes de poluição atmosférica; 
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 Incêndio em jato: este tipo de acidente é um fenômeno decorrente da ignição imediata 

do gás. Os danos causados em pessoas e instalações são devidos ao fluxo de radiação térmica 

emitida pela chama. 

Para vazamentos devido a pequenos furos, não foi considerada a possibilidade de 

ocorrência de acidentes decorrentes de ignição retardada, caracterizados pela ignição da 

nuvem de gás deslocada da fonte de vazamento, pois o gás natural é composto 

majoritariamente de metano, que por ser mais leve que o ar se dispersa facilmente. Assim, a 

ignição retardada de pequenas quantidades de gás natural não é considerada crível pois a 

nuvem se dispersaria antes de atingir uma fonte de ignição, diminuindo muito a probabilidade 

de ocorrência de acidentes como o incêndio em nuvem ou explosão (AICHE, 2008).  

Além disso, a possibilidade de ocorrência de bola de fogo em pequenos vazamentos 

também não é considerada possível de ocorrer pois, apesar de ser gerada por ignição imediata, 

a massa de gás vazada não seria suficiente para gerar este tipo de acidente (AICHE, 2008).  

Para consequências geradas por grandes vazamentos de gás natural, o potencial de 

formação de bola de fogo, incêndio em nuvem e explosão em nuvem não confinada (UVCE) 

foram considerados além dos acidentes já mencionados para pequenos vazamentos.  

 Bola de fogo: é um fenômeno caracterizado pela ignição imediata de grande massa de 

gás vazado e seus impactos a pessoas são decorrentes da intensidade de radiação térmica; 

 Incêndio em nuvem: considera-se a possibilidade de formação de incêndio em nuvem 

quando a massa de produto liberada é alta e se ignita retardadamente. Este fenômeno ocorre 

de forma muito rápida e seus efeitos são devidos à radiação térmica; 

 Explosão em nuvem de vapor não confinada (unconfined vapor cloud explosion – 

UVCE): quando a massa de gás vazada é grande o suficiente, considera-se a possibilidade da 

nuvem de vapor encontrar uma fonte de ignição retardada, resultando na chamada explosão 

em nuvem. Neste tipo de evento, parte da energia é liberada em ondas de pressão e outra parte 

é liberada em forma de radiação térmica, sendo portanto considerados os impactos 

decorrentes dessas duas formas de liberação de energia.  

As salvaguardas identificadas são instrumentos ou procedimentos capazes de evitar ou 

mitigar as causas de cada perigo. Dessa maneira, algumas salvaguardas como planos de 

manutenção, planos de emergência e válvulas de bloqueio são comuns a todos os cenários 

acidentais, já as demais se aplicam a cada causa em específico. 

Para atribuição das categorias de severidade, frequência e consequentemente a 

classificação de riscos a cada cenário acidental, foram consideradas as informações 
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encontradas tanto na literatura, relacionadas a acidentes de gasodutos de gás natural, quanto 

na análise histórica de acidentes do EGIG. A matriz de riscos utilizada para a classificação de 

riscos dos cenários acidentais foi a presente na norma N-2782 rev.B da Petrobras. 

Em relação à severidade, os danos às pessoas causados por um incêndio devido a uma 

grande liberação de gás é sempre maior do que aqueles causados por pequenas liberações. Por 

isso, para pequenos vazamentos, foi determinado que incêndios em jato provocariam 

fatalidades intramuros ou lesões graves extramuros, sendo enquadrado portanto na categoria 

Crítico. Para grandes vazamentos, foi considerado que os danos causados por uma bola de 

fogo, incêndios e explosões em nuvem e incêndios seriam Catastróficos, causando múltiplas 

fatalidades intramuros ou fatalidades extramuros. 

Analisando os impactos ao meio ambiente devido à dispersão do gás ou a ocorrência 

de incêndios em jato devido a pequenos e grandes vazamentos, foi determinado que os danos 

seriam somente locais, sendo portanto atribuída a categoria de severidade Marginal. 

De maneira geral, as frequências de ocorrência de cenários acidentais de pequenos 

vazamentos de gás natural são sempre maiores que a de grandes vazamentos. Assim, foi 

determinado que os cenários acidentais decorrentes de pequenos vazamentos são possíveis de 

ocorrer uma vez durante a vida útil da instalação, com exceção do cenário de pequenos 

vazamentos causados por corrosão, que, de acordo com dados do EGIG, são possíveis de 

ocorrer muitas vezes durante a vida útil da instalação. Grandes vazamentos não são esperados 

devido às salvaguardas existentes, mas como existem referências históricas em instalações 

similares na indústria, atribuiu-se a categoria Remota a todos os cenários acidentais causados 

por grandes liberações.  

Como resultado final da APP, foram identificados 6 cenários acidentais com risco 

tolerável, 11 cenários com risco moderado, e 4 cenários com risco não tolerável. De acordo 

com os controles propostos para os diferentes níveis de risco mencionados na norma N-2782 

rev.B da Petrobras, para cenários classificados como toleráveis, não há necessidade de 

medidas adicionais. Para cenários com risco moderado, não há obrigatoriedade de 

implementação de medidas de controles, mas devem ser avaliadas melhorias que possam 

reduzir o risco. Já para cenários que apresentaram risco não tolerável, existe a obrigatoriedade 

de implementação de mudanças na instalação que possam reduzir o risco a níveis toleráveis. 

Dessa maneira, foi proposta uma recomendação para os cenários classificados como 

risco não tolerável, propondo o aumento da periodicidade de rotinas de inspeção e 

manutenção ou outros procedimentos capazes de reduzir a frequência de ocorrência de 

pequenos vazamentos de gás.  
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4.2 CÁLCULO DOS ALCANCES DO FLUXO DE RADIAÇÃO TÉRMICA 

 

4.2.1 Hipóteses Acidentais consideradas da APP 

 

Os cenários acidentais classificados na APP como não toleráveis foram levados para 

uma análise quantitativa, sendo calculados os alcances devido ao fluxo de radiação térmica 

emitido pelo incêndio. A Tabela 10 apresenta a relação dos cenários acidentais 3, 6, 9 e 12, 

identificados na APP como não toleráveis. 

 

Tabela 10 – Relação dos cenários não toleráveis identificados na APP 

Número do 

Cenário 

Acidental 

Descrição do cenário 
Nível de 

Risco 

3 

Pequeno vazamento de gás natural causado por corrosão, 

gerando danos a pessoas devido à ocorrência de incêndio em 

jato (perda de produto com ignição imediata) 

Não 

Tolerável  

6 

Pequeno vazamento de gás natural causado por desgaste/ 

fadiga ou falha de material em equipamentos como válvulas, 

flanges, juntas, conexões e etc., gerando danos a pessoas 

devido à ocorrência de incêndio em jato (perda de produto 

com ignição imediata) 

Não 

Tolerável  

9 

Pequeno vazamento de gás natural causado por interferência 

de terceiros (escavações, equipamentos de agricultura ou de 

drenagem etc.), gerando danos a pessoas devido à ocorrência 

de incêndio em jato (perda de produto com ignição imediata) 

Não 

Tolerável  

12 

Pequeno vazamento de gás natural causado por movimentação 

do solo (alagamentos, erosão do solo, desmoronamentos etc.), 

gerando danos a pessoas devido à ocorrência de incêndio em 

jato (perda de produto com ignição imediata) 

Não 

Tolerável  

 

Como pode ser observado, todos os cenários não toleráveis foram decorrentes de 

pequenos vazamentos que sofreram ignição imediata gerando um incêndio em jato. Devido a 

essas características e com base em parâmetros definidos pelo Termo de Referência do INEA 

para Estudos de Análise de Risco em Dutos, o estudo de caso considerado neste trabalho 

consiste no cálculo dos alcances dos efeitos físicos danosos de três valores de fluxo de 
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radiação térmica emitidos por um incêndio em jato para dois tamanhos diferentes de furos em 

um gasoduto. 

As descrições das hipóteses acidentais são detalhadamente apresentadas na Tabela 10 

a seguir: 

 

Tabela 11 – Descrição das hipóteses acidentais consideradas no estudo de caso 

Identificação  Descrição 

HA01 
Pequeno vazamento de gás natural em gasoduto de 15" devido a furo de 5% 

do diâmetro total do gasoduto, gerando incêndio em jato  

HA02 
Pequeno vazamento de gás natural em gasoduto de 15" devido a furo de 

20% do diâmetro total do gasoduto, gerando incêndio em jato  

 

4.2.2 Cálculo do Comprimento do Jato 

 

Assim, o comprimento do jato para cada tamanho de furo considerado por hipótese 

acidental é apresentado na Tabela 12 a seguir, calculado a partir da Equação 3.  

 

Tabela 12 – Comprimento do jato formado para cada hipótese acidental 

Hipótese 

Acidental 

Diâmetro do furo relativo 

ao diâmetro do gasoduto 

de 15" (%) 

Diâmetro do furo  

(dj) [mm] 

Comprimento do 

jato (L) [m] 

HA01 5 19,1 3,8 

HA02 20 76,2 15,2 

 

4.2.3 Cálculo da taxa de vazamento 

 

Substituindo , na Equação 4 os valores CD = 1 (para escoamento obstruído através de 

um furo), k = 1,32, gc = 1 kg.m/Ns
2
 e Rg = 8,21.10

-2
 m

3
.atm/mol.K, os demais valores de 

pressão, temperatura, massa molar do gás natural já apresentados e com o valor da área do 

furo, é possível calcular a taxa de vazamento em Kg/s. Os valores obtidos da taxa de 

vazamento para as condições de cada hipótese acidental são apresentados na Tabela 13 a 

seguir. 
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Tabela 13 – Taxa de vazamento de gás natural para cada hipótese acidental 

Hipótese 

Acidental 

Diâmetro do furo 

[mm] 

Área do furo 

A [m
2
] 

Taxa  de Vazamento 

[kg/s] 

HA01 19,1 2,85E-04 4,9 

HA02 76,2 4,56E-03 77,7 

 

4.2.4 Cálculo do alcance do fluxo de radiação térmica 

 

Um resumo do passo a passo dos cálculos para cada hipótese acidental e nível de fluxo 

de radiação térmica considerado pode ser observado nas Tabelas 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

 

Tabela 14 - Alcance atingido pela radiação de 1 kW/m
2
 para a HA01 (furo de 19,1 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝜏a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m2] 

Fator do ponto de 

vista da fonte 

Fp [m-1] 

Alcance 

do fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,619 1 3,34E-05 48,795 75,603 

48,795 0,703 1 2,94E-05 51,993 6,554 

51,993 0,699 1 2,96E-05 51,844 0,285 

51,844 0,699 1 2,96E-05 51,851 0,013 

51,851 0,699 1 2,96E-05 51,851 0,001 

 

Tabela 15 – Alcance atingido pela radiação de 12,5 kW/m
2
 para a HA01 (furo de 19,1 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝜏a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m
2
] 

Fator do ponto de 

vista da fonte 

Fp [m
-1

] 

Alcance 

do fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,619 12,5 4,15E-04 13,844 93,078 

13,844 0,788 12,5 3,27E-04 15,612 12,769 

15,612 0,779 12,5 3,30E-04 15,528 0,539 

15,528 0,780 12,5 3,30E-04 15,531 0,024 

15,531 0,780 12,5 3,30E-04 15,531 0,001 
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Tabela 16 - Alcance atingido pela radiação de 37,5 kW/m
2
 para a HA01 (furo de 19,1 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝝉a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m
2
] 

Fator do ponto de 

vista da fonte 

Fp [m
-1

] 

Alcance 

do fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,619 37,5 1,25E-03 7,993 96,004 

7,993 0,828 37,5 9,38E-04 9,210 15,234 

9,210 0,817 37,5 9,50E-04 9,152 0,636 

9,152 0,818 37,5 9,50E-04 9,155 0,029 

9,155 0,818 37,5 9,50E-04 9,154 0,001 

 

Tabela 17 - Alcance atingido pela radiação de 1 kW/m
2
 para a HA02 (furo de 76,2 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝝉a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m2] 

Fator do ponto 

de vista da 

fonte 

Fp [m-1] 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,619 1 2,08E-06 195,709 2,146 

195,709 0,621 1 2,07E-06 195,900 0,098 

195,900 0,621 1 2,07E-06 195,891 0,004 

 

Tabela 18 - Alcance atingido pela radiação de 12,5 kW/m
2
 para a HA02 (furo de 76,2 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝝉a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m
2
] 

Fator do ponto de 

vista da fonte 

Fp [m
-1

] 

Alcance 

do fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,619 12,5 2,60E-05 55,355 72,3226 

55,355 0,695 12,5 2,31E-05 58,649 5,9508 

58,649 0,692 12,5 2,33E-05 58,497 0,2598 

58,497 0,692 12,5 2,33E-05 58,503 0,0117 

58,503 0,692 12,5 2,33E-05 58,503 0,0005 
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Tabela 19 - Alcance atingido pela radiação de 37,5 kW/m
2
 para a HA02 (furo de 76,2 mm) 

Alcance do 

fluxo 

radiante  

Xs [m] 

Transmissividade 

atmosférica 

𝝉a 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m
2
] 

Fator do ponto de 

vista da fonte 

Fp [m
-1

] 

Alcance 

do fluxo 

radiante  

X [m] 

erro % 

200 0,6195 37,5 7,79E-05 31,959 84,020 

31,959 0,7306 37,5 6,61E-05 34,708 8,602 

34,708 0,7252 37,5 6,65E-05 34,580 0,371 

34,580 0,7255 37,5 6,65E-05 34,586 0,017 

34,586 0,7254 37,5 6,65E-05 34,585 0,001 

 

É possível observar que a convergência do método iterativo é rápida, sendo obtido o 

resultado após no máximo 5 iterações para uma precisão alta, com erro menor que 0,01%. 

Para efeitos práticos, o resultado final dos alcances será apresentado com apenas 1 casa 

decimal, apesar de os cálculos iterativos terem sido feitos para precisão até a terceira casa 

decimal. 

Os alcances atingidos para cada fluxo de radiação térmica emitido por um incêndio em 

jato decorrente de um vazamento de gás natural em um gasoduto são então apresentados na 

Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Alcances atingidos pelo fluxo radiante para as hipóteses HA01 e HA02 

Hipótese 

acidental 

Diâmetro do furo 

[mm] 

Taxa de 

vazamento 

[kg/s] 

Fluxo de 

radiação 

térmica  

E  

[kW/m
2
] 

Alcances 

[m] 

HA01 19,1 4,9 

1 51,9 

12,5 15,5 

37,5 9,2 

HA02 76,2 77,7 

1 195,9 

12,5 58,5 

37,5 34,6 

 

Assim, pelas informações obtidas na Tabela 13 e pelos efeitos ocasionados pelos 

diferentes níveis de fluxo radiante (Tabela 6), é possível concluir que a probabilidade de 

fatalidade de pessoas distantes 15,5 metros de um incêndio em jato oriundo de um furo de 

19,1 milímetros e expostas à radiação por 30 segundos, é de 1%. Isso significa que, 
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estatisticamente, se um grupo de 100 pessoas estivesse a essa distância e um incêndio como o 

da hipótese HA01 ocorresse, após 30 segundos, 1 pessoa morreria.  

Analogamente e de forma exemplificada, se um grupo de 100 pessoas estivesse a uma 

distância de 34,6 metros de um incêndio em jato causado por um furo de 76,2 milímetros, 

50% das pessoas morreriam após um tempo de exposição à radiação de 20 segundos.  
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5 COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

O registro de acidentes de grandes proporções envolvendo gasodutos é o principal 

incentivo para a realização de estudos de análise de riscos como ferramenta para o 

gerenciamento da segurança e confiabilidade de instalações industriais.  

O desenvolvimento da Análise Preliminar de Perigos baseado na análise histórica de 

acidentes permitiu identificar os principais perigos associados a operação de gasodutos, suas 

causas e estimativas de frequência de ocorrência para a classificação dos riscos de cada 

cenário acidental. O estudo inicial da APP evidenciou que os perigos mais comuns nessas 

instalações estão relacionados a vazamentos de gás natural, que por ser uma substância 

inflamável, é capaz de gerar diferentes tipos de incêndios, podendo causar danos devido ao 

fluxo de radiação térmica emitido.  

Todos os cenários acidentais classificados na APP como não toleráveis foram 

caracterizados por pequenos vazamentos de gás natural cuja ignição imediata resulta em um 

incêndio em jato. Os cenários não toleráveis motivaram então a segunda etapa do estudo, que 

consistiu no cálculo dos alcances do fluxo de radiação térmica do incêndio em jato gerado por 

furos de diâmetros iguais a 5 e 20% do diâmetro total do gasoduto.  

Foram selecionados dois níveis de fluxo de radiação térmica, que fossem capazes de 

causar fatalidades em pessoas expostas por tempo determinado à radiação. Foi então 

calculado o alcance atingindo pela radiação de 12,5 kW/m
2
, que causa 1% de fatalidade após 

um tempo de exposição de 30 segundos, e o alcance atingido pela radiação de 37,5 kW/m
2
, 

capaz de causar 50% de fatalidade após um tempo de exposição de 20 segundos, para cada 

tamanho de furo considerado.  

Para cálculo da distância segura, foi calculado o alcance atingido pelo fluxo de 

radiação térmica de 1 kW/m
2
, cujos efeitos são equivalentes ao do sol de meio dia. Esta 

distância foi considerada como sendo a mínima para a permanência de pessoas, e que 

respeitando essa distância os riscos de fatalidades associados a incêndios em jato seriam 

anulados.  

Deve-se ressaltar que as equações utilizadas para o cálculo dos alcances atingidos pelo 

fluxo de radiação térmica decorrente do incêndio em jato partem de sucessivas simplificações, 

a começar pela desconsideração da influência do vento no jato formado. Este modelo não se 

aplica caso a direção do vento seja considerada.  

Entretanto, o estudo é válido para se obter uma estimativa da extensão dos danos 

decorrentes de acidentes desse tipo, além de incentivar futuros estudos que busquem uma 
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abordagem mais realística do problema. Tal abordagem poderia ser conduzida, por exemplo, 

com o uso de softwares de análise quantitativas de risco, capazes de considerar parâmetros 

climáticos e termodinâmicos mais detalhados.  

Com os resultados obtidos na APP, foi proposta uma recomendação para os cenários 

acidentais classificados com nível de risco não tolerável, sendo sugerido o aumento da 

periodicidade de rotinas de inspeção e manutenção ou outros procedimentos capazes de 

reduzir a frequência de ocorrência de pequenos vazamentos de gás. Espera-se que após a 

implementação da recomendação proposta, o nível de risco diminua para níveis toleráveis, 

aumentando assim a segurança operacional da instalação.  

Com os alcances atingidos pelos fluxos radiantes em cada hipótese acidental, é 

possível sugerir que nenhum estabelecimento com alta concentração de pessoas, como 

escolas, hospitais, edifícios comerciais, etc., seja construído num raio de segurança mínimo de 

200 metros do gasoduto, visto que o fluxo de radiação térmica de 1 kW/m
2
, cujos efeitos de 

fatalidade são inexistentes, é atingido em 195,9 metros. Caso isso não seja possível, deve-se 

estudar a viabilidade de transposição do trajeto do gasoduto, com o objetivo de evitar danos 

catastróficos a pessoas caso um acidente ocorra conforme o considerado neste estudo.  
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