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Glossário: 

A seguir são apresentados termos que podem ser utilizados nesta análise e seus 

significados. 

 Acidente - Um evento indesejável envolvendo substâncias perigosas, que resulta 

em dano a pessoa, instalação e/ou meio ambiente. 

 ALARP - (As Low As Reasonably Practible – Tão Baixo Quanto Razoavelmente 

Praticável) Significa uma região intermediária entre os limites de aceitabilidade 

estabelecidos no estudo de Análise Quantitativa de Risco, onde os riscos devem 

ser reduzidos, mas as medidas de redução devem ser implementadas, somente 

se, os seus custos não forem excessivamente altos ou as medidas forem 

consideradas tecnicamente viáveis. 

 Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP – Hazard and Operability Analysis) 

- É uma técnica qualitativa para identificação de perigos, projetada para estudar 

possíveis desvios (anomalias) de projeto ou na operação de uma instalação. 

 Análise de riscos - Consiste no desenvolvimento de uma estimativa qualitativa 

ou quantitativa do risco de um determinado empreendimento ou atividade, com 

base em uma avaliação de engenharia, utilizando técnicas específicas para 

identificação dos possíveis cenários de acidente, suas frequências e 

consequências associadas. 

 Análise de Vulnerabilidade - A Análise de Vulnerabilidade consiste em um 

conjunto de modelos e técnicas usados para estimativa das áreas vulneráveis 

potencialmente sujeitas aos efeitos danosos de liberações acidentais de 

substâncias perigosas ou energia de forma descontrolada. Estas liberações 

descontroladas provocam os chamados efeitos físicos dos acidentes (sobre 

pressão, fluxo térmico e nuvens de gases tóxicos) que potencialmente podem 

causar danos a: pessoas, instalações ou meio ambiente. 

 Análise Preliminar de Perigo (APP) ou APR (Análise Preliminar de Risco) - É uma 

técnica qualitativa estruturada para identificar os possíveis cenários de acidente 

em uma dada instalação, classificando-os de acordo com categorias pré-

estabelecidas de risco a partir da sua frequência de ocorrência e de sua 

severidade. Medidas para redução dos riscos da instalação podem ser propostas 

e o novo risco do cenário pode ser avaliado. 



 

 AQR - Análise Quantitativa de Riscos - Análise técnica com o objetivo de 

quantificar o risco de determinado empreendimento ou atividade, a partir da 

estimativa da frequência de ocorrência e das possíveis consequências em termos 

de fatalidades às comunidades expostas, considerando os cenários identificados 

através de uma APP ou HAZOP. 

 Área Vulnerável - Área geográfica potencialmente sujeita a ser atingida pela 

extensão dos efeitos adversos provocados por um acidente. A abrangência dessa 

área é determinada pela Análise de Vulnerabilidade. 

 Auditoria - Processo sistemático e documentado para obter evidência e 

determinar se as atividades e resultados relacionados estão em conformidade 

com as medidas planejadas, e se estas estão implementadas efetivamente e são 

adequadas para atender a política e aos objetivos da organização. 

 BLEVE - Do original inglês Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Fenômeno 

decorrente da explosão catastrófica de um reservatório, quando um líquido nele 

contido atinge uma temperatura bem acima da sua temperatura de ebulição à 

pressão atmosférica com projeção de fragmentos e de expansão adiabática. 

 Curva FxN - Curva referente ao risco social, é a representação gráfica da relação 

entre a frequência acumulada de acidentes pelo número de fatalidades. 

 Curva Iso-Risco - Curva referente ao risco individual determinada pela união de 

todos os pontos com os mesmos valores de risco de uma mesma instalação 

industrial. Também conhecida como “contorno de risco”. 

 Desvios - Anomalias de projeto ou na operação de uma instalação. 

 Duto - Qualquer tubulação, incluindo seus equipamentos e acessórios, destinada 

ao transporte de petróleo, derivados ou de outras substâncias químicas 

perigosas, situada fora dos limites de áreas industriais. 

 Efeito dominó - Evento decorrente da sucessão de outros eventos parciais 

indesejáveis, cuja magnitude global é o somatório dos eventos individuais. 

 Emergência - Toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um processo, 

sistema ou atividade, da qual possam resultar danos a pessoas, ao meio 

ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros, 

envolvendo atividades ou instalações industriais. 

 Fator de perigo (FP) - O fator de perigo é definido como o quociente entre a 

Maior Massa Liberada Acidentalmente (MMLA) e a Massa da Referência (MR). 

FP = MMLA/MR 

 Fator de distância (FD) - É a relação entre a menor distância (distância (m)) entre 

o ponto de liberação e o ponto onde estão localizados os recursos vulneráveis e 

a distância de referência (50 metros). FD = distância (m)/50 

 Frequência - Número de ocorrências de um evento por unidade de tempo. 

 Gerenciamento de riscos - Processo de controle de riscos compreendendo a 

formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e 

administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem 

como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança 

considerados toleráveis ao longo de sua vida útil. 



 

 IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) - (Imediatamente perigoso 

para a vida e para a saúde - IPVS), valor que representa a máxima concentração 

de substância no ar à qual pode se expor uma pessoa por 30 minutos sem danos 

irreversíveis. 

 Incidente - Evento indesejável que poderia resultar em um prejuízo ou dano. 

 Inspeção - Método para detecção e correção de perdas potenciais, antes de sua 

ocorrência, cujos focos são máquinas, equipamentos, materiais, estruturas ou 

áreas que podem resultar em problemas quando desgastadas, danificadas, mal 

utilizadas ou empregadas. 

 Investigação de Incidente e Acidente - É uma avaliação baseada nas evidências 

coletadas onde uma equipe usa um método para determinar as causas de um 

incidente ou acidente e buscar o estabelecimento de medidas para evitar sua 

reincidência. 

 Maior Massa Liberada Acidentalmente (MMLA) - É a maior massa (em kg) de 

uma substância perigosa que pode ser liberada, acidentalmente, de um 

determinado sistema dentro da atividade. 

 Massa de Referência (MR) - Massa de Referência é a menor quantidade (em kg) 

de uma substância perigosa capaz de causar danos a uma certa distância do 

ponto de liberação. 

 Mudança - Alteração permanente ou temporária em relação a uma referência 

previamente estabelecida que modifique os riscos ou altere a confiabilidade dos 

sistemas. 

 P&ID - Diagrama de instrumentação e tubulações (P&ID) - Representação 

esquemática de todas as tubulações, vasos, válvulas, filtros, bombas, 

compressores, entre outros, do processo. Os P&ID mostram todas as linhas de 

processo, linhas de utilidades e suas dimensões, além de indicar também o 

tamanho e especificação das tubulações e válvulas, incluindo toda a 

instrumentação da instalação. 

 Perigo - Propriedade ou condição inerente de uma substância ou atividade capaz 

de causar danos a pessoas, a propriedades ou ao meio ambiente. 

 Plano de Contingência - Conjunto de procedimentos e ações que visam à 

integração dos diversos planos de emergências setoriais, bem como a definição 

dos recursos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, 

controle e combate à emergência. 

 Plano de Emergência - Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as 

responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente 

após um acidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à emergência. 

 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - Aplicação sistemática de políticas 

de gerenciamento, procedimentos e práticas de análises, avaliação e controle 

dos riscos para empreendimentos que processam, produzem, armazenam ou, de 

alguma forma, utilizam as substâncias perigosas, ou que realizam o transporte 



 

das mesmas por dutos, com o objetivo de proteger os funcionários, o público em 

geral, o meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção do processo. 

 Público externo - Também denominado população externa – é a população de 

empreendimentos vizinhos e comunidades externas ao empreendimento em 

estudo. 

 Público interno - Também denominado população interna - refere-se aos 

funcionários e contratados do próprio empreendimento que está sendo 

analisado. 

 Recomendação - É uma ação de redução de risco proposta para cenários 

classificados como Moderado ou Não-Aceito, sendo obrigatória sua 

implementação. 

 Risco - Medida da capacidade da relação entre probabilidade e consequência de 

um perigo se transformar em um acidente. 

 Risco individual - Risco individual é a frequência anual esperada de morte devido 

a acidentes, com origem em um empreendimento ou atividade, para uma pessoa 

situada em um determinado ponto nas proximidades do mesmo. 

 Risco social - Risco de um determinado número de pessoas da comunidade local 

sofrer danos decorrentes de ocorrências acidentais em um empreendimento ou 

atividade. 

 Sistema - É o conjunto de subsistema onde existe a possibilidade de liberação 

acidental de uma mesma substância perigosa em condição física semelhante 

(gasosa ou líquida); não sendo necessária a mesma condição operacional para 

esta substância perigosa. 

 Subsistema - Subsistema é qualquer grupo de equipamentos e/ou linhas 

interconectados, que sejam seguramente isoláveis e que tenham condições 

operacionais semelhantes, que possam liberar acidentalmente uma substância 

perigosa. Um subsistema seguramente isolável é aquele que é limitado por 

válvulas de bloqueio que possam ser acionadas de forma segura. 

 Substância Perigosa - É toda substância que atende aos critérios de 

periculosidade estabelecidos no Anexo I da Resolução CEPRAM 3965 de 2009. 

 Sugestão - É uma ação de redução de risco proposta para cenários classificados 

como Aceito, não sendo obrigatória sua implementação. 
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1. Introdução 

O presente trabalho contempla o Estudo de Análise de Riscos (EAR) das 

instalações da Petronol Distribuidora de Petróleo e Etanol a ser ampliada no município 

de Feira de Santana, Bahia. 

O estudo tem por finalidade identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos 

impostos ao meio ambiente e à comunidade circunvizinhas às instalações, decorrentes 

das atividades de descarregamento, armazenagem e carregamento de combustíveis. As 

etapas do trabalho podem ser resumidas conforme segue: 

a. Caracterização da instalação e da região de interesse; 

b. Identificação dos perigos e definição das hipóteses e cenários acidentais que  

 eventualmente possam vir a ocorrer nas instalações; 

c. Estimativa e avaliação das consequências e seus respectivos efeitos físicos, 

 decorrentes de eventos anormais que possam resultar em vazamentos, 

 incêndios ou explosões; 

d. Determinação das áreas vulneráveis decorrentes dos diferentes impactos 

 originados pelos efeitos físicos de cada um dos cenários de acidentes; 

e. Estimativa dos riscos impostos às pessoas situadas fora dos limites da 

 empresa, expressos em termos de Risco Social (curva f-N) e Risco Individual 

 (curvas de isso-risco); 

f. Avaliação dos riscos e proposição de medidas mitigadoras e de gerenciamento 

  

 O presente estudo baseou-se na Norma Técnica NT – 01/2009 – Gerenciamento 

de Risco no Estado da Bahia, aprovada pela Resolução CEPRAM 3965 de 30 de junho de 

2009. Todas as análises de cenários discutidas neste relatório tiveram como base a APP 

– Análise Preliminar de Perigo, realizado no âmbito do trabalho, área operacional. 

2. Caracterização Geral do Empreendimento 

As atividades da Petronol consistem no recebimento, armazenamento e 

expedição, pelo modal rodoviário. A estrutura da unidade é projetada unicamente em 

função do esquema dos produtos líquidos a granel, que por sua vez modifica de acordo 

com os fatores mercadológicos pertinentes à região de influência econômica.  

As substâncias álcool hidratado, álcool anidro, óleo diesel S10, óleo diesel S500 

e gasolina, são utilizadas no processo de recebimento, armazenamento e distribuição 

do empreendimento. Os combustíveis estão dispostos conforme tabela 01. 
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Armazenamento da base 

Tanque nº Produto Volume 

 

01 Diesel S500 868 m³ 

02 Diesel S10 873 m³ 

03 Etanol Hidratado 869 m³ 

04 Diesel S10 869 m³ 

05 Gasolina 519 m³ 

06 
Etanol Hidratado ou 

Anidro 
519 m³ 

07 AMPLIAÇÃO 2620 m³ 

08 AMPLIAÇÃO 2620 m³ 

09 AMPLIAÇÃO 2620 m³ 
Tabela 01: Descrição do Armazenamento da Petronol 

A PETRONOL pretende expandir sua capacidade atual de 4.220 m³, implantando 

3 novos tanques estipulados em volume de 2.620 m³ cada, totalizando 12.080 m³. 

Ampliação esta, que será feita dentro da área de propriedade da empresa, aspecto 

importante para viabilidade econômica, ambiental e de segurança do empreendimento 

como também para o seu entorno, trata-se de uma área pequena e murada com as 

dimensões de 31,00 metros de largura e 96,95 metros de comprimento, totalizando 

3.005,45m² de área de ampliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 01: Petronol em Feira de Santana - Ba 
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2.1. Localização e Descrição das Instalações: 

Identificação e Localização 

Razão Social: 
Petronol Distribuidora de Petróleo e Etanol LTDA 

CNPJ: 
09.371.943/0001-03 

Nome Fantasia: 
Petronol 

Endereço:  
Rod. Br 101, s/n, Km 172, Distrito de Humildes 

Município: 
Feira de Santana 

UF: 
BA 

CEP: 
44135-000 

Telefone: 
(75) 2102-3500 

Fax: 
  

Email: 
adm@petroserra.com 

Área Total: 
13.485,25 m² 

Número de funcionários 

Próprios: 
16 

Terceirizados: 
 

Responsável: 
Robustiano Goes 

Responsável Legal: 
Hildebrando da Silva Pinho 

Descrição da atividade: 
Carga, descarga e armazenamento de combustíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 02: Localização Petronol em Feira de Santana – BA
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Descrição da Instalação 

Bacia de tanques: a bacia de tanques contém 6 tanques conforme apresentado 

na tabela 01, com uma sub-bacia em torno de cada par de tanques (Tanque 01 e 02; 

Tanque 03 e 04; Tanque 05 e 06). Nos tanques numerados de 01 a 04 possuem tubulação 

de diâmetro nominal de 6 polegadas e 04 válvulas gavetas de 6 polegadas e 01 válvula 

de retenção também de 6 polegadas. Os tanques numerados de 05 e 06 possuem 04 

válvulas gavetas, 01 válvula de retenção, 01 válvula de pressão e alívio, todos de 

diâmetro de 4 polegadas, inclusive tubulações. 

O carregamento é realizado através de uma plataforma de carregamento com 

duas baias, cada uma com 3 braços de carregamento. A descarga é realizada através dos 

pontos de descargas, alguns inclusos na própria plataforma de carregamento. Tanto o 

processo de carregamento quanto o de descarregamento é realizado através do auxílio 

de 11 bombas centrifugas situadas na casa de bombas (entre a plataforma e bacia de 

tanques), cada uma possui função distinta da outra e operando apenas com um produto 

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Instalações da Petronol em Feira de Santana - Ba
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3. Caracterização da Região 

 Feira de Santana é um município brasileiro no Estado da Bahia situado a 108 

quilômetros de sua capital, Salvador. Localiza-se a uma altitude média de 234 metros. 

Possui uma área de 1.337,993 km². Os municípios limítrofes são Santa Barbara, 

Santanópolis, Tanquinho, Candeal, Riachão do Jacuípe, Antônio Cardoso, São Gonçalo 

dos Campos, Santo Amaro, Coração de Maria, Anguera, Serra Preta, Ipecaetá e 

Conceição do Jacuípe. Sua população aferida no censo de 2017 é de 627 477 habitantes. 

A figura 04 mostra o mapa da localização do município de Feira de Santana no Estado 

da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Mapa de localização do município de Feira de Santana – Ba 

 

3.1. Características Populacionais 

Com o intuito de se realizar o levantamento populacional da população externa 

potencialmente vulnerável a sinistros que possam ocorrer devido às atividades 

desenvolvidas nas instalações da Petronol, foi realizado o levantamento de dados 

através de estudos bibliográficos recentes como também um trabalho de campo no 

entorno da instalação. Através do estudo foi identificado uma população média de 3,5 

habitantes/casa, contabilizado o número de residências e multiplicado pela população 

média, e assim estipulado a população circunvizinha a Petronol.
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3.2. Características Climáticas e Meteorológicas  

 Os dados meteorológicos foram obtidos do Climatempo durante o período de 

dezembro de 2016 a dezembro de 2017. A tabela 02 apresenta os dados meteorológicos 

médios, ou seja, as médias de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos 

ventos e classe atmosférica.  

Parâmetro ambiental                                                                       Valor 

Temperatura média do ar Período diurno  26.7 °C 

Temperatura média do ar Período noturno 19.2 °C 

Umidade relativa média anual 48.0% 

Velocidade Média do Vento Diurno 3 m/s 

Velocidade Média do Vento Noturno 2,5 m/s 

Pressão Atmosférica 1,001 atm 

Categoria de Estabilidade Atmosférica (Pasquill)  D - Neutra 

Tabela 02: Dados meteorológicos médios do Climatempo 

 
 A frequência dos ventos foi distribuída conforme informações obtidas através da 
meteoblue durante os períodos de 2015 a 2017. Na tabela 03 é apresentada a 
distribuição encontrada. 

) 

Direção Frequência Média (%) 

S → N 0 % 

SW → NE 1,09 % 

W → E 16,49 % 

NW → SE 56,51 % 

N → S 25,79 % 

NE → SO 0,09 % 

E → O 0 % 

SE → NO 0 % 

Tabela 03: Distribuição Percentual da Frequência da Direção do Vento (Torre A – 10 metros 

4. Características e Propriedades dos Produtos  

 Os principais produtos utilizados na Petronol são: 

 Diesel S-500 

 Diesel S-10 

 Etanol 

 Gasolina 

 De forma a nortear as etapas seguintes do Estudo de Análise de Riscos, são 

apresentados, neste capítulo, os critérios para classificação das substâncias quanto à 

toxicidade e inflamabilidade, de forma a possibilitar a identificação das substâncias de 

interesse, bem como as hipóteses para o cálculo do risco.
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 Serão utilizados os critérios de classificação das substâncias estabelecidos na 

Resolução CEPRAM 3965 – “Gerenciamento de Risco”, de junho de 2009. A partir desta 

classificação, para as substâncias consideradas de interesse, será feita uma descrição 

das principais características das mesmas, extraídas das respectivas Fichas de 

Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQs) e constantes no Anexo I do 

presente documento.  

 As FISPQs destinam-se a fornecer informações sobre vários aspectos dos 

produtos químicos que estão presentes na indústria petroquímica, quanto à proteção à 

segurança, à saúde e ao meio ambiente, tendo por base uma composição média 

representativa para os produtos manuseados a nível nacional. As FISPQs fornecem, para 

esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos, recomendações sobre 

medidas de proteção e ações em situação de emergência. 

 Para critério de classificação de produtos para subsidiar a identificação dos 

perigos e consequentemente as simulações, foi definido:  

 

 Tóxicos:  

Pressão de Vapor:  
Tipo 1: 10 < Pv ≤ 25 mmHg 

Tipo 2: 25 < Pv ≤ 50 mmHg 

Tipo 3: 50 < Pv ≤ 100 mmHg 

Tipo 4: 100 < Pv ≤ 350 mmHg 

Tipo 5: 350 < Pv ≤760 mmHg 

Tipo 6: gás liquefeito (GL) 

Tipo 7: gás (G);  

Concentração de IDLH: 

Faixa 1: IDLH ≤ 1 ppm 

Faixa 2: 1 < IDLH ≤ 10 ppm 

Faixa 3: 10 < IDLH ≤ 50 ppm 

Faixa 4: 50 < IDLH ≤ 100 ppm 

Faixa 5: 100 < IDLH ≤ 250 ppm 

Faixa 6: 250 < IDLH ≤ 500 ppm 

Faixa 7: 500 < IDLH ≤ 1000 ppm 

Faixa 8: 1000 < IDLH ≤ 2000 ppm 

Faixa 9: 2000 < IDLH ≤ 4000 ppm 

Faixa 10: 4000 < IDLH ≤ 8000 ppm  
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 Inflamáveis:  

 
Tabela 04:  Categorias de perigo de substâncias inflamáveis e combustíveis (CEPRAM 3965, 

Tabela 2.1, pág. 16) 

Categoria 1 
Gás Inflamável LII < 13 % 

MR = 2.500 Líquido Combustível Classe I 
(Inflamável) 

PF < 37,7 °C 

Categoria 2 
Líquido Combustível Classe I 
(Inflamável) 

37.7 °C ≤ PF < 70 °C MR = 5.000 

Categoria 3 Líquido Combustível Classe II 70 °C ≤ PF ≤ 93,3 °C MR = 10.000 

Categoria 4 
Líquido Combustível Classe III 
e IV  

PF ≥ 93,3 °C MR = 25.000 

 

4.1. Características Físicas, Químicas e Toxicológicas 

 Nesta seção estão apresentadas as principais características das substâncias 

químicas de interesse de modo a possibilitar a classificação frente aos critérios 

apresentados anteriormente, substâncias essas capazes de gerarem danos aos 

colaborados internos, danos a equipamentos e edificações, e potencialmente danos 

externos aos limites dos empreendimentos, dependendo de seu grau de risco, 

inventário disponível e forma de armazenamento.  

 A tabela 4.1 a seguir apresenta a relação dos insumos contendo suas 

características, quantidades e formas de acondicionamento e recebimento na Unidade 

da Petronol.   

Produto 
Quantidade 

Média 
Estocada 

Acondicionamento 
Estado 
físico 

Ponto 
de 

Fulgor 
(°C) 

Pressão 
Vapor 

(mmHg) 

IDHL 
(ppm) 

Classificação * 

Etanol 650 m³ 
Tanque Vertical 

Atmosférico 
Líquido 13.1 

60 
mmHg à 

26 °C 
3300 Classe 1 

Gasolina 500 m³ 
Tanque Vertical 

Atmosférico 
Líquido -45,6 

420 
mmHg à 

20 °C 
- Classe 1 

Óleo 
Diesel 

650 m³ 
Tanque Vertical 

Atmosférico 
Líquido < 70 

2,17 
mmHg à 
21,1 °C 

- Classe 1 

Tabela 4.1:  Relação de insumos da Unidade da Petronol. 

 

 Conforme avaliações das características das substâncias movimentadas nas 

instalações em estudo foram obtidas as classificações observadas na tabela 4.1 e com 

base nas informações obtidas no presente capítulo com relação a criticidade das 

substâncias envolvidas nos processos e formas de armazenamento serviram de base 

para a identificação e classificação dos perigos a serem abordados na etapa de



AV/AQR 
Base de Combustíveis Petronol 

Relatório Técnico nº 02/2017 
Rev. 00 

 

Revisão 0 – Dezembro de 2017                                                                                                                                                             9 

 

levantamento de cenários acidentais e consequentemente na avaliação dos cenários 

mais críticos a serem contemplados na Análise de Vulnerabilidade (AV) do presente 

estudo. 

5. Identificação de Perigos 

 Este capítulo contempla a etapa de identificação dos perigos associados às 

atividades desenvolvidas nas instalações da Unidade de Armazenamento e Distribuição 

de Combustível – Petronol Distribuidora de Petroleo e Etanol Ltda. 

5.1. Análise Preliminar de Perigos – APP 

5.1.1. Metodologia 

 A técnica Análise Preliminar de Riscos (APP), foi desenvolvida pelo programa de 

segurança militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (MILITARY-

STANDARD-882B).  

 Trata-se de uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar os perigos 

presentes numa instalação, ocasionados por eventos indesejáveis. Normalmente, a APP 

é utilizada na fase inicial de projeto, embora venha sendo também bastante aplicada em 

Unidades em operação, permitindo uma análise crítica dos sistemas de segurança 

existentes e a identificação das possíveis hipóteses de acidentes. 

 A APP focaliza os eventos perigosos cujas falhas têm origem na instalação em 

análise, contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de instrumentos e 

de materiais, como erros humanos. Na APP são identificados os perigos, suas causas, os 

efeitos (consequências) e suas respectivas categorias de severidade, sendo apontadas 

eventuais observações e recomendações pertinentes aos perigos identificados. 

 Os resultados foram apresentados numa planilha, inserindo-se categorias de 

severidade e frequência, constituindo desta forma uma matriz de Riscos. Os parâmetros 

de severidade e frequência estão apresentados na imagem 06 e 07, bem como as 

definições dos níveis de risco utilizados neste trabalho estão apresentadas na imagem 

08. A APP foi elaborada através do preenchimento de uma planilha específica, 

apresentada na imagem 05, cuja explicação de seus campos está apresentada na 

sequência: 

 Perigo: Propriedade ou condição inerente de uma substância ou atividade capaz 

de causar danos a pessoas, a propriedades ou ao meio ambiente. 

 Causas: fatos geradores dos eventos acidentais descritos na coluna “Efeitos”, 

que geralmente estão associados à ocorrência de falhas intrínsecas em 

equipamentos ou com execução de procedimentos errados / inadequados 

(falhas operacionais / erros humanos);  

 Efeitos: possíveis consequências associadas a um determinado perigo; 
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 Salvaguardas: modos de detecção e medidas de segurança que tem como 

objetivo aumentar a proteção contra a possível ameaça de perigos decorrentes 

na identificados na APP; 

 Frequência: graduação qualitativa da frequência de ocorrência do perigo, de 

acordo com a classificação apresentada na imagem 06. 

 Severidade: graduação qualitativa do efeito associado ao cenário acidental, de 

acordo com a classificação apresentada na imagem 07.  

 Risco: relação estabelecida entre os níveis definidos de frequência e 

consequência de um determinado risco, de acordo com a matriz de riscos 

apresentada na imagem 08. 

 Observações e Recomendações: observações pertinentes ao risco e respectivos 

cenários acidentais, sistemas de segurança existentes ou recomendações para o 

gerenciamento dos riscos associados.  

 Nº do cenário: Sequência acidental a ser estudada. 

 

 
Imagem 05: Modelo de APP utilizada para identificação dos cenários estudados. 
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Imagem 06: Categoria de Frequências conforme tabela 1 da Resolução CEPRAM 3965. 
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Imagem 07: Categoria de Severidade conforme tabela 2 da Resolução CEPRAM 3965. 

 

 

Imagem 08: Matriz de Risco conforme tabela 2 da Resolução CEPRAM 3965. 

 

5.2. Perigos Identificados 

 As planilhas da APP encontram-se preenchidas no Anexo II. Os eventos 

identificados na APP estão associados a diferentes tipos de liberação de produtos 

inflamáveis ou tóxicos, ou seja, ocorrência de vazamento relativo a recipientes utilizados 

para contenção de inventários (cilindros, tambores, bombonas e frascos), além de 

ocorrências associadas a incêndios prediais, problemas em equipamentos e
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acidentes gerais de trabalho relacionados às atividades especificas ou não desenvolvidas 

nas Unidades pertencentes ao empreendimento sob análise.  

5.3. Hipóteses Acidentais Selecionadas para a AV 

 Para a Análise de Vulnerabilidade foram selecionados os cenários 5, 6 e 7, cujas 

categorias de risco foi classificada como moderados. A tabela 5 apresenta os cenários 

acidentais selecionados para a Avaliação de Riscos. 

Cenário Risco Local 

3 

Grande liberação de 
produto inflamável / 
Explosão em Nuvem / 
Tocha / Incêndio 

Plataforma / Bacia de 
Tanques 

7 

Grande liberação de 
produto inflamável / 
Explosão em Nuvem / 
Tocha / Incêndio 

Bacia de Tanques 

8 

Grande liberação de 
produto inflamável / 
Nuvem Tóxica / BOIL OVER 
/ BLEVE 

Bacia de Tanques 

Tabela 5:  Hipóteses acidentais selecionadas da Unidade da Petronol. 

 

6. Análise de Consequências e Vulnerabilidade  

 Esse capítulo contempla a simulação das consequências (efeitos físicos) e a 

análise de vulnerabilidade para as hipóteses acidentais que estão relacionadas a 

vazamentos de produtos inflamáveis e tóxicos que eventualmente venham a ocorrer 

durante as operações das instalações da Unidade de Armazenamento e Distribuição da 

Petronol Distribuidora de Petroleo e Etanol Ltda.  

 As hipóteses acidentais selecionadas no Capítulo 5 geraram diferentes tipologias 

acidentais (cenários). Cenários estes que são iguais para todos os diferentes tipos de 

substâncias armazenadas e de acordo com as características e o comportamento de 

cada uma delas, quando liberada no meio ambiente.  

 Para as simulações das hipóteses acidentais consideradas no presente estudo, 

foi utilizado o software RISKAN, versão 3.5.60.1570, desenvolvido pela Serenoware. As 

hipóteses estudadas foram caracterizadas considerando os seguintes aspectos: 

 Características da liberação, como área do furo e tipo de liberação; 

 Quantidade e fluxo mássico de liberação; 

 Duração da liberação; 

 Altura da Fonte de escape;
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 Características meteorológicas, como velocidade do vento, direção dos ventos (8 

direções), pressão atmosférica, temperatura ambiente e umidade relativa do ar; 

 Fator de rugosidade do terreno. 

 

6.1. Fenômenos Estudados 

 De acordo com as características físico-químicas das substâncias e presença de 

fontes de ignição, poderá haver um desencadeamento de situações acidentais. As 

tipologias acidentais descritas referem-se às características de líquidos inflamáveis e 

substâncias tóxicas, selecionado como de interesse no Capítulo 4 e evidenciado nos 

cenários selecionados no Capítulo 5. 

6.1.1. Líquidos Inflamáveis (Diesel, Etanol e Gasolina) 

 O vazamento de um líquido inflamável devido a um furo de tubulação ou tanque, 

ruptura, falha de equipamentos ou falha humana pode ocasionar a formação de poça 

que em seguida de ignição do material, dá lugar à ocorrência de incêndio em poça, com 

parte da energia liberada na combustão sendo emitida na forma de radiação térmica. 

Neste efeito, tanto a incidência da chama direta, como a radiação térmica gerada, 

podem causar danos sobre pessoas ou bens materiais. O incêndio em poça pode 

também dar origem a um BLEVE, como desdobramento de seus efeitos.  

 O espalhamento da poça causa evaporação da substância, que ocorre na medida 

em que o material é liberado e espalhado no ambiente, sendo esta taxa variável de 

acordo com o tipo de produto liberado, as condições ambientais e o tipo de solo onde 

ocorre o espalhamento. A nuvem de gás será formada por duas contribuições: a taxa de 

liberação de vapor para o ambiente, proveniente da descarga, e a taxa de evaporação. 

 O Incêndio e Explosão em Nuvem pode ocorrer devido a liberação de um gás 

inflamável na atmosfera que levará à formação de uma nuvem, após a dispersão do 

mesmo na atmosfera, misturando-se com o oxigênio existente. Caso esta nuvem de gás 

alcance uma fonte de ignição, haverá ignição desta nuvem, podendo ocorrer um 

incêndio em nuvem ou uma explosão, conforme representado a seguir. 

 Caso não ocorra a ignição imediata, a nuvem de produto em condições 

inflamáveis, ao encontrar uma fonte de ignição, poderá gerar dois fenômenos: flashfire 

e VCE (Confined Vapour Cloud Explosion).  

 O flashfire é a ignição retardada de uma nuvem de gás sem efeitos de sobre 

pressão; porém, com efeitos térmicos; já o VCE é a ignição retardada da nuvem de vapor 

ocorrendo efeitos significativos de sobre pressão, podendo, portanto, gerar danos às 

pessoas, aos equipamentos e às edificações.  

 Boilover é o termo que denomina a explosão devido a evaporação súbita da água 

residual em tanques de combustíveis após incêndio prolongado. Este tipo de efeito só 

ocorre após algumas horas de incêndio e momentos antes da explosão, as chamas do 

tanque ficam fortes, indicando a explosão iminente. Não são esperadas vítimas fatais,  
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mas os danos materiais são intensos devido à projeção do líquido incandescente e das 

chamas, após a explosão. 

 BLEVE (“Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion”) e Bola de Fogo quando a 

ruptura catastrófica de um vaso, na forma de um BLEVE ("Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion", explosão de vapor devido à expansão de líquido fervente), envolve uma 

substância inflamável, a liberação dá lugar à formação de uma bola de fogo. A bola de 

fogo é constituída dos vapores inflamáveis que formam um núcleo rico em gases 

inflamáveis que queima na medida em que há incorporação de ar. A queima ocorre da 

parte externa para a interna da bola de fogo e se caracteriza por emitir fluxos térmicos 

muito intensos. A queima se dá de forma muito intensa, liberando grande quantidade 

de energia. A bola se expande e tende a subir. 

 A Imagem 9 apresenta a árvore de eventos referente às liberações instantâneas 

(ruptura do tanqu) e liberações contínuas (ruptura de linhas / abertura de válvulas), 

respectivamente de acordo com as situações descritas 

 

Imagem 09: Árvore de eventos para liberação de líquido inflamável. 

 

6.2. Dados de Entrada nos Modelos 

 Nesta seção são apresentadas algumas considerações acerca dos dados de 

entrada das simulações. 

6.2.1. Produto de Referência 

 As simulações realizadas buscaram representar todos os produtos armazenados 

ou manipulados nas instalações pertinentes aos cenários de interesse para a AV/AQR 

definidos no Capítulo 4. Para isso foram utilizadas substâncias de referência disponíveis
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no banco de dados do software RISKAN. 

6.2.2. Tamanho dos Furos 

 A magnitude de um vazamento está associada ao tamanho do furo e/ou ruptura. 

As hipóteses relacionadas com liberações de produtos em linhas e em tanques, foram 

simuladas considerando-se a seção do diâmetro total da linha e válvulas como 

representativo para o cenário, ou seja, foi considerado sempre a pior hipótese para o 

cálculo de risco, ou seja, foi considerado o diâmetro da tubulação e/ou válvula (4 e 6 

polegadas).  

6.2.3. Dados Meteorológicos  

 Com relação às condições atmosféricas, foram utilizados os dados mostrados na 

Tabela 02 e 03, os quais foram objetos da caracterização da região já apresentados no 

Capítulo 3. 

 Foi assumido que a temperatura do solo durante o dia estará 5 ºC acima da 

temperatura ambiente, ou seja, 31,7 ºC, o que permitirá uma maior taxa de evaporação 

da poça durante o dia. 

6.2.4. Rugosidade da Região 

 Para fins deste estudo, a região foi caracterizada como área agrícola, ou seja, 

parâmetro de rugosidade igual a 0,1 m, equivalente a uma área com cobertura baixa de 

obstáculos. 

6.2.5. Tipo de Superfície 

 Em função das características da instalação, adotou-se “concreto” como tipo de 

superfície para o espalhamento da poça, cujas características estão apresentadas na 

Tabela 06 a seguir.   

Parâmetro Valor 

Fator de Rugosidade 1 

Difusidade Térmica da Superfície (m²/s) 6,5 x 10-7 

Condutividade Térmica da Superfície (W/m/K) 1,5 

Tabela 06: Dados relevantes do concreto. 

 

6.2.6. Modelo Matemático para Determinação dos Níveis de Interesse 

 Os níveis de interesse já são estabelecidos pelo programa RISKAN através de seu 

vasto banco de dados, sendo necessário apenas optar pela norma que rege o estado no 

qual o empreendimento está localizado, no caso da Bahia, é a Resolução CEPRAM 3965. 

O programa realiza o cálculo das distâncias provindas dos cenários acidentais de 

incêndio através da aplicação dos modelos matemáticos para o cálculo da probabilidade 

de morte, denominados PROBIT (Pr).  

 O PROBIT estabelece uma relação entre o tempo de exposição e um determinado
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nível de radiação, sobrepressão ou concentração tóxica com a probabilidade de 

fatalidade. 

 A relação entre a probabilidade de morte e o PROBIT correspondente segue uma 

curva do tipo sigmoide. A Tabela 07 apresenta o valor de PROBIT em função da 

probabilidade de morte, em valores percentuais. 

 

 
 

Tabela 07: Tabela de Probit. 

 

6.2.6.1. Radiações Térmicas 

Os danos para o homem decorrentes de incêndios dependem da integral da 

radiação térmica incidente no tempo. A equação de Probit desenvolvida por Eisenberg 

et al., constante no TNO – Green Book relativa à letalidade tem a seguinte forma: 

 

Pr = - 14,9 + 2,56 ln (t x I 4/3 x 10-4)    (1)  

Onde:  

 Pr é o PROBIT correspondente a probabilidade de morte;  

 t é a duração da exposição em segundos;  

 I é a intensidade da radiação térmica em W/m2.  

No caso de incêndios estacionários (bola de fogo e incêndio em poça), a duração 

do fenômeno pode ser grande (minutos ou horas), mas é presumível que as pessoas nas 

circunvizinhanças se distanciem da área perigosa até atingirem um local em que a 

radiação térmica seja suportável, sem dor. O tempo de exposição considerado foi de 35 

segundos, conforme orientação do CEPRAM.
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 Desta forma, foram considerados os seguintes níveis de radiação térmica, os 

quais estão de acordo com a Resolução 3965 de 2009 emitida pela CEPRAM e utilizada 

como referência para elaboração do presente Estudo de Análise de Riscos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10: Tabela 1 da Resolução CEPRAM 3965, com os níveis de radiação utilizados. 

 

6.2.6.2. Sobrepressão 

As consequências decorrentes de uma explosão podem ocorrer devido às ondas 

de pressão, projeção de fragmentos e impacto do corpo com obstáculos. Neste caso, é 

importante conhecer o valor máximo de sobrepressão. 

As equações de PROBIT desenvolvida por Eisenberget al., constante no TNO – 

Green Book, são as seguintes: 
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Efeitos sobre as estruturas:  

PROBIT = -23,8 + 2,92 ln P         (2)  

Onde:  

 P é a sobrepressão de pico em Pascal (Pa).  

Efeitos sobre as pessoas fora das edificações ou estruturas:  

PROBIT = -77,1 + 6,91 ln P    (3) 

Onde:  

 P é a sobrepressão de pico em Pascal (Pa).  

 Ondas de sobrepressão superiores a 1 bar (1x105Pa) são capazes de causar 

fatalidades devido a hemorragia pulmonar, por exemplo. Segundo a equação de Probit 

se obtém:  

Pr = -77,1 + 6,91 ln 1x105  

Pr = 2,45  

 Consultando-se a Tabela 07, pode ser observado que a probabilidade de morte 

para as pessoas não abrigadas é inferior a 1%. Pode-se concluir que o ser humano 

apresenta uma resistência maior a sobrepressões do que as estruturas. Isto ocorre 

devido ao fato do ser humano não se comportar como uma estrutura rígida, permitindo 

a absorção do impacto. Normalmente nas explosões, a grande maioria das vítimas é 

devida ao colapso de estruturas (edificações) ou projeções de fragmentos.  

 A Tabela 5.4 a seguir, extraído de Lees, F. P. Loss Prevention in the Process 

Industries, Vol. 2, London and Boston, 1996, pág. 17/201, tabela 17.43, relaciona os 

valores de sobrepressão com os prejuízos e danos possíveis de ocorrer às instalações e 

pessoas. 
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Imagem 11: Tabela de danos esperados de uma explosão de um reservatório. 
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 Desta forma, foram considerados os seguintes níveis de sobrepressão, os quais 

estão de acordo com a Resolução 3965 emitida pelo CEPRAM e utilizada como referência 

para elaboração do presente Estudo de Análise de Riscos:  

 0,14 bar: Nível de sobrepressão referente a danos estruturais sérios e de danos 

parciais em paredes de casas; 

 0,492 bar: Nível de sobrepressão correspondente a 75% de danos estruturais 

em casas e colapso de piperack.  

 Para o cálculo das sobrepressões geradas a partir da explosão da nuvem 

inflamável (UVCE), foi utilizado o modelo do próprio programa RISKAN, modelo este que 

considera conservativamente, uma explosão com grau de confinamento máximo 

(confinamento em todas as direções) e a equivalência de toda a massa do inventário. A 

explosão da nuvem foi considerada no centro da nuvem inflamável.  

 O relatório das simulações das consequências se encontram no Anexo III. 

6.3. Dados dos Cenários e Alcances Obtidos nas Simulações  

 A caracterização dessas hipóteses acidentais, para fins de simulação, está 

apresentada na tabela 08, e os resultados dos cálculos (Imagem 12) para os vários níveis de 

efeitos avaliados neste estudo são apresentados em seguida. 

Grande Liberação de produto inflamável (incêndio em poça / formação de nuvem 

inflamável / Explosão em nuvem / bola de Fogo / Bleve) 

Parâmetro Descrição 

Cenário 3, 7 e 8 

Tipo de Instalação Tanque Verticais Aéreos 

Produto Diesel, Etanol e Gasolina 

Substância representativa Diesel (n-Nonano), Etanol, Gasolina 

(n-Pentano) 

Estado Físico  Liquido 

Inventário (L) 300 m³ cada 

Tempo de liberação 600 segundos 

Temperatura (°C) Ambiente 

Altura do vazamento 50 cm da base do tanque 
Tabela 08: Caracterização das hipóteses acidentais da Petronol. 

 

* Nas simulações foram consideradas as piores hipóteses, maior massa possível para 

ser liberada, substância mais volátil das misturas estudadas e maior diâmetro possível 

para um eventual derrame. 
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Imagem 12: Resultados das hipóteses acidentais da Petronol, realizada através do Programa RISKAN. 

 

6.4. Análise de Vulnerabilidade 

 A análise de vulnerabilidade é realizada segundo procedimentos que envolvem 

a estimativa dos danos gerados sobre a população exposta, devido ao 

desencadeamento das sequências acidentais identificadas no estudo.  

 O limite da área de interesse das consequências físicas é expresso sob a forma 

de mapas, plotados a partir de pontos de liberações. O mapeamento dos efeitos físicos 

está apresentado no Anexo IV que mostra a plotagem das distâncias máximas atingidas 

pelas intensidades de radiação térmica ou sobrepressão, correspondente aos valores de 

referência estabelecidos pelo órgão ambiental. 

6.5. Efeito Dominó 

 O efeito dominó é definido como uma sucessão de eventos desencadeados após 

a ocorrência de um evento inicial, provocando uma série de outras consequências em 

instalações. Neste relatório avaliou-se a influência de um evento acidental ocorrido nas 

instalações da Petronol que podem gerar consequências para outras instalações do 

próprio empreendimento, sejam elas equipamentos ou edificações, ou até 

consequências para edificações extramuros.  

 O efeito dominó ocorre se, pelo menos, um dos dois seguintes efeitos vier a 

ocorrer:  

1) Sobrepressão: os valores de sobrepressão devem ser suficientes para causar 

danos em estruturas ou equipamentos circunvizinhos, e consequentemente 

causar um novo vazamento. 
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2) Radiação Térmica: para que o efeito dominó tenha início por radiação térmica, 

além da necessidade de elevados valores de radiação térmica, há a necessidade 

de um prolongado tempo de exposição para que possa causar o dano estimado. 

 No caso da Petronol, que se trata de uma instalação industrial, os equipamentos 

de processo, de armazenamento ou tubulações de transporte de produtos perigosos são 

de aço, material de interesse para este estudo. A falha estrutural de um destes pode 

levar a acidentes secundários do acidente inicial (efeito dominó). 

 No caso de estruturas de aço, a relação entre a superfície do corpo exposto, a 

radiação e incidência da chama não tem um valor fixo, mas depende da geometria do 

elemento e de uma análise de transferência de calor e do tempo de exposição. Assim, 

deve ocorrer uma série de eventos em cadeia, ou seja, após a ocorrência de um 

vazamento é necessário que ocorra a ignição do produto, a chama tem que estar 

direcionada para a outra tubulação, não enterrada, ou outro equipamento por um 

período de tempo prolongado, esta tem que sofrer um colapso estrutural e o produto 

liberado tem que ser ignizado. Esta situação também não prevê a adoção dos 

procedimentos emergenciais.  

 Com o objetivo de se validar a hipótese de que a ocorrência de efeito dominó é 

extremamente remota, analisaram-se os resultados das simulações de consequência 

com base nos resultados já obtidos, de onde foi avaliado o cenário que apresentou 

maior criticidade para o efeito de radiação térmica e utilizado como parâmetro para 

verificação da possibilidade de ocorrência de efeito dominó por radiação térmica na 

instalação da Petronol. 

 De acordo com a definição de efeito dominó apresentada na página 5/14 do LEES 

- Prevention in the Process Industries: hazardidentification, assessementandcontrol, 

1996, devem ser avaliados os efeitos de radiação proveniente de uma chama 

impingement (ou seja, colidindo contra obstáculos) sobre uma tubulação ou vaso.  

 De acordo com os resultados obtidos, apresentados na Tabela 5.5, conclui-se que 

a possibilidade de ocorrência de efeito dominó pode-se dar, significativamente, apenas 

na ocorrência de efeitos de sobrepressão, evento este, com uma frequência de 

ocorrência extremamente baixa e remota que as demais tipologias acidentais. Por 

radiação térmica, este cenário do efeito dominó foi classificado como improvável, 

devido ao sistema de combate a incêndio da bacia de tanques ser bastante eficiente, 

sendo que cada tanque possui seu próprio sistema de combate a incêndio que 

funcionam pelos princípios do abafamento e resfriamento, além de possuir canhões de 

resfriamento em torno da bacia, possibilitando o atendimento isolado a cada tanque e 

o resfriamento dos demais que não estão sendo sinistrados em um possível cenário, 

fazendo com que o escalonamento esperado da radiação não chegue a atingir 

equipamentos próximos ao ponto de liberação, e ainda, devendo ser ressaltado que é 

uma condição bastante remota devida a sequência de eventos em cadeia que devem 

ocorrer para a concretização deste cenário. 
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7. Estimativa e Avaliação de Riscos 

7.1. Introdução 

 As hipóteses acidentais selecionadas para serem contemplados no cálculo de 

risco, foram apresentadas anteriormente no Capítulo 5, Tabela 5.  

 Esses eventos estão relacionados a vazamentos de produtos inflamáveis (Diesel, 

Etanol e Gasolina) com potencial de danos extramuros, ou seja, populações 

circunvizinhas às instalações da Petronol Distribuidora de Petroleo e Etanol LTDA.  

Os cálculos para a estimativa dos riscos foram realizados com o programa RISKAN versão 

3.5.60.1570, desenvolvido pela Serenoware, integrando frequências e consequências 

para todos os cenários acidentais gerados a partir de cada uma das hipóteses 

identificadas e selecionadas na APP (Anexo II), levando também em consideração a 

distribuição de fontes de ignição, nas áreas de interesse (áreas vulneráveis). 

 A seguir é apresentada a metodologia para o cálculo da frequência de ocorrência 

destas hipóteses acidentais, bem como, das tipologias acidentais associadas aos 

mesmos. 

7.2. Metodologia 

 Para a obtenção da frequência de ocorrência de cada hipótese acidental foram 

somadas as frequências das falhas dos componentes existentes no trecho da instalação, 

passíveis de sofrerem falhas, gerando liberação dos produtos. Esse procedimento é 

equivalente à construção de uma árvore de falhas, na qual o evento topo é um portão 

“ou” e cujas entradas são as causas relacionadas com as falhas de linhas, válvulas ou 

outros componentes associados ao trecho em questão. 

 A Tabela 09 apresenta as taxas de falha dos componentes consideradas no 

cálculo das frequências de ocorrência das hipóteses acidentais. 

Taxa de Falhas dos componentes 

Componente 
Tipo de 
Falha 

Taxa de Falha Quantidade Fonte 

Tubulação em aço 
carbono (6 ou 4 
polegadas) 

Ruptura 
1 x 10-6 por 
ano 

31 metros 
por tanque 
(dois) 

Banco de 
Dados HSE 
2012 

Válvulas  
Ruptura/
falha 

2 x 10-4 por 
ano 

04 válvulas  
Banco de 
Dados HSE 
2012 

Tanques Ruptura 
1,6 x 10-5 por 
ano 

02 tanques 
por produto 

Banco de 
Dados HSE 
2012 

Tabela 09: Obtenção da frequência de ocorrência. 
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 Para os equipamentos e linhas estudados foi considerado que linhas e 

equipamentos permanecerão sempre preenchidos por produto, ou seja, 

constantemente em utilização.  

 O valor da frequência final das hipóteses é obtido através da taxa de falha do 

equipamento multiplicado pela quantidade de item do mesmo, e em seguida é realizado 

o somatório de todas as taxas de falha por equipamento, chegou-se ao valor de 8,94 x 

10-4 por ano.  

 Vale destacar que está sendo aplicada todas as taxas de falhas simultaneamente, 

ou seja, uma não falha independe da outra, sendo assim, ressaltamos o exposto 

anteriormente, está sendo considerado o pior cenário possível. 

7.3. Árvore de Eventos 

 A Árvore de Eventos (Imagem 09) descreve as sequências dos fatos que se 

desenvolvem para que um acidente ocorra, estabelecendo uma série de relações entre 

o evento inicial e os eventos subsequentes os quais, combinados, resultam nas possíveis 

consequências (efeitos físicos) do acidente. Essas relações são estabelecidas 

considerando interferências do homem (operador) com o sistema em estudo, com os 

sistemas de segurança previstos ou existentes; ou ainda, em situações que possam gerar 

diferentes tipos de danos, de acordo com a forma em que ocorra o evento, considerando 

as condições de projeto e operação das instalações, a periculosidade das substâncias, as 

circunstâncias ambientais e locacionais, bem como os dados provenientes das etapas 

do estudo já desenvolvidas. 

7.4. Risco Social 

 O risco social representa o risco para um grupo de pessoas constituído pela 

comunidade exposta aos efeitos dos acidentes passíveis de ocorrer nas instalações em 

análise. Assim, o risco social diz respeito à população presente na zona de alcance dos 

efeitos físicos gerados pelos diferentes cenários de acidentes.  

 Normalmente, o risco social é expresso através das “curvas F-N”, as quais 

fornecem a frequência esperada de ocorrência de acidentes, em geral expressa em base 

anual, com um número de vítimas maior ou igual a um determinado valor. A vantagem 

dessas curvas é que elas mostram graficamente todo o espectro dos riscos associados 

às instalações de interesse, indicando o potencial associado a acidentes maiores. 

 No presente trabalho, a curva F-N da Petronol Distribuidora de Petroleo e Etanol 

LTDA foi calculada pelo software RISKAN, compilando os dados relativos aos cenários de 

acidentes que levaram a um determinado número de vítimas fatais maior ou igual a um 

determinado valor, de acordo com o número de pessoas presentes na área definida 

pelos maiores alcances, a qual foi dividida em células formando uma “grade de pontos” 

para o cálculo dos riscos. 
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7.4.1. Critério de Tolerabilidade 

 O critério de tolerabilidade utilizado foi o estabelecido pelo Conselho Estadual 

do Meio Ambiente (CEPRAM) na Resolução nº 3.965 de 30 de junho de 2009, baseado 

na curva F-N apresentada na Imagem 13. 

 
Imagem 13: Gráfico F-N para apresentação do Risco Social para instalações fixas. 

O risco social proporcionado pela instalação será considerado tolerável se a 

curva de distribuição acumulada complementar, desenhada sobre o gráfico F-N, ficar 

abaixo ou, no máximo, tangenciar a reta que determina a região de risco inaceitável. 

7.4.2. Malha ou Grade 

 Após a estimativa das consequências provindas das hipóteses acidentais 

identificadas e da distância abrangida pelo evento (Anexo V), o software elabora 

automaticamente uma “grade” de pontos sobre a área atingida (área vulnerável). A 

“grade”, ou malha permitirá um cálculo pontual sobre a população possivelmente 

afetada e possui espaçamento constante devendo ser de acordo com o entorno 

estudado e compatível com a maior distância calculada pelo software. O programa 

calcula automaticamente a partir das dimensões da escala definida a quantidade 

máxima de células de acordo com os alcances das vulnerabilidades. 

 

7.4.3. Identificação da População Vulnerável 

A população foi identificada em trabalhos de campo e através da imagem de 

satélite do local, com a população presente nas edificações vizinhas, apresentada na 

Imagem 14.
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Imagem 14: Imagem da população entorno da Instalação da Petronol. 

A configuração final da distribuição da população inserida no software para o 

cálculo do risco está reapresentada na Tabela 10, a seguir. 

Distribuição da População 

 Distribuição (nº de pessoas) 

População Dia Noite 

Transportadora 12  01 

População 1 15  28 

População 2 01  04 

População 3 03  04 

População 4 17 37 

População 5 02 04 

População 6 14 20 

População 7 03 04 

População 8 20 60 

População 9 04 12 

População 10 46 77 

População 11 80 05 

População 12 13 24 

População 13 20 39 
Tabela 10: Distribuição da população no entorno da Petronol. 
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7.4.4. Fontes de Ignição 

 Foi utilizado como base no presente estudo que toda a área nos arredores da 

Petronol tem a probabilidades de causar uma ignição retardada, reforçando o já 

supracitado, foi considerado o pior cenário possível. 

7.4.5. Resultados do Risco Social 

 Para cada uma das hipóteses acidentais o software Riskan versão 3.5.60.1570 

constrói automaticamente uma árvore de eventos a fim de avaliar as frequências de 

cada um dos cenários de acidente. Além disso, o programa associa a cada hipótese suas 

respectivas consequências (simulações) avaliando a quantidade de vítimas que cada 

cenário pode gerar.  

 Desta forma, foi gerada uma curva F-N (em roxo, Imagem 15), visto que a maior 

distância obtida pelos resultados das simulações dos acidentes não atingiu ALARP, 

enquadrando-se na região aceitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15: Resultado do Risco Social apresentado pela Curva F-N gerada pelo Programa RISKAN. 

 

7.5. Risco Individual 

7.5.1. Conceito 

 O risco individual pode ser definido como sendo a frequência esperada, 

normalmente expressa em base anual, a que um indivíduo situado numa determinada 

posição em relação às instalações em análise, venha a sofrer certo dano, em geral 

fatalidade, em decorrência de acidentes que eventualmente venham a ocorrer nessas 

instalações. 
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 Conforme mencionado anteriormente, o risco individual é, comumente, 

representado por meio dos contornos de isorrisco. Esses contornos ligam os pontos de 

mesmo nível de risco, fornecendo uma indicação gráfica dos níveis de risco nas 

circunvizinhanças das instalações em estudo.  

 No presente trabalho, os riscos individuais calculados pelo software RISKAN para 

cada um dos possíveis cenários de acidentes passíveis de ocorrer nas diferentes 

hipóteses acidentais identificadas e detalhadas na AQR (Avaliação Quantitativa de 

Riscos), com base no seguinte procedimento: 

 O software define a área de interesse situada na circunvizinhança da Petronol 

com base nos maiores alcances das simulações;  

 Nessa área de interesse o Riskan gera uma “grade” de pontos, com cada célula 

definida em 10 x 10 metros, para que o mesmo calcule o risco individual ao longo 

da malha;  

 Dessa forma, o software determinou a frequência esperada para cada uma das 

sequências de acidentes (cenários), multiplicando a frequência de ocorrência da 

hipótese acidental pelas probabilidades associadas a uma determinada condição 

em que o acidente venha a ocorrer (condições meteorológicas, probabilidade do 

período, etc);  

 O programa obteve então um valor de “f” (frequência esperada de ocorrência) 

para cada cenário acidental e um valor de “p” (probabilidade condicional de 

ocorrência de fatalidade) em cada célula da “grade”;  

 O risco individual é calculado por meio do produto “f x p”; como “f” é função da 
hipótese acidental e das condições fenomenológicas, e “p” é função do tipo de 
acidente e do local considerado (célula da “grade”), fazendo-se a somatória dos 
produtos “f x p” na célula, sobre todos cenários de acidentes para uma 
determinada hipótese acidental, obteve-se o risco individual, na célula, 
associado à hipótese em questão. Esse mesmo procedimento foi seguido 
automaticamente para todos os pontos da “grade” na área de interesse.  
 

7.5.2. Critério de Tolerabilidade – Risco Individual 

 O CEPRAM, órgão ambiental de referência deste estudo, conforme preconizado 

na Resolução 3.965 de 30 junho de 2009, utiliza como critério de tolerabilidade para 

Risco Individual de instalações existentes, o nível de 1,0E-06 fatalidades por ano como 

risco máximo tolerável. 

7.5.3. Resultado do Risco Individual 

 A Imagem 16 apresenta os contornos de risco individual obtidos para as 

instalações da Petronol Distribuidora de Petroleo e Etanol Ltda.
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Imagem 16: Resultado do Risco Individual apresentado pelas curvas isorrisco gerada pelo Programa 

RISKAN. 

7.6. Resultados Obtidos nos Cálculos de Risco 

 Tomando por base os resultados obtidos nas estimativas dos riscos associados 

às instalações da Petronol, pode-se concluir que: 

 A curva F-N que expressa Risco Social Cumulativo, não tangencia a linha que 

delimita a região ALARP, sendo incluído na região de aceitabilidade.  

 Quanto ao risco individual, a curva de isorrisco referente ao nível 

correspondente a1,0E-06/ano (máximo tolerável), apresenta-se também dentro 

dos limites de aceitabilidade, sendo que as curvas correspondentes a riscos 

maiores e inaceitáveis se delimitam apenas no perímetro interno do 

empreendimento.  

 Com base no anteriormente exposto pode-se considerar que os riscos 

associados às instalações da Petronol, impostos às áreas circunvizinhas, são toleráveis, 

quando comparados aos critérios preconizados na Resolução 3.965 de 2009 do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM). 
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8. Conclusão 

 O presente Estudo de Análise de Riscos (AV/AQR) referente às instalações da 

Petronol Distribuidora de Petróleo e Etanol Ltda - Unidade de Armazenamento e 

Distribuição de foi elaborado a partir de premissas detalhadas e críticas, uma vez que as 

hipóteses acidentais contemplaram todas as possíveis situações de eventuais 

vazamentos a partir de rupturas de equipamentos, sempre considerando a pior 

hipótese, além de atender integralmente os critérios estabelecidos pela Resolução 3.965 

de 2009 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM)– Norma Técnica para 

Elaboração de um Programa de Gerenciamento de Risco no Estado da Bahia. O Anexo VI 

apresenta a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.  

 Outro aspecto a ser mencionado, diz respeito ao tempo de vazamento 

considerado nas simulações das liberações acidentais (10 minutos), que certamente é 

um tempo alto, uma vez que esse tempo é superior ao esperado para um evento real, 

dada a pronta intervenção dos operadores treinados presentes no local, além da 

presença de equipe de brigada, para auxílio no controle de eventualidades.  

 O risco individual calculado ficou enquadrado como “risco tolerável”. As curvas 

de nível correspondente a1,0E-04/ano e 1,0E-05/ano foi gerada, curvas estas que 

delimitam os valores de inaceitabilidade, as curvas apresentam-se dentro do perímetro 

interno da Petronol, indicando que o risco externo a Petronol enquadra-se como aceito.  

 A curva F-N que expressa Risco Social Cumulativo, não sequer tangencia as 

curvas que demarcam a região ALARP, conforme imagem 15, enquadrando-se também 

como “Risco Aceitável sem Questionamento”.  

 Independentemente dos aspectos anteriormente mencionados, o Programa de 

Gerenciamento de Riscos – PGR da instalação deve ser mantido devidamente 

atualizado, agregando os cenários identificados nas planilhas da APP, os resultados 

obtidos nas simulações das hipóteses acidentais identificadas no presente estudo, bem 

como procedimentos de combate, evacuação e contingência de acidentes.  

 Ressalta-se que na atualização do programa de gerenciamento de riscos devem 

ser observados principalmente os aspectos relacionados à manutenção preventiva dos 

equipamentos e procedimentos operacionais, identificados como fundamentais para a 

plena manutenção e gerenciamento dos riscos relacionados às atividades do 

empreendimento.  

 Embora os riscos sejam toleráveis, algumas observações foram propostas de 

modo garantir o pleno gerenciamento das atividades. As observações propostas são as 

seguintes:

 Manter sistemas de combate a incêndios operacionais;  

 Manter rotina de controle de validade de extintores; 

 Manter programas de treinamento de combate a incêndio e simulados de 

evacuação;
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 Manter área desobstruídas para circulação de colaboradores e movimentação 

de carga; 

 Garantir integridade do isolamento térmico e sinalização de equipamento em 

alta temperatura; 

 Garantir integridade da malha de aterramento. 
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