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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas indústrias químicas ou nos empreendimentos que utilizam substâncias 

tóxicas em seus processos apresentam grandes chances de ocorrer algum tipo de 

acidente através da liberação destas substâncias. A formação de nuvem tóxica de 

vapor e o deslocamento desta nuvem podem afetar áreas próximas ao acidente.  

 

A dispersão de gases e vapores (tóxicos e inflamáveis) para a atmosfera 

constitui uma ameaça severa à população próxima das indústrias de áreas de 

armazenamento onde estes produtos são controlados. A liberação acidental destas 

substâncias na atmosfera é prejudicial aos trabalhadores e os efeitos podem ir além 

dos limites da empresa afetando a população vizinha. 

 

Devido a grandes acidentes envolvendo substâncias perigosas, como no caso 

de Cubatão e Vila Socó (Brasil), Seveso (Itália) e Bhopal (Índia), muitas indústrias de 

processos químicos, principalmente as instalações de alto risco, têm se preocupado 

em fazer estudo de análise de risco em seu processo com o objetivo de minimizar a 

ocorrência de acidentes. 

 

A preocupação com a segurança das plantas de processos em geral, e em 

particular da indústria química fez, com que as indústrias implantassem técnicas 

para identificar os principais perigos de acidentes que um processo poderia 

ocasionar. Com isso surgiu a necessidade de utilizar a metodologia de análise de 

risco como instrumento de avaliação da segurança para as plantas químicas. 

 

Uma substância que é altamente tóxica e bastante utilizada em processos de 

tratamento de água é o cloro. O gás cloro possui um odor extremamente forte, 

irritante e asfixiante. É usado em indústrias de pesticida, papel e celulose, 

farmacêuticas e principalmente em estações de tratamento de água para a 

desinfecção da água. O índice de toxicologia do cloro é alto podendo ocasionar 

vários danos irreversíveis ao ser humano e ambiental. 
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Por estes motivos, propõe-se neste trabalho um estudo de análise de risco da 

substância cloro em estações de tratamento de água, sendo que este estudo tem 

como objetivo identificar os potenciais de risco, avaliar as conseqüências do dano 

através do número de fatalidades, estimar os riscos e avaliar se estão dentro de 

níveis aceitáveis. 

 

A primeira etapa para desenvolver o estudo de análise de risco do gás cloro 

em uma estação de tratamento de água, é fazer um estudo de campo, obtendo 

informações sobre o sistema em análise (cilindro de cloro), identificação dos 

principais potenciais de perigos e a caracterização dos cenários; a segunda etapa 

consiste na simulação dos cenários obtendo-se os resultados da dispersão da 

nuvem; a terceira etapa consiste na avaliação das conseqüências dos cenários 

estudados e analisar os riscos individual e social que este empreendimento pode 

ocasionar. 

 

Os resultados das simulações dos cenários estudados foram originados de 

dois programas de modelagem de dispersão atmosférica; a simulação foi feita para 

72 cenários e o evento analisado foi à dispersão do gás cloro na atmosfera. 

 

 A revisão bibliográfica sobre o conceito e as etapas da análise de risco, a 

descrição do processo de tratamento de água, as informações sobre a substância 

cloro, a apresentação dos modelos de vazamento e do gás denso (SLAB), 

apresentam-se no segundo capítulo. 

   

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa, os 

parâmetros operacionais estabelecidos, os modelos matemáticos adotados e a 

descrição dos cenários e da região para este trabalho. 

 

No quarto capítulo são apresentados os resultados da simulação de dispersão 

da nuvem do gás cloro para cada cenário, a estimativa de probabilidade do dano e a 

avaliação quantitativa do risco para a instalação em estudo. Discussões e 

comentários também são apresentados neste capítulo. 
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Finalmente, no quinto capítulo estão citadas as principais conclusões sobre a 

análise de risco para a substância cloro em processos de tratamento de água. 
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CAPÍTULO 2- CONCEITOS E FUNDAMENTOS SOBRE ANÁLISE DE RISCO 

 

 

2.1 TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

 O objetivo do tratamento da água é adequar a água bruta aos padrões de 

potabilidade eliminando concentrações de impurezas e remover bactérias 

patogênicas, que são nocivas à saúde humana e animal. 

 

 A água destinada ao consumo humano deve preencher condições mínimas 

para que possa ser ingerida ou utilizada para fins higiênicos, tais como: isenta de 

microrganismos patogênicos e os teores das substâncias orgânicas ou inorgânicas 

não devem ser prejudiciais ao ser humano. 

 

 Para RICHTER e AZEVEDO (1991), o tratamento de água pode ser feito para 

atender as seguintes finalidades: 

• Higiênicas: remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros 

microrganismos, redução do excesso de impurezas e dos teores elevados de 

compostos orgânicos; 

• Estética: correção de cor ; 

• Econômico: redução de corrosividade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês, 

odor e sabor. 

 

 Segundo BARROS e CASTRO (1995), a água tratada deve atender à 

qualidade necessária para ser utilizada no abastecimento público de forma a: 

• Atender aos padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde e 

aceitos internacionalmente; 

• Prevenir o aparecimento de doenças de veiculação hídrica, protegendo a 

saúde da população; 

• Tornar a água adequada a serviços domésticos; 

• Prevenir o aparecimento da cárie dentária nas crianças, através da 

fluoretação e; 
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• Proteger o sistema de abastecimento de água, dos efeitos danosos da 

corrosão e da deposição de partículas no interior das tubulações. 

 

 Os mananciais empregados no abastecimento municipal são geralmente de 

extração de água subterrânea, rios, lagos e barragens.  A importância da escolha do 

manancial para fornecer água potável a uma cidade é muito importante, pois as 

características do manancial como: localização da captação, concentração de 

poluente, condições climáticas, descarga de poluentes industriais e outros, 

interferem na escolha da tecnologia utilizada no tratamento de água. 

 

A poluição dos mananciais ocasiona um aumento no custo da água tratada, 

devido a grande quantidade de produto químico utilizado e aplicações de tecnologia 

mais avançada.  

 

O tratamento escolhido tem a finalidade de adequar a água aos padrões de 

potabilidade da Portaria do Ministério da Saúde Nº 518 de 03/2004. 

 

 A Estação de Tratamento de Água é o local onde se localizam as instalações 

e equipamentos destinados a realizar o tratamento de água. O tratamento da água 

pode ser parcial ou completo, de acordo com análise feita de suas características 

físicas, químicas e microbiológicas. O tratamento coletivo é efetuado na Estação de 

Tratamento de água (ETA), onde passa por diversos processos de depuração.  

O processo completo do tratamento de água na ETA constitui-se basicamente 

das etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

Diferenças de projetos e produtos químicos empregados podem ser encontrados em 

diversas estações de tratamento, tornando-se uma particularidade de cada uma. 

 

Os produtos químicos são empregados no tratamento de água para facilitar a 

remoção de impurezas nela contida, sendo que a dosagem dos mesmos será 

determinada em laboratório de acordo com a qualidade da água afluente a ETA. 
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Segundo AZEVEDO (1987), DI BERNADO (1993), MACEDO (2001) e 

GRAY(1996 ), as principais etapas do processos de tratamento de água são:  

Aeração – é usada para a melhoria da qualidade de água, com o objetivo de 

dissolver ou remover gases como: ácido sulfúrico, teores elevados gás carbônico, 

substâncias aromáticas; através da aeração forçada ou por gravidade. 

 

Coagulação – A coagulação é empregada para remoção de impurezas que se 

encontram em suspensão fina. A adição de um agente coagulante geralmente 

sulfato de alumínio, hidróxido de alumínio ou compostos de ferro, tem a função de 

desestabilizar as partículas através da neutralização das cargas elétricas superficiais 

que envolvem as partículas.  

 

O coagulante dissolvido na água faz com que as partículas com carga positiva 

se aglutinam em partículas maiores através de reações químicas para a formação de 

flocos densos. 

 

Floculação - fase posterior à coagulação em que se dá a formação de flocos. 

Acontece sob a agitação branda da água, por um determinado período de tempo. 

Esta agitação ocorre através de um processo mecânico que tem por objetivo criar 

gradientes de velocidade, que causem um movimento capaz de provocar choques 

ou colisões entra as partículas das impurezas com o agente coagulante. 

 

  A agitação lenta faz com que a colisão dos pequenos flocos e as partículas 

suspensas na água se agrupam, formando partículas maiores denominadas flocos. 

Os flocos mais densos precipitam com uma maior velocidade ocasionando uma 

rápida sedimentação. O tempo estimado para a aglomeração dos flocos é em torno 

de 20 a 60 minutos. 

 

Sedimentação/Decantação – é a remoção das partículas sólidas, já coaguladas e 

floculadas na água, que sendo mais pesadas do que a água tende a descer sob a 

ação da gravidade com uma certa velocidade de sedimentação até o fundo do 
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decantador ou tanque. A formação do lodo se da pela deposição das partículas 

sólidas no fundo do tanque. 

 

O processo da sedimentação propicia a clarificação da água, através da 

separação das fases sólida e líquida. 

 

Filtração – a filtração tem como finalidade de remover impurezas físicas, químicas e 

biológicas ainda restantes na água. O objetivo da filtração é produzir uma água 

límpida, para isso são usados meios filtrantes como areia.  

 

 A filtração consiste em fazer com que o líquido passa através de uma camada 

de material poroso, onde ocorre a retenção das partículas maiores entre os grãos de 

areia. 

 

Desinfecção – A água final podem conter vírus patogênicos e bactérias que 

precisam ser destruídas, com isso é utilizado métodos para a desinfecção da água 

como: cloração, ozônio ou radiação ultravioleta para assegurar que os 

microorganismos se mantêm em um nível de seguridade. 

 

Dos três métodos de desinfecção a cloração é o método mais empregado. 

Pois a adição de um agente desinfectante como gás cloro e seus compostos 

(hipoclorito de sódio, cal clorada, cloraminas orgânicas) são fáceis de dissolver na 

água, são baratos e eficientes para eliminação de possíveis microrganismos 

restantes. 

 

De acordo com DI BERNADO (1993) a desinfecção tem como objetivo 

eliminar os microorganismos patogênicos presentes na água, sendo um processo 

seletivo, ou seja, não destrói todos os seres vivos presentes na água e nem elimina 

completamente os organismos patogênicos.  

 

 

Ajuste de pH – No final do tratamento da água o pH da água poderá estar muito 

alcalino ou ácido, com isso tem-se a necessidade de ajustar o valor do pH. A adição 
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de cal, carbonato sódio ou soda caustica faz com que o pH aumente e os ácidos 

diminuem o valor do pH. 

  

Fluoretação – o objetivo dessa etapa é adicionar compostos de flúor ao sistema de 

abastecimento da água, dando maior resistência e prevenção às cáries dentárias. É 

um método eficaz e econômico para o controle da carie dental. E a fosfatização inibe 

metais pesados como magnésio, ferro e alumínio. 

 

Os compostos mais utilizados no processo de fluoretação são: fluoreto de 

cálcio, fluorsilicato de amônio, fluoreto de sódio entre outros. A fluoretação não é 

considerada um tratamento e sim uma complementação do tratamento convencional. 

 

 

2.1.1 APLICAÇÃO DO CLORO NA ÁGUA 

 

Pode ser aplicado sob a forma gasosa, usando aparelhos cloradores e sob a 

forma líquida, provenientes de produtos que liberam cloro quando dissolvidos na 

água. Muitas estações de tratamento de água, como ETA Iguaçu, retiram o cloro do 

cilindro também sob a forma líquida. Portanto é necessário passar por um 

evaporador para o cloro ser gaseificado antes de chegar ao clorador. 

 

O cloro é aplicado na água, formando uma solução fortemente clorada, 

através dos aparelhos cloradores cuja função é dosar a quantidade do produto a ser 

ministrado, dando-lhe vazão constante. 

 

Os aparelhos cloradores são constituídos por um dosador e um ejetor. O 

dosador tem a função de reduzir a pressão do gás e regular a vazão. O dosador 

dispõe de uma válvula redutora de pressão, que faz com que a pressão do gás cloro 

quando extraído do cilindro seja igual á pressão atmosférica reinante no local. Sabe-

se que o gás cloro encontra-se submetido a elevadas pressões no interior dos 

cilindros. 
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Após a redução da pressão, o gás cloro é encaminhado até um rotâmetro, 

onde possa conhecer sua vazão e em seguida é feita à regulagem da vazão através 

de uma válvula controladora de fluxo. 

 

O ejetor no clorador tem por finalidade de puxar o gás cloro desde o dosador 

até o fluxo de água. Basicamente ele se comporta como um venturi, pois a vazão da 

água sob pressão produz um vácuo em sua garganta responsável pela sucção do 

gás cloro. 

 

 

2.2 GÁS CLORO 

 

O cloro foi descoberto em 1774 pelo sueco Carl Wilhelm Scheele, tendo 

obtido o cloro com a reação de ácido muriático e dióxido de manganês. Somente em 

1810 o químico inglês Sir Humphery Davy demonstrou que se tratava de um 

elemento químico, e lhe deu o nome de cloro devido a sua coloração 

(CETESB,1974). 

 

Durante muito tempo o cloro foi conhecido apenas como uma curiosidade de 

laboratório, pois sua preparação era difícil, seu transporte e sua manipulação 

praticamente impossível. Somente em 1882 o cientista Faraday conseguiu cloro sob 

a forma de “óleo”, conhecido como cloro líquido. 

 

O uso do cloro foi aprovado pela American Public Health Association (APHA), 

em 1886, para uso como desinfetante. A partir do início do século XIX, algumas 

regiões dos Estados Unidos já utilizavam este agente químico no processo de 

desinfecção de águas para abastecimento público (MACEDO, 2001). 

 

 Na Alemanha, em 1890, foi fabricado pela primeira vez o cloro eletrolítico, 

produzido comercialmente pela eletrólise da solução de cloreto de sódio e em 1990 

o cloro começou a ser comercializado nos Estados Unidos (CETESB,1974). 
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Segundo MACEDO (2001), o uso contínuo do cloro só ocorreu a partir de 

1902, na Bélgica, com o chamado refinamento da cloração, isto é, determinação das 

formas de cloro combinado e livre e a cloração baseada em controles 

bacteriológicos. O gás cloro também foi utilizado na primeira e na segunda guerra 

mundial sendo a primeira substância utilizada como arma química. 

 

O crescente interesse econômico do cloro é devido a sua grande afinidade 

em relação à quantidade enorme de substâncias e ao processo de fabricação que é 

relativamente simples através da eletrólise do cloreto de sódio (NaCl). 

 

Devido à facilidade de reagir com rapidez com muitos elementos e compostos 

químicos ele forma numerosos sais, principalmente na forma de cloreto de sódio, 

obtidos a partir de cloretos e cloratos por processo de oxidação mediante a 

eletrólise.  É fácil de encontrá-lo combinando com outros elementos, devido a sua 

alta reatividade. 

 

A utilização do cloro é empregada na indústria de pesticida, no 

branqueamento de celulose, na produção de diversos compostos clorados, insumos 

farmacêuticos e principalmente aplicado na desinfecção da água de beber, de 

piscinas e de sistemas industriais. 

 

  Um dos primeiros usos conhecidos do cloro para desinfecção foi feito em 

Londres, em 1850. Ele foi aplicado na desinfecção do suprimento de água, depois 

de um surto de cólera causado por contaminação com esgoto (WHITE, 1985). 

 

De acordo com MONTES et al. (2002), quando o gás cloro reage diretamente 

na água, forma-se o ácido hipocloroso e o ácido clorídrico, através da hidrólise, 

conforme a reação demonstrada abaixo: 

 

                                       Cl2+ H2O ←
→ HClO +HCl                                         (1)  
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Esta solução aquosa saturada com o cloro recebe o nome comercialmente de 

água de cloro ou água clorada. 

 

Para RICHTER e AZEVEDO (1991) e VIANNA (2001), observa que o gás 

cloro na presença da umidade torna-se extremamente corrosivo aos metais comuns, 

devido a formação do ácido clorídrico e ácido hipocloroso que podem atacar 

violentamente as paredes do cilindro. Portanto todo o equipamento que entra em 

contato com o cloro tem que estar completamente isento de umidade. 

 

2.2.1 CILINDRO DE CLORO 

 

A fabricação e comercialização são em cilindros de aço pressurizado, 

normalmente com capacidade de 45, 68, 900 Kg. Possuem diâmetro externo 

máximo de 800 mm e um comprimento máximo de 2200 mm. Os cilindros grandes, 

conhecidos como cilindros de tonelada pelos operadores, são tanques soldados que 

têm capacidade máxima de 900 Kg, possui três válvulas de pressão do tipo plug 

fusível em cada tampo que servem de segurança para aliviar a pressão do cilindro. 

Possui também duas válvulas no tampo do cilindro, a válvula da parte 

superior do cilindro é extraído o gás cloro e a válvula inferior é extraído sob a forma 

líquida. Esta válvula possui diâmetro ¾”. A conexão do tipo yoke e adaptador são 

conectada na saída das válvulas do cilindro.  

 

Uma conexão flexível deve ser usada para fazer a ligação entre o cilindro e a 

tubulação. Recomenda-se o uso de flexíveis de cobre com diâmetro de ¼ de 

polegada ou 3/8 de polegada. 

 

Válvulas auxiliares também são instaladas na extremidade do flexível e é 

conectada ao cilindro para minimizar o escape do gás e a penetração da umidade 

atmosférica. 
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TABELA 1 - DIMENSÕES E PESOS DOS CILINDROS 
Capacidade (Kg) Diâmetro externo (mm) Altura ou comprimento (mm) 

45 210 - 273 1003 - 1499 

68 260 - 273 1346 - 1422 

907 762 1026 - 2096 

      Fonte: The Chlorine Institue,2004 

 

 

2.2.2 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

O cloro é um gás de cor amarelo-esverdeado a temperatura ambiente, 

liquefeito quando comprimido, que possui um odor extremamente forte, irritante e 

asfixiante. É pouco solúvel em água e aproximadamente duas vezes e meio mais 

denso que o ar (GULOGLU et al. 2001 ; VIANNA 2001). 

 

O gás cloro não é inflamável e nem explosivo por si só, mas reage 

explosivamente com muitos produtos químicos como: acetileno, éter, amônia, e 

hidrogênio. Ele também é um forte agente oxidante, reage com várias substâncias 

orgânicas e inorgânicas presente na água de abastecimento e possui as seguintes 

propriedades: 

 

TABELA 2 – PRINCIPAIS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS 
DO CLORO 

Numero CAS 7782-50-5 

             Nome Cloro 

Formula molecular Cl2 

Massa molecular (g/gmol) 70,91 

Ponto de congelamento (0C) -101,03 

Ponto de ebulição (0C) -34,00 

Temperatura crítica(0C) 143,80 

Pressão crítica (atm) 77,10 

Volume crítico (cm3/mol) 123,00 

Densidade do líquido (g/l) 200C 1409,11 

Densidade do vapor (ar=1) 2,50 
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Cp do líquido (J/gmol K) 63,33 

Calor de vaporização (J/kg) 17623,12 

Fator acêntrico 0,068 

Fator de compressibilidade 0,276 

Solúvel em água (%peso) 0,70% (200C) 

K=cp/cv 1,40 

Pressão vapor (Pa) 0,679*106 

Inflamabilidade Não inflamável e nem 

explosivo 

IDLH 10,00 ppmv 

Limite de odor detectável 3,00 ppmv 

Fator de conversão 1 ppmv = 3 mg/m3 

Fonte: CRC Handbook of Chemistry and Physics e Environmental Chemistry 

 

A densidade o líquido é calculado através da equação 1, mostrada abaixo. 

                                                    ρl = a + b T                                                   (1) 

Onde: 

ρl  = kg/m3 

a = 2304,04;  

b = - 3,0528 e; 

T = Kelvin. 

 

A função abaixo representa a equação para obter o valor do calor de 

vaporização. 

                                           ∆Hv = a*(1- Tr)b                                                    (2) 

 

Onde: 

∆Hv = Calor de evaporização;(J/kg) 

Tr = T/Tc; 

a = 27734,9364  e; 

 b= 0,3738. 
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A pressão de vapor é calculada através da equação: 

 

                                    Log10Pv = a –b/[c+T]                                                    (3) 

Onde : 

Pv  = Pa 

 a=705450 ;  

 b= 905,9866; 

C= -22,0865 e; 

 T = Kelvin. 

 

 

2.2.3 PROPRIEDADES TOXICOLÓGICA 

 

O gás cloro é irritante e corrosivo para as vias respiratórias, os olhos e a pele. 

Os efeitos dependem da quantidade que será inalado e do tempo que o indivíduo 

ficara exposto. A exposição pode produzir desde vômitos, dores de garganta, 

queimaduras e até mesmo a morte. Pode ser detectado no ar pelo seu odor a partir 

de 3,0 ppmv (parte por milhão em volume), é uma concentração suficientemente 

baixa que permite detectar com rapidez qualquer situação de perigo. 

 

O limite estabelecido pela Occupational Safety & Health Administration 

(OSHA –Estados Unidos), chamado de PEL é de 1 ppmv, expresso como o limite 

máximo de exposição. A conferência American Conference of  Industrial Hygienists 

(ACGIH – Estados Unidos) estabeleceu que o limite máximo de tolerância é de 0,5 

ppmv em 8 horas diárias, 40 horas semanais (The Chlorine Institue, 2005). 

 

No Brasil a legislação determina que o limite máximo de tolerância que o 

trabalhador pode ficar exposto até 48 horas de trabalho por semana é de 0,8 ppmv 

ou 2,3 g/cm3 e o valor máximo 2,4 ppmv. 

 

A concentração do IDLH para o cloro é de 10 ppmv ou 30 mg/m3 

(NIOSH,2005). 
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Na Tabela 3 são apresentados os principais efeitos que o cloro pode 

ocasionar no ser humano quando inalado. 

 

TABELA 3 - EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DE CLORO GASOSO 
 NAS PESSOAS. 

Concentração (ppmv) Efeitos 

0,2-3,0 Limite de odor 

1,0-3 Moderada irritação de membranas 

4 Máxima exposição de 1 hora 

5-15 Moderada irritação das vias superiores 

30 Tosse intensa com espamos 

40-60 Concentração perigosa em 30 minutos 

430 Fatal após 30 minutos 

1000 Fatal após algumas inalações 

Fonte:CETESB,1974; MONTES et al. 2002. 

 

 

 

2.3 RISCO  

 

A probabilidade de perda ou danos em pessoas, sistemas e equipamentos 

num determinado período de tempo e a incerteza quanto à ocorrência de um 

determinado evento é considerado risco (MOURA, 2002). 

 

O risco é a função da probabilidade ou da ocorrência de um acidente e da 

magnitude dos respectivos impactos.O calculo de risco é um acoplamento dos 

resultados obtidos na fase de avaliação de freqüência e conseqüência de cada 

cenário. O risco se apresenta de duas maneiras, risco individual, representado por 

curvas “isorisco” e o risco social, representado através das curvas F-N. 
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2.3.1 RISCO INDIVIDUAL 

 

Risco individual representa a probabilidade de morte de uma pessoa, que 

reside permanentemente durante um ano num determinado ponto, devido à 

presença de fatalidade (LEAL e FACCHIN,2003).   

 

Para CARDELLA (1999), o risco também esta associado a um indivíduo que 

está presente na vizinhança de um perigo considerando a natureza do acidente que 

pode ocorrer e o período de tempo em que o dano pode acontecer. Os níveis de 

dano estão relacionados com a perda de vida, ferimentos, danos à propriedade e 

interrupção das atividades. 

 

Desta forma, considera-se a morte como o pior nível de danos, portanto pode 

dizer que o risco individual é a probabilidade que o indivíduo tem de perder a vida 

após um determinado acidente. 

 

O risco individual pode ser estimado para um indivíduo mais exposto a um 

perigo, para um grupo de pessoas ou para uma média de indivíduos presentes na 

zona de efeito. Para um ou mais acidentes o risco individual tem diferentes valores 

(CETESB, 2001a). 

 

Uma maneira de apresentação do risco individual é através dos contornos de 

risco individual, onde através de curvas pode-se apresentar à distribuição 

geográficas do risco em diferentes regiões. O contorno de um determinado nível de 

risco individual apresenta a freqüência esperada de um evento capaz de causar um 

dano num local específico. A Figura 1 representa as curvas de iso-risco para uma 

determinada região em estudo. 
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FIGURA 1 – CURVA DE ISO-RISCO 

 
Fonte: CETESB, 2001a. 

 

A representação matemática do risco individual num determinado ponto da 

vizinhança de uma planta industrial é a somatória de todos os riscos individuais 

nesse ponto, conforme a equação 4. 

 

                                                iyx

n

iyx RIRI ,,1, ∑= =                                            (4) 

 

onde: 

RIx,y = risco individual total de fatalidade no ponto x,y; 

 (chance de fatalidade por ano (ano-1)) 

RIx,y,i = risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; 

 (chance de fatalidade por ano (ano-1)) 

n= número total de eventos considerados na análise. 

 

Os dados de entrada na equação 4 são calculados a partir da equação 5. 
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                                        fiiiyx pfRI *,, =                                                          (5) 

 

           onde: 

RIx,y,i = risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; 

(chance de fatalidade por ano (ano-1)) 

fi = freqüência de ocorrência do evento i; 

pfi = probabilidade que o evento i resulte em fatalidade no ponto x,y de acordo  

com os efeitos resultantes das conseqüências esperadas. 

 

 

2.3.2 RISCO SOCIAL 

 

O risco social refere-se ao risco para um determinado número ou 

agrupamento de pessoas expostas aos danos de um ou mais acidentes. 

 

O risco social representa o risco para uma comunidade presente na zona de 

influência de um acidente. O risco associado a um evento perigoso resulta em dois 

fatores: freqüência de ocorrência de acidentes e suas conseqüência. 

 

Para SCENNA e SANTA CRUZ (2004), o risco social é um grupo de pessoas 

que estão localizados na zona afetada. Geralmente esta zona é representada pela 

curva de número de freqüência versus o número de fatalidades. 

 

Para se estimar o risco social num estudo de análise de risco é preciso obter 

algumas informações sobre a área em estudo, pois só assim poderemos calcular o 

número de fatalidades e a freqüência que esta comunidade esta exposta a um ou 

mais acidentes. Os levantamentos de informações sobre a área em estudo são: 
• Tipo de população (área urbana ou rural, possui hospitais ou escolas 

na vizinhança, industrias, estabelecimento comercial, etc.); 

• Número de pessoas expostas em diferentes horários (noite e dia) e 

• Distribuição populacional. 
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O cálculo do risco social é representado por uma função matemática que 

relaciona a freqüência de ocorrência dos eventos às suas conseqüências, resultado 

expresso em número de mortes por ano (LEAL e FACCHIN,2003). 

 

A expressão matemática apresentada abaixo serve para representar o risco 

(DUARTE, 2002). 
 

                                              ii

ni

i
xfr ∗=∑

=

=1
                                                    (6) 

 

onde: 

r= risco; 

xi = número de vítimas esperadas, num acidente específico; 

fi = freqüência esperada para esse acidente e; 

n =número de acidentes potenciais da planta. 

 

Uma forma de apresentação do risco sociaI é através de curvas F-N, obtida 

através do gráfico de dados de freqüência acumulativa de ocorrência de acidentes e 

suas respectivas conseqüências versus número de vítimas fatais (N). A curva é 

construída por um determinado número de mortes e somado a freqüência de todos 

os cenários que causaram N ou mais mortes (CETESB, 2001a; LEAL e FACCHIN, 

2003 ; SCENNA e SANTA CRUZ, 2004). 

 

Estimado o risco para um determinado cenário o mesmo deve ser avaliado e 

discutido a necessidade de redução ou não, o que implica estabelecimento de 

valores limites para aceitabilidade dos riscos. Os riscos situados entre os valores 

limites devem ser reduzidos conhecido como ALARP. Os riscos que são 

considerados aceitáveis se encontram no limite inferior e os riscos inaceitáveis estão 

acima da faixa valores de redução de risco.  

 

A Figura 2 apresenta a curva F-N onde através dela podemos tomar decisões 

quanto a aceitabilidade ou não dos riscos. 
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FIGURA 2 – CURVA F-N DE TOLERABILIDADE DO RISCO 

 Fonte: CETESB, 2001a. 

 

 

A decisão sobre aceitabilidade ou não dos riscos existentes são baseados 

nos critérios de tolerabilidade representados por níveis ou em intervalos de valores 

estipulados pelas agências reguladoras e órgão ambiental. 

 

As curvas de risco social e individual deverão estar na região de negligência 

ou na região ALARP para a aprovação do empreendimento. 

 

 

2.4 ANÁLISE DE RISCOS 

 

Nos últimos anos com o desenvolvimento das indústrias químicas e 

petroquímicas, a grande diversidade de produtos químicos utilizado no mercado e a 

existência de processos cada vez mais complexos, fizeram com que os riscos de 

acidentes ocorridos nas atividades industriais aumentassem (SERPA, 2005). 

 

A armazenagem e o transporte de substâncias químicas também são fatores 

que aumentam a porcentagem dos acidentes (RIGAS e SKLAVOUNOS, 2004).  
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Dessa forma surgiu à necessidade da realização de estudos de análise de 

risco para identificar os perigos, estabelecer os possíveis cenários acidentais, 

determinar o nível de risco da planta e gerenciar os riscos. Através desses estudos é 

possível controlar e manter o risco em níveis aceitáveis para a população e meio 

ambiente. 

 

Um acidente pode ser medido, em sua intensidade, através da quantificação 

de danos e perdas. A intensidade do acidente varia de acordo com o elemento 

selecionado e o objetivo estabelecido para investigação (DUARTE, 2002). 

 

Os acidentes químicos estão associados a vazamentos, derramamentos, 

explosões, incêndios de substâncias perigosas, tanto devidas pela liberação desses 

produtos quanto por eventuais reações químicas que podem resultar na formação de 

outros produtos.  

 

Os acidentes relacionados com os produtos químicos perigosos são 

acontecimentos indesejáveis para as empresas e para as comunidades vizinhas. As 

conseqüências dos acidentes podem ser observados no momento da ocorrência do 

evento ou à longo prazo (ALBERT, 2005). 

 

A preocupação com a segurança das plantas, principalmente, de processos 

químicos fez com que as indústrias implantassem técnicas para identificar os 

principais perigos e se preparar para os possíveis acidentes. Neste sentido surgiu a 

utilização de metodologia de análise de risco como instrumento de avaliação da 

operação e de segurança das plantas químicas. 

 

A análise de risco é aplicada em atividades da saúde (medicamentos), na 

indústria de alimentos, no transporte de cargas tóxicas e perigosas, para análise de 

investimento, entre outras. 

 

Segundo CARDELLA (1999), análise de riscos é o estudo detalhado de um 

objeto, com a finalidade de identificar perigos e avaliar os riscos ou danos que 
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possam causar ações indesejadas. O objeto em estudo pode ser uma organização, 

empreendimento, área, sistema, processo ou atividade. 

 

A implantação de análise de riscos em atividades industriais é uma 

metodologia amplamente utilizada como ferramenta de grande importância para a 

prevenção de acidentes nos quais são manipuladas por substâncias perigosas 

(tóxicas, inflamáveis e/ou explosivas), pois auxilia na identificação do potencial de 

risco (SERPA, 2005). Portanto, a análise de risco serve tanto como ferramenta para 

avaliar os riscos existentes, bem como ajudar na decisão de escolha entre diferentes 

alternativas para redução dos riscos. 

 

Além disso, é um método para identificar ações preventivas, preparar plano 

de emergência para as respostas aos acidentes e reduzir riscos nas industrias que 

possam causar danos às instalações, ao meio ambiente, a população e ao 

trabalhador. Os estudos sobre análise de risco propiciam dados necessários para o 

conhecimento detalhado das falhas que podem conduzir a um acidente e suas 

conseqüências. 

 

As conseqüências dos acidentes químicos estão associadas a diferentes tipos 

de impactos que ocorrem no meio ambiente, as pessoas e ao patrimônio (público e 

privado). Os danos ambientais decorrentes dos acidentes com produtos químicos 

são injúria à saúde e vítimas fatais, contaminação de extensas áreas e degradação 

dos materiais. 

 

A análise de risco busca discutir o que pode dar de errado, com isso tem por 

objetivo responder as seguintes questões quanto aos perigos em potencial (KAPLAN 

e GARRICK,1981). 

 

• O que pode dar de errado? 

• Com que freqüência isto pode acontecer? 

• Quais as conseqüências, se o evento acontecer? 

• Os riscos são toleráveis? 
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Para se responder estas perguntas, inicialmente, é desenvolvida uma lista 

para se conhecer os possíveis cenários acidentais, em seguida, são estabelecidas 

as freqüências de ocorrências dos eventos e finalmente são estimadas as 

conseqüências desses eventos (medida de dano). 

 

Para CARDELLA (1999), o risco é definido como sendo a combinação da 

freqüência de ocorrência do evento e as suas conseqüências. Assim, o risco é a 

relação da descrição do vento acidental, da freqüência de ocorrência acidental e a 

severidade das conseqüências (perdas e danos). 

 

Para os acidentes envolvendo substâncias químicas, aplica-se o conceito 

básico de análise de risco, ou seja, o risco pode ser minimizado atuando-se tanto na 

freqüência da ocorrência de um evento indesejado, assim como na redução das 

conseqüências geradas por este evento. 

 

O conceito da expressão risco (inglês, risk) envolve sempre incertezas e 

algum tipo de perda ou dano, enquanto que o perigo (hazard) é submetido como 

uma fonte em potencial, sempre existente, que pode induzir a ocorrência de algum 

acidente (DE CICCO e FANTAZZINI, 2003). 

 

Para MOURA (2002), o perigo representa um potencial de causar danos às 

pessoas e as instalações. Identificá-lo é localizar agentes, situações, eventos e 

operações perigosas, pois o perigo está associado a um determinado alvo, onde 

estes podem ser humanos, ambientais e patrimoniais. 

 

Segundo KAPLAN e GARRICK (1981) a palavra perigo descreve condições 

físicas e químicas que tem o potencial de causar danos às pessoas, à propriedade e 

ao ambiente. 

 

O risco está associado a um perigo, pois ele é a probabilidade de perda ou 

danos em pessoas, sistemas, equipamentos em um determinado período de tempo, 

como resultado de uma situação de perigo. 
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A associação entre os conceitos de risco e perigo é apresentada na Figura 3. 

 

 FIGURA 3 – COMPONENTES DO RISCO. 

 

 

 

 

 

 

       

 

Neste caso, o risco é definido como sendo o nível de perigo combinado com: 

• A probabilidade de o perigo levar a um acidente e, 

• A exposição ou duração do perigo. 

 

O perigo tem duas importantes características: a gravidade e a probabilidade 

de sua ocorrência, a combinação de ambas é denominada nível de perigo. Portanto, 

quanto maior o nível do perigo, mais a chance de ocorrência do acidente. 

 

O método da análise de riscos consiste em dividir o objeto, identificar perigos 

e analisar riscos em cada elemento. Portanto, pode-se dividir áreas em sub-áreas, 

processo em etapa, operação em etapas e atividades em etapas. 

 

Muito dos órgãos ambientais têm estimado a realização de análise de riscos 

em licenças de operação. 

 
 
2.4.1 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

O desenvolvimento de um estudo da análise de risco é dividido nas seguintes 

etapas: definição do sistema a ser estudada e suas fronteiras, identificação dos 

perigos, avaliação das freqüências, avaliação das conseqüências e vulnerabilidade, 

avaliação dos riscos, aceitabilidade do risco e gerenciamento de risco. 

 

Gravidade 
do perigo 

Probabilidade de 
ocorrência do 
perigo Exposição 

ao perigo 
Probabilidade do perigo 
conduzir a um acidente 

RISCO nível do perigo 
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a) caracterização da empresa - tem por finalidade identificar aspectos comuns 

que possam interferir na instalação ou no ambiente.  

 

As principais etapas de identificação são: 

•  Descrição das atividades operacionais e análise detalhada do 

local; 

• Identificação e caracterização das diferentes áreas (localização 

da empresa, corpos d’água, áreas de residências e proteção 

ambiental, sistemas viários); 

• Características meteorológicas da região; 

• Layout das instalações; 

• Distribuição populacional da região e; 

• Sistema de proteção e segurança. 

 

b) Identificação dos perigos - nesta etapa o objetivo é identificar os possíveis 

eventos não desejados que possam levar a acidentes, possibilitando definir 

hipóteses acidentais que poderão produzir conseqüências graves. Para 

identificação dos perigos são aplicadas técnicas que ajudam na identificação 

de possíveis acidentes. 

 

c) Avaliação das conseqüências - nesta etapa estuda-se possíveis 

conseqüências dos cenários produzidos pelas hipóteses acidentais, medindo 

os impactos e danos causados por elas. 

 

d) Avaliação das freqüências - aborda a freqüência em que ocorre um 

determinado acidente em um cenário, decorrente de erros devido à falha 

humana ou de equipamentos ligados às instalações. A freqüência é 

representada pelo número de vezes que ocorre um acidente por ano (ano-1). 

 

e) Avaliação dos riscos – nesta etapa a avaliação dos riscos fornece dados de 

riscos estimados qualitativos e quantitativos que devem ser avaliados para 

posterior tomada de decisão quanto à aceitabilidade de riscos. 



 26 

f) Aceitabilidade de risco – é a etapa onde se toma a decisão se o grau do 

risco é tolerável ou não, tendo-se por base critérios de aceitabilidade de riscos 

previamente definidos pela empresa. Se o risco não é aceitável tomam-se 

medidas para reduzi-lo. 

 

g) Gerenciamento de riscos – esta fase as pessoas envolvidas para gerenciar 

as etapas da análise de risco como: gerentes, operadores, proprietários e 

órgão regulador responsável tomam decisões com respeito à segurança, 

modificação no regulamento, aceitabilidade de riscos, planos de emergências 

e auditorias. A base para a tomada de decisão são os dados gerados na 

avaliação de risco. 

 

Podemos representar as etapas da análise de risco conforme 

demonstrado na Figura 4, pelo autor SANTAMARIA (1998). 
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FIGURA 4 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DA ANÁLISE DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 

 

A identificação dos perigos em uma planta de processo é feita através de 

métodos específicos qualitativos ou quantitativos que tem como objetivo a 
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identificação de todos os eventos dos cenários acidentais e avaliação das suas 

conseqüências. 

 

Os métodos qualitativos mais conhecidos são: Auditoria, Análise Preliminar de 

Perigos (PHA – Preliminary Hazard Analysis), Análise de Operação e Perigo 

(HAZOP- Hazard and Operability Analysis) e a Lista de Verificação (Checklist).  

 

Os métodos quantitativos incluem a Análise Crítica dos Efeitos dos Modos de 

Falha (FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis), a Análise de Árvore 

de Falhas (FTA-Fault Tree Analysis).( DE CICCO & FANTAZZINI,2003 e 

CARDELLA,1999). Entre os vários métodos de identificação de perigo, fez-se um 

resumo das principais técnicas utilizadas na identificação de perigo, conforme 

descrito a seguir.  

 

Auditoria de revisão da Segurança 

 

Identificar as condições ou procedimentos de operação dos equipamentos 

que possa conduzir a uma causalidade ou resultar em danos à propriedade ou 

impactos ambientais. 

 

Verificação (Checklist) 

 

Utilizado para identificar fontes de riscos em processos e instalações já 

existentes, através de listas de especificações técnicas e operacionais dos 

processos, equipamentos e procedimentos. Garantir que a organização atende as 

práticas normativas. 

 

Matriz de Riscos 

 

Consiste numa matriz onde se busca verificar os efeitos da combinação de 

duas variáveis (freqüência e conseqüências). 
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Análise “What if?” 

 

Normalmente é utilizado na fase inicial de projeto. Trata-se de um método 

especulativo onde uma equipe busca responder o que poderia acontecer caso 

determinadas falhas surgissem.  

 

A técnica “what if” é um procedimento de revisão de riscos de processos que 

se desenvolve através de reuniões de questionamento de procedimentos, 

instalações, etc. de um processo, gerando também soluções para os problemas 

levantados. Seu principal objetivo é a identificação de potenciais de riscos que 

passaram desapercebidos em outras fases do estudo de segurança. 

 

Análise de Operação e Perigo (HAZOP) 

 

O estudo de operabilidade e risco (Hazop) é uma ferramenta de análise de 

riscos que foi desenvolvida para identificar as causas de desvios operacionais 

possíveis do processo e também identificar todos os perigos e riscos associados a 

esses desvios operacionais. Essa técnica orienta a realização de um estudo 

detalhado e completo sobre as variáveis envolvidas no processo e recomenda ações 

para reduzir a freqüência e/ou conseqüências dos desvios. 

 

Emprega-se uma lista de palavras guia (nenhum, menos, mais, em parte...), 

que associadas aos parâmetros do processo, resultam nos desvios que são 

investigados. 

 

A melhor época para realizar este tipo de análise é no final do projeto, quando 

já se dispõe de fluxogramas do processo da instalação, onde ainda se pode alterar o 

projeto sem grandes prejuízos. 

 

Análise Preliminar de Risco (APR) 

 

A técnica APR ou análise preliminar de risco,é um método simplificado que 

permite inicialmente identificar e analisar de forma abrangente os potenciais de 
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riscos que poderão estar presentes na instalação analisada. Essa técnica aplica 

medidas corretivas simples para reduzir a freqüência de ocorrência do perigo, grau 

de severidade e nível de suas conseqüências.  

 

A APR é uma técnica que pode ser usada tanto na fase de projeto quanto em 

instalações já existentes. Na fase de projeto a técnica é ideal, pois faz a identificação 

dos perigos com antecedência, podendo, à medida que o projeto se desenvolve, 

controlar os riscos ou minimizá-los. 

 

Faz uma estimativa qualitativa preliminar dos riscos associados a cada 

evento, a partir da probabilidade e severidade da sua conseqüência através da 

construção da matriz de risco.Os resultados são demonstrados através de tabelas 

de fácil leitura. 

 

Análise Crítica dos Efeitos dos Modos de falha (FMECA) 

 

Esta técnica permite analisar o modo de falha, onde pode identificar as falhas 

dos componentes de um equipamento ou sistema, estimar as taxas de falhas, 

determinar os efeitos que poderão advir e, conseqüentemente, estabelecer 

mudanças a serem realizadas para aumentar a probabilidade do sistema ou do 

equipamento em análise onde este funcione de maneira satisfatória e segura. A 

análise crítica é geralmente expressa em termos de probabilidades ou freqüências. 

 

Análise de Árvore de falha (FTA) 

 

Identificar e analisar os perigos e a combinação de falhas dos equipamentos 

que resultam em acidentes a partir do evento de topo predefinido. 

 

 

Análise de Árvore de Eventos 

 

Técnica utilizada para a análise das conseqüências de um evento indesejado. 

Tem por objetivo identificar as seqüências de eventos e os resultados em termos de 
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falhas ou sucessos que possam conduzir a acidentes a partir da análise de um dado 

evento inicial. Pode ser usado na fase de projeto para avaliação de um potencial 

acidente, na fase de operação para avaliação dos sistemas de segurança. 

 

 

2.4.3 ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 

 

 Os efeitos físicos provocados pela liberação de uma substância tóxica num 

determinado cenário acidental são a formação de nuvens de gases tóxicos que são 

capazes de causar danos ao homem, ao ambiente e a propriedade, nas áreas 

atingidas pelo efeito.  

 

Para a determinação do nível de concentração num determinado ponto, 

precisamos saber analisar a dispersão da nuvem, isto é, interpretar o 

comportamento dessa nuvem no espaço e tempo, através da expressão C(x,y,z,t). O 

estudo da dispersão de gases é feito com ajuda de simuladores computacionais, 

apropriados para gases densos. 

 

A análise de vulnerabilidade para substâncias tóxicas tem como objetivo 

determinar a probabilidade de fatalidades em uma determinada região em 

conseqüência da dose máxima inalada por uma pessoa. 

 

Com a distribuição espacial da concentração e o seu tempo de variação numa 

determinada área, é possível calcular a dose que essa pessoa recebe, devido à 

exposição do gás tóxico num determinado ponto de interesse. 

 

A dose ou a descarga tóxica recebida por uma pessoa é o resultado da 

exposição da concentração (ppmv) variando ao longo do tempo, como mostra a 

equação 7 (LEAL e ZUCHI, 2003; LEES, 1980). 

                                      dtD

t

t

n
C .

0

∫∫∫∫====                                                               (7) 

onde: 

D = dose recebida pela pessoa, mg/m3min; 
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C = concentração da nuvem tóxica, mg/m3; 

t –t0 = tempo de exposição, min; 

n = índice de fatalidade do cloro; 2,75. 

 

Uma maneira de obter a probabilidade de morte para eventos com 

vazamentos de substâncias tóxicas é aplicando o modelo de vulnerabilidade 

Eisenberg. Este modelo se baseia numa equação matemática conhecida como 

Probit (LEES, 1980; LEAL e ZUCHI, 2003).   

 

A representação da equação Probit para inalação de substâncias tóxicas é: 

                                   )ln(*Pr Doseba +=                                                   (8) 

onde: 

Pr é o valor de Probit 

a e b são parâmetros para cada substância específica. 

 

 

2.5 MODELOS PARA ANÁLISE DE CONSEQUÊNCIAS 

 

 

2.5.1 MODELOS DE TAXA DE VAZAMENTO 

 

 A maioria dos vazamentos ocorridos em sistemas confinados é devido à 

ocorrência de ruptura em vasos ou tubulações, pelo desgaste de juntas e abertura 

de válvula, ocasionado acidentes químicos devido à liberação de substâncias 

perigosas. 

 

  A seguir são apresentados modelos de vazamento (AICHE, 2000 ; LESS, 

1980). 
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2.5.1.1 MODELO DE VAZAMENTO DE LÍQUIDO 

 

 A taxa de descarga mássica de líquidos para tanques com orifício é 

determinado usando a equação 10, onde a fricção é representada pelo coeficiente 

de descarga (Cd). 

 

A equação 9 é aplicada para qualquer tanque de geometria diferente. A 

descarga de massa diminui com o tempo e a máxima taxa de descarga acontece 

nos primeiros instantes do vazamento. 

 

 

                                            
(((( ))))









++++

−−−−
==== L

L
Ldh gH

PP
CAm 2

2 10

ρ
ρ                                          (9) 

 

onde: 

 

m= taxa da descarga, Kg/s 

Ah = área abertura do orifício, m2
 

g = constante gravitacional, 9,8 m/s2 

 ρL = densidade do fluido, Kg/m3 

P0 = pressão de armazenamento, Pa 

P1 = pressão ambiente, Pa 

HL= altura do líquido acima do ponto de vazamento, m 

Cd = coeficiente descarga 

 

A equação 9 é também é usado para cálculo da taxa de liberação do líquido 

pressurizado. No caso a diferença entre a pressão do tanque e a pressão ambiente 

é muito maior que o nível do líquido, tornando a altura do líquido desprezível. 

 

                                 )(2 10 PPCAm ldh −−−−==== ρ                                                        (10) 
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 O vazamento de um gás liquefeito sob pressão através de um orifício ocorre 

com uma rápida vaporização de uma parte do produto devido à diferença de pressão 

entre o sistema e a atmosfera. Esta vaporização é denominada fração “flasheada” e 

pode ser calculada pela seguinte equação (CETESB, 2001a): 

 

                                             
(((( ))))
H

TT

vap

eb
F

Cpl
F

−−−−
====

1                                                           (11) 

 

onde: 

FF = fração “flasheada”; 

Cpl = calor específico do líquido a pressão constante ( J/kg K); 

T1 = temperatura do produto no sistema (K); 

Teb =temperatura de ebulição do produto a 1 atm (K) e; 

Hvap = entalpia ou calor de evaporação (J/kg) 

 

  Parte do produto dará a formação de uma nuvem na atmosfera, enquanto que 

a fração não “flasheada” irá acumular-se no solo formando uma poça. Sabe-se que o 

valor de fração encontra-se entre 0 e 1. Se o valor de fração for igual a 1, isto quer 

dizer que todo o líquido evaporou e originou uma nuvem de vapor. 

 

 

2.5.1.2 MODELO DE VAZAMENTO DE GÁS 

 

Segundo os autores (YUHUA et al., 2003; SANTAMARÍA, 1998) no caso de 

vazamento de gás pelo orifício, o valor da taxa de lançamento no orifício se faz pela 

distinção entre o fluxo sônico e subsônico. Onde será determinada pela razão crítica 

de pressão, definida pela equação 12, demonstrada a seguir: 
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A equação 12 é baseada no comportamento do gás ideal, onde γ é a relação 

Cp/Cv. 

 

Se a velocidade de saída do gás for próxima à velocidade do som naquele 

ambiente, o escoamento encontra-se em condições críticas, enquanto que se a 

velocidade do gás for menor que a do som o fluxo é subsônico. 

 

Define-se escoamento subsônico como aquele correspondente à condição 

crit
P

P

P

P
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0

1 . Quando 
crit

P

P

P

P








〈








0

1

0

1 , o lançamento do gás é sônico, onde os 

índices 0 e 1 referem-se à pressão interna (no tanque) e à pressão externa 

(atmosférica), respectivamente 

 

A equação 13 calcula a taxa de descarga inicial de um gás num tanque de 

pressão. O modelo assume que o processo é adiabático e os efeitos de fricção de 

parede são desprezíveis. 

 

A expressão para taxa de descarga instantânea e a velocidade do gás sobre 

condições de escoamento subsônico pode ser calculada pela equação a seguir: 
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                                  (13) 

 

Para condições de escoamento crítico (sônico), a taxa de fluxo de massa e a 

velocidade de saída do gás através do orifício são calculadas através da equação 

14: 
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onde: 
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m= taxa da descarga, Kg/s ; 

Ah = área abertura do orifício, m2 ; 

γ = relações de calores específicos; 

P0 = pressão do tanque, Pa; 

P1= pressão ambiente, Pa; 

ρ0 = densidade, Kg/m3. 

 

 

2.5.1.3 MODELO DE VAZAMENTO DE GÁS PARA TUBULAÇÃO 

  

Segundo (YUHUA et al., 2003), para calcular a taxa de descarga de um gás 

dentro de um tubo é usado a mesma equação da descarga de um gás no tanque. 

Que é representada pela equação 15: 
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2.5.1.4 MODELO DE VAZAMENTO DE LÍQUIDO EM TUBULAÇÃO 

 

 Este modelo é uma aplicação direta da equação de Bernoulli. Ele assume que 

a densidade do líquido é constante e resolve para velocidade de descarga média 

sem considerar o atrito da parede. Coeficientes de perda para válvulas e ajustes 

podem ser considerados calculando o comprimento do tubo. A equação trabalhada 

é: 
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onde: 

Pa = pressão na entrada do tubo, Pa; 

Pb = Pressão na saída do tubo, Pa; 

Za = altura do fluido sobre a entrada do tubo; 

Zb = altura do fluido sobre a saída do tubo; 

g = aceleração da gravidade, m/s2; 

gc = fator de proporcionalidade de Newton’s, (=1); 

Va = velocidade de entrada, m/s; 

Vb = velocidade de saída, m/s. 

 

 

2.5.1.5 MODELO DE VAZAMENTO DE DUAS FASES PARA TANQUE 

 

  Este método é usado para estimar a taxa da descarga de duas fases gás-

líquido de tanque ou outro recipiente. Aplica-se quando ocorre o vazamento num 

vaso onde o líquido encontra-se armazenado sobre pressão e o vazamento ocorre 

na fase vapor. 

 

    No vazamento de um gás liquefeito sob pressão através de um orifício ocorre 

uma violenta despressurização no interior do recipiente e uma rápida vaporização do 

líquido, o qual é arrastado e liberado para atmosfera junto com a fase gasosa. Esta 

rápida vaporização do líquido deve-se à diferença de pressão entre o sistema e a 

atmosfera. Esta vaporização é denominada fração “flasheada” e pode ser calculada 

pela seguinte equação (CETESB, 2001a): 

 

                                                 
Hvap

TcTCpl
FF

)1( −
=                                                     (17) 

 

onde: 

FF = fração “flasheada”; 

Cpl = calor especifico do líquido a pressão constante (J/Kg K); 

T1 = temperatura do produto no sistema (K); 

Tc = temperatura do equilíbrio correspondente a Pc (K) e; 
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Hvap = entalpia de vapor (J/Kg). 

 

Para o cálculo da vazão de descarga da mistura líquido/vapor deve-se 

considerar o arraste da fase líquida, conforme a equação 18: 

 

                                ))1(2(. 21
PcPmDdCArQ −−−−====                                         (18) 

 

Onde Dm é a densidade média da mistura gás/líquido: 
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                                                    (19) 

Sendo: 

Dv = densidade do vapor (Kg/m3); 

Dl = densidade do líquido (Kg/m3). 

 

 

 

2.5.1.6 TAXA DE EMISSÕES DE POÇAS. 

 

 Poças de líquidos que evaporam são modeladas por métodos que dependem 

da volatilidade, da temperatura de ebulição do líquido e da relação com a 

temperatura ambiente. 

 

 A dimensão da poça dependerá da sua taxa de alimentação, das 

características do produto e do tipo de solo. O tipo de solo é um fator que influencia 

a formação de poça, pois solos porosos permitem a infiltração do produto 

dificultando o seu espalhamento. 

 

Para evaporar o líquido, o ar deve trocar calor com o solo (calor de 

evaporação). Desta maneira ocorrerá o resfriamento do solo, ocasionando a redução 

da taxa de evaporação. 
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A taxa de evaporação dependerá do tamanho da poça, da troca térmica com 

o ar e o solo, da velocidade do vento, do tipo de solo e da volatilidade do produto. 

 

O vento, como o solo, também influencia a taxa de evaporação. Uma maior 

velocidade do vento ocasiona uma maior remoção dos vapores acima do líquido, 

acelerando o processo de evaporação (CETESB, 2001a). 

 

 Para a evaporação de poças de líquido volátil é essencial a transferência de 

massa, onde as variáveis dependentes são a pressão de vapor do líquido e o fluxo 

do vento pela superfície da poça (LESS, 1980). 

 

Segundo LESS (1980), a equação usada para calcular o fluxo de vaporização 

de um líquido volátil é: 

 

                               89,178,0
0

10106,3 ru
T

Mp
EV 








∗= −                                           (20) 

 

onde: 

Ev = taxa de evaporação, kg/s; 

u = velocidade do vento, cm/s; 

p0 = pressão de vapor do líquido, dyn/cm2; 

M = peso molecular e; 

T = temperatura absoluta do líquido (K). 

 r = raio da poça 

 

A taxa de vaporização de um líquido frio, incluindo a maioria dos gases 

liquefeitos, é normalmente regida pela taxa de calor transferido do solo por 

condução. 

 

 

2.6 MODELAGEM DA DISPERSÃO DE GÁS CLORO 
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2.6.1 MODELO DE DISPERSÃO DE GÁS DENSO 

 

 Nos últimos anos os interesses pelos estudos direcionados à formação e à 

dispersão de nuvens densas aumentaram, com isso surgiu a necessidade de 

abordar o comportamento e calcular a dispersão do produto tóxico na atmosfera, 

especialmente o gás denso. 

 

 Entre os diversos modelos de dispersão atmosférica à dispersão de nuvens 

ou plumas densas apresentam um comportamento bastante diferente daqueles 

formados por gases neutros. 

 

O modelo de dispersão usado para este trabalho foi o modelo SLAB. Este 

modelo é adequado para calcular a distribuição espacial e o tempo de concentração 

da pluma para gases mais densos que o ar. Este modelo é desenvolvido pela EPA. 

 

SLAB é um modelo de gás denso computadorizado que é utilizado como 

ferramenta para a simulação de nuvens tóxicas na atmosfera.  O modelo estima a 

taxa de emissão e duração do vazamento de gás ou líquido em tanques, tubos e 

poças. 

 

Quando a fonte é um jato (horizontal ou vertical) ou a evaporação da poça, no 

cálculo da dispersão é inicialmente considerado que a pluma se encontra no estado 

estacionário e a distância longitudinal da nuvem é a variável independente. Quando 

a simulação ultrapassa o tempo de vazamento, o restante do cálculo de dispersão é 

realizado através da somatória de puffs transientes, onde o tempo é a variável 

independente.  

 

As propriedades médias da nuvem (ρ, m, T, U, etc), o tamanho da nuvem e os  

parâmetros de forma ( β, b, h, e ZC),  são essenciais para se calcular a concentração 

volumétrica da nuvem C (x,y,z). Outra propriedade da nuvem de interesse é a 

concentração volumétrica média que é calculada pela concentração de massa m 

expressa pela seguinte equação. 
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onde: 

C(x) = Concentração volumétrica 

Ma = Peso molecular do ar; 

MS = Peso molecular do produto vazado e; 

m = massa. 

 

A concentração no modelo SLAB é dada pela equação 22: (ERMAK, 1990). 
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                                                      β
222 3+= bB ,                                                   (25) 

 

                                               σ2= h2/12,  Zc > h/2      (pluma elevada)                    (26) 

 

                                      σ2 = (h-Zc)
2/3,     Zc≤ h/2         ( pluma a nível do solo)       (27) 

 

onde: 

C(x,y,z) = concentração volumétrica  na posição (x,y,z); 

C(x) = concentração volumétrica média; 

C1(y,b,β) = função do perfil horizontal; 
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C2 (z, ZC, σ) = função do perfil vertical; 

X = distância longitudinal; 

Y = distância transversal; 

Z = distância vertical; 

ZC = parâmetro da altura da nuvem; 

Β =  metade da largura da nuvem; 

b = parâmetro de forma ; 

h= altura da nuvem; 

erf = função de erro  e; 

 exp = função exponencial. 

ρ = densidade. 

T = temperatura 

U = velocidade da nuvem 

 

Através da Figura 5 podemos observar a dispersão da nuvem densa no 

espaço com suas respectivas coordenadas. 

 

FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE GÁS DENSO 
PELO MODELO SLAB. 

 
Fonte: Adaptado por ERMAK,1990.  
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O tamanho da zona de dispersão depende da quantidade de material 

liberado, da densidade, volatilização, condições atmosféricas e limite de toxidade. 

 

Em geral a dispersão de gases tóxicos ou vapores é influenciada pelos 

seguintes parâmetros: taxa de liberação e duração, condições atmosféricas 

predominantes, concentrações limites, elevação da fonte do subsolo, geometria da 

fonte e densidade inicial da liberação. 

 

A quantidade liberada refere-se à quantidade total de vazamento em um 

determinado período de tempo num evento ou acidente. Este parâmetro é o maior 

fator na determinação da distância de dispersão. 

 

 

2.7 DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

 

A dispersão da nuvem de um poluente no ar depende fortemente de como a 

emissão atmosférica interage com o vento em razões das condições climáticas de 

estabilidade. Por isso ao estudar o comportamento de uma nuvem formada por uma 

substância química é muito importante levar em conta as condições atmosféricas, 

principalmente a velocidade do vento e a classe de estabilidade atmosférica.  

 

A velocidade do vento e a intensidade da radiação térmica são funções 

importantes para definir as condições de estabilidade atmosférica, as quais são 

divididas em seis diferentes classes de estabilidade de Pasquill, onde: 

 

Classe A - extremamente instável Classe D - neutra 

Classe B - moderadamente instável Classe E - levemente estável 

Classe C - levemente instável Classe F - estável 

 

 

Conhecendo-se o grau de cobertura de nuvem, a velocidade do vento e o 

período que ocorre o acidente, é possível estabelecer a classe de estabilidade 

apropriada para o cenário, como mostra a Tabela 4. 
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TABELA 4 – CLASSES DE  ESTABILIDADE DE PASQUILL 
Período diurno - Insolação Período noturno - Nebulosidade Velocidade 

do vento a 

10m (m/s) 

 

Forte 

 

Moderada 

 

Fraca 

 

Parcialmente 

encoberta 

  

Encoberta 

V≤ 2 A A e B B E F 

2‹V≤ 3 A e B B C E F 

3‹V≤ 5 B B e C C D E 

5‹V≤ 6 C C e D D D D 

6‹V C D D D D 

Fonte: LEES,1980; AICHE, 2000. 

 

 

Se um vazamento ocorrer e a categoria de estabilidade atmosférica for F de 

Pasquill, a forma da pluma será horizontal, com uma largura muito reduzida e 

atingirá longas distâncias antes de atingir o solo. Porém com altas concentrações do 

produto. 

 

Por outro lado, se um vazamento ocorrer e a classe de estabilidade for A 

(extremamente instável), a forma da pluma será irregular, sendo que sua largura 

crescerá rapidamente devido ao arraste de ar e conseqüentemente atingirá 

distâncias com concentrações bem menores que no caso anterior (CETESB,2001a). 

 

Isto ocorre porque o vento tem o efeito de empurrar a pluma na direção das 

correntes horizontais gerando alargamento da pluma devido ao ingresso de ar. Com 

isso quanto maior a turbulência atmosférica maior será a diluição da nuvem e 

conseqüentemente menor será a concentração num dado ponto. 

 

Através desses exemplos pode-se dizer que populações próximas da fonte 

poluidora serão afetadas qualquer que seja a categoria de estabilidade atmosférica, 

enquanto que aquelas que estão numa distância maior serão atingidas nas 

condições estáveis (classe E e F). 
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Na Figura 6 podemos visualizar o comportamento da pluma em diferentes 

condições de estabilidades. 

 

FIGURA 6- CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE. 

 
Fonte: KASKANTZIS, 2004 adaptado por TURNER (1970) 
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CAPÍTULO 3 – APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO NA ETA DA SANEPAR 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo de análise de riscos para as 

instalações de gás cloro de uma Estação de Tratamento de Água Municipal da 

Companhia de Saneamento de Água do Paraná (SANEPAR).  

 

O estudo foi desenvolvido através das etapas de caracterização da região de 

estudo, avaliação da meteorologia local, caracterização das instalações do gás cloro, 

estabelecimento dos cenários acidentais, modelagem e simulação dos cenários e 

avaliação de suas conseqüências e determinação dos riscos social e individual da 

planta. 

 

 A metodologia empregada consistiu inicialmente na aquisição dos dados de 

campo para caracterizar a região e as instalações de cloro da planta. Foram também 

coletados e tratados os dados das condições meteorológicas da região dos últimos 

cinco anos.  

 

Em seguida, a partir dos dados coletados no campo, foram estabelecidos os 

potenciais cenários hipotéticos de vazamento de cloro na planta e realizada a 

modelagem e simulação desses eventos. Na última etapa, os resultados das 

simulações foram utilizados para se avaliar as conseqüências dos eventos sobre a 

comunidade e determinar os riscos individual e social das instalações. 

  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

A estação de tratamento de água investigada está localizada no município de 

Curitiba, na região leste da cidade, no bairro Uberaba. A região faz limite ao Leste 

com o município de São José dos Pinhais, ao Norte com os bairros Jardim das 

Américas e Cajuru e a Sudoeste com Boqueirão.  

 

Os dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC) indicam que a área de influência da ETA abrange uma área de 
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aproximadamente 14,0 km2, onde vivem 60.338 habitantes. A densidade 

populacional na região varia de 25 - 75 habitantes/ha.  

 

A estação de tratamento de água da SANEPAR está localizada em uma 

região densamente povoada, nas margens da rodovia BR 277, onde existem 

conjuntos residenciais, indústrias, estabelecimentos comerciais e uma escola 

municipal. Nesta região existem também praças e áreas verdes. Cabe observar que 

na simulação dos ventos, o relevo do terreno foi adotado como área urbana, pois a 

estação de água se encontra dentro da cidade. 

 

Foram estabelecidos quatro pontos específicos de interesse para avaliação 

das conseqüências dos eventos acidentais estudados. Os pontos de interesse do 

trabalho e a sua localização, em relação ao ponto de vazamento de cloro, estão 

indicados na Tabela 5 e Figura 7. 

 

 

TABELA 5 – PONTOS DE INTERESSES EM RELAÇÃO À FONTE DE 
 VAZAMENTO. 

Posição Geográfica Ponto e distância da fonte (m) 

Leste BR-277 (rodovia) 100 

Oeste Condomínio residencial 50 e160 

Sul Escola 200 

Nordeste Área residencial 350 
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FIGURA 7 – FOTO AÉREA DA ÁREA ONDE ESTA LOCALIZADA A 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E PONTOS 
ESPECÍFICOS DE INTERESSE.  

 
 Fonte: IPPUC, 2005. 

 

 

3.2 TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO IGUAÇU 

 

O sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água Iguaçu (ETA 

Iguaçu), localizada na região metropolitana de Curitiba, possui um processo 

convencional, com produtos universalmente empregados no tratamento de água, 

constando de: pré-cloração, alcalinização, coagulação, floculação, decantação, 

filtração, desinfecção, correção de pH, fluoretação e fosfatização. Quando 

necessário, são empregados ainda, carvão ativado e cal hidratado onde estes 

produtos são adicionados na água bruta ao chegar no reservatório da ETA. 

(1) ETA 

(2) BR 277 

(3) casas 

(4) Escola 

(5) Condomínio 
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A captação da água bruta na ETA Iguaçu, vem dos rios Itaqui e Pequeno e 

das barragens Irai e Piraquara. Na captação são colocadas grades e peneiras para 

reter os resíduos como galhos, pneus, garrafas e etc. 

 

As etapas do processo da Estação de Tratamento de Água Potável Iguaçu 

esta desmonstrado no fluxograma a seguir: 

 

FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DA REGIÃO 

 

Considerando que a dispersão de um gás denso como o cloro depende 

diretamente das condições de estabilidade atmosférica, temperatura ambiente, grau 

de cobertura de nuvens e da velocidade e direção do vento foi necessário a 

caracterização do clima da região de estudo. A caracterização foi realizada a partir 

dos dados do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) e Instituto Nacional 

Meteorológico (INMET). 

 

Os dados de clima utilizados no trabalho são referentes ao período de janeiro 

de 2000 a dezembro de 2004. Os dados coletados foram a velocidade e direção do 

vento, temperatura, umidade relativa e grau de cobertura de nuvem. Os valores da 

umidade relativa, do grau de cobertura e da temperatura são referentes à média 

mensal dos últimos cinco anos, enquanto que as velocidades do vento são 

referentes à média diária dos últimos cinco anos. Os dados foram agrupados em 

função da estação do ano e período diurno e noturno, conforme é mostrado nas 

Tabelas 6, 7, 8 e 9.  

  

 

TABELA 6- DADOS METEOROLÓGICOS REFERENTE AO VERÃO. 
 DIURNO NOTURNO 

Velocidade do vento (m/s) 2,6 2,5 1,3 1,8 1,9 1,2 

Classe de estabilidade C E B E E E 

Temperatura (oC)  21,65 22,2 21,5 19,0 19,2 18,5 

Umidade (%) 77,0 74,0 75,0 89,0 89,0 89,0 

Grau de cobertura (%) 80,0 70,0 66,0 81,0 79,0 73,0 

Fonte: SIMEPAR E INMET,2005. 
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TABELA 7- DADOS METEOROLÓGICOS REFERENTE AO OUTONO. 
 DIURNO NOTURNO 

Velocidade do vento (m/s) 1,42 2,43 1,72 1,25 1,86 1,04 

Classe de estabilidade C E C F E E 

Temperatura (oC)  20,5 15,4 15,7 18,5 13,7 14,3 

Umidade (%) 80,0 84,5 80,0 92,0 94,0 90,0 

Grau de cobertura (%) 75,0 72,0 55,0 75,0 72,0 51,0 

Fonte: SIMEPAR E INMET,2005. 

 

TABELA 8- DADOS METEOROLÓGICOS REFERENTE AO INVERNO. 
 DIURNO NOTURNO 

Velocidade do vento (m/s) 2,46 2,66 3,01 2,3 1,25 1,73 

Classe de estabilidade B B E C F E 

Temperatura (oC)  14,5 17,3 20,4 12,9 14,9 17,3 

Umidade (%) 81,0 67,0 68,0 91,0 82,0 83,0 

Grau de cobertura (%) 2,45 2,66 3,01 2,3 1,25 1,73 

Fonte: SIMEPAR E INMET,2005. 

 

TABELA 9- DADOS METEOROLÓGICOS REFERENTE À PRIMAVERA. 
 DIURNO NOTURNO 

Velocidade do vento (m/s) 2,3 2,0 1,97 2,4 3,2 1,58 

Classe de estabilidade F B E F D E 

Temperatura (oC)  19,25 21,0 21,6 15,8 17,6 18,8 

Umidade (%) 72,0 69,0 72,0 89,0 87,0 87,0 

Grau de cobertura (%) 75,0 76,0 70,0 89,0 87,0 87,0 

Fonte: SIMEPAR E INMET,2005. 

 

 

Os dados acima indicam que os ventos são classificados como sendo do tipo 

calmo em todas as estações do ano, no período considerado. No inverno, a 

velocidade média anual diurna foi de 2,71 m/s. 

  

A temperatura média de Curitiba no inverno foi 17,4ºC durante o dia e 15ºC 

durante a noite, no período considerado. A temperatura média no verão foi de 
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21,78ºC. Neste período, o mês de julho foi o mais frio com 14,5ºC e os meses de 

janeiro e fevereiro foram os mais quentes, com temperatura média de 22ºC. 

 

Com relação à umidade, nos últimos cinco anos, os meses de abril, maio e 

junho registraram valores na faixa de 92 - 94%. Nos últimos anos, o outono foi a 

estação que apresentou o maior índice de umidade na região de Curitiba. 

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CLORO DA ETA 

 

As instalações de cloro estudadas ficam localizadas em uma sala fechada de 

aproximadamente 6,90m x 15,85m x 7,0m, no prédio da ETA. A sala possui diversas 

janelas, porta de segurança e sistemas de ventilação forçada para a exaustão do 

gás cloro, no caso de vazamento acidental.  

 

O sistema de armazenamento e distribuição do cloro é formado por dois 

conjuntos com cinco tanques cada, conectados em série com tubulações metálicas.  

 

Nas instalações existem manômetros, válvulas de bloqueio e de controle da 

vazão de cloro, exaustores de gás e sistemas de segurança. Em cada cilindro 

existem duas tubulações flexíveis que ligam o tanque às válvulas de retenção, 

localizadas na linha de distribuição do gás. A Figura 9 apresenta as instalações de 

armazenamento e distribuição de cloro da ETA. 

 

O tanque de cloro é metálico, na forma cilíndrica, com 0,72 x 1,80m (φ x l) de 

dimensão e contém 900kg de cloro a 6,6kgf/cm2 e -12ºC. Nestas condições, 20% da 

massa total de cloro no interior do tanque encontra-se na fase vapor e o restante na 

fase líquida. A Figura 10 apresenta uma foto do tanque de cloro e os dutos de 

exaustão de gás da sala. Além dos cilindros de cloro da sala, existem alguns 

cilindros reserva dispostos do lado de fora da sala, em uma área coberta. 
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FIGURA 9 – INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
  DE GÁS CLORO DA ETA 

 
 

 

 

FIGURA 10 – VISTA GERAL DO TANQUE DE CLORO COM DETALHE 
  DO SISTEMA DE EXAUSTÃO 
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3.5 ESTABELECIMENTO DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS 

 

 A partir da etapa de caracterização das instalações de cloro da ETA, foram 

estabelecidos os cenários acidentais mais prováveis de ocorrer com ajuda dos 

colaboradores da empresa. Nesta etapa, foi estabelecidos o tempo máximo de 

vazamento do cloro e os pontos críticos da instalação (válvulas e linhas). O intervalo 

de tempo foi estabelecido a partir do tempo necessário para o operador vestir os 

equipamentos de proteção individual e interromper o vazamento de gás. 

 

Neste trabalho foram investigados dois cenários principais de vazamento do 

cloro e diferentes fenômenos associados. No primeiro cenário foi considerado o 

vazamento de cloro vapor e, no segundo, líquido. A análise quantitativa dos cenários 

foi realizada pela modelagem e simulação dos modelos de vazamento e dispersão 

de gás apresentados no Capítulo 2. 

 

Foi simulado o vazamento de cloro na fase vapor, vazamento de cloro na fase 

líquida, vaporização instantânea de cloro líquido por descompressão do tanque, 

formação de poça de cloro líquido no piso, vaporização de cloro da poça e dispersão 

dos vapores no interior da sala e no ambiente externo. A seguir são descritos com 

maiores detalhes os cenários considerados. 

 

3.5.1) Cenário A 

 

Neste cenário foi adotado que o vazamento ocorre devido ao rompimento da 

tubulação flexível do tanque. Considera-se que a falha da tubulação ocorre a uma 

altura de 1,3m do piso e que o diâmetro do orifício é de ¼”. Nas condições 

termodinâmicas do tanque foi considerado que o escoamento do gás ocorre na 

forma de um jato horizontal e a formação de nuvem tóxica no ambiente. A Figura 11 

indica o provável local de vazamento do tanque de armazenamento de cloro. 
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FIGURA 11 – INDICAÇÃO DO PROVÁVEL PONTO DE VAZAMENTO DO 
GÁS CLORO DO TANQUE. 

 

 

 

3.5.2) Cenário B 

 

Neste cenário foi considerado que o vazamento de cloro líquido ocorre a partir 

da tubulação flexível mostrada na Figura 12. Neste cenário é suposto que o cloro 

líquido forma uma poça sobre o piso da sala e vaporiza rapidamente para o meio 

ambiente 

 

  O diâmetro do orifício foi considerado igual ao diâmetro da tubulação flexível 

do tanque (“worst case”). O vazamento do cloro ocorre a 1,20 m de altura do piso, 

em regime transiente com redução da pressão e temperatura do vaso.  

 

As condições termodinâmicas do cloro no tanque de armazenamento antes 

do vazamento são de 6,6 kgf/cm2 e -12ºC. O tempo de vazamento adotado neste 

trabalho foi de 12 minutos Na prática o vazamento ocorre até o momento em que a 
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pressão de vapor do cloro se iguala à pressão barométrica, quando o vazamento 

termina. A Figura 12 indica o ponto de vazamento considerado neste cenário. 

 

FIGURA 12 – PONTO DE VAZAMENTO DO CLORO CONSIDERADO NO 
SEGUNDO CENÁRIO 

 

 

 

 

3.6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS 

 

 A modelagem quantitativa e simulação dos cenários estabelecidos foram 

realizadas utilizando os modelos matemáticos apresentados no Capítulo 2. Para 

tanto foram utilizados programas específicos de computador de domínio público.  

  

Os programas utilizados foram o ALOHA 5.3 (Área Location of Hazardous 

Atmosphers), desenvolvido pela Agência Americana de Proteção do Meio Ambiente 

dos Estados Unidos (EPA), e o modelo EFFECTS2 TNO, desenvolvido pela industria 

de segurança Holandesa (ALOHA, 2005; EFFECTS2,2005).  
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Nestes programas está incorporado o modelo de dispersão de gás denso 

denominado SLAB, que é o mais apropriado para o estudo da dispersão do gás 

cloro. Os modelos de formação e vaporização de poça são rotinas que também 

estão incorporadas em ambos os programas citados.  

 

 Os modelos matemáticos utilizados para vazamento de líquido e gás são 

demonstrados nas equações 28 e 29. Para a simulação da dispersão de gás foi 

utilizada a equação 30. 
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A simulação dos cenários estabelecidos no trabalho foi realizada com as 

condições de estabilidade atmosférica, temperatura média e velocidade do vento no 

período diurno e noturno da região, fornecidas pelo SIMEPAR e INMET.  

 

Dessa forma, foram determinados os níveis de concentração do cloro, o 

tempo de “viagem”, tamanho da nuvem do gás e a dose máxima inalada de gás nos 

pontos de interesse deste trabalho. Os resultados obtidos nas simulações dos 

cenários são apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 

O tempo de “viagem” da nuvem quer dizer o tempo que a nuvem se desloca a 

partir da fonte do vazamento até a distância atingida pela concentração analisada. A 

escolha dos níveis de concentração do cloro foi baseada em função das 

conseqüências tóxicas provocadas sobre a saúde humana. A exposição de cloro na 
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concentração acima de 10ppmv (parte por milhão) causa danos irreversíveis à saúde 

humana. O limite de percepção do cloro pelo olfato humano é de 3 ppmv 

(NIOSH,2005).  

 

As concentrações utilizadas neste trabalho foram: 

 

• Concentração: 1000 ppmv (fatal) 

• Concentração: 10 ppmv (IDLH) 

• Concentração: 3 ppmv ( percepção do odor) 

 

A dispersão da nuvem de cloro sobre a vizinhança foi simulada para o período 

diurno e noturno. No período diurno foi considerada a existência de 25 habitantes 

por hectare e para o período noturno foi considerada a existência de 75 habitantes 

por hectare na região em torno da estação de tratamento de água conforme 

sugerido por CETESB (2001). 

 

 A Tabela 10 apresenta as principais variáveis e faixa de valores utilizadas 

nas simulações dos cenários estabelecidos neste trabalho. 

 

TABELA 10 - FAIXA DE VALORES DOS PARÂMETROS UTILIZADOS 
NOS MODELOS DE SIMULAÇÃO. 

Parâmetro do Modelo Faixa de Valores 

Classe de Estabilidade Atmosférica B – F 

Velocidade do vento (m/s) 1,04 – 3,2 

Massa de cloro emitida (kg) 97,113 e 480 

Taxa de vazamento (kg/s) 0,1356 -0,1572 

Área da poça (m2) 31 

Tempo de vazamento (min) 12 

Rugosidade do terreno 5 e 100 

Temperatura ambiente (oC) 12,9 – 22,2 

Pressão barométrica local (mmHg) 700 

Concentração IDLH (ppmvv) 10 

Diâmetro do orifício (mm) 6,35 

Densidade populacional (hab/ha) 25-75 
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Os valores da rugosidade do terreno foram fornecidos pelos dos dois 

programas utilizados neste trabalho. Nas Figuras 13, 14,15 e 16 são apresentadas 

algumas telas do programa ALOHA, sendo possível visualizar os dados de entrada, 

os resultados e os gráficos gerados pelo programa. 

 

FIGURA 13 – TELA DE DADOS DE ENTRADA DO PROGRAMA ALOHA 

 

 

FIGURA 14 – TELA MOSTRANDO O RESULTADO REFERENTE AOS GRÁFICOS 
GERADOS PELO PROGRAMA ALOHA 
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FIGURA 15 – TELA DE GRÁFICOS GERADOS PELO PROGRAMA ALOHA 

 

 
FIGURA 16 – TELA DE RESULTADOS DO PROGRAMA ALOHA 
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3.7 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 

 

O modelo de vulnerabilidade utilizado neste trabalho foi desenvolvido por 

EISENBERG et al, para gases tóxicos. Através deste modelo é possível determinar a 

probabilidade de fatalidade do indivíduo exposto à determinada concentração de 

vapor tóxico durante um certo intervalo de tempo.  

 

O modelo de vulnerabilidade está relacionado com a função matemática 

conhecida como Probit (LEES, 1980; LEAL e ZUCHI, 2003). A equação Probit para 

inalação de substâncias tóxicas tem a forma, 

 

             )ln(*Pr Doseba +=                                         (31) 

 

 

onde: 

Pr - é o valor da função Probit; 

a,b e n - são constantes que dependem da substância; 

 

O valor Pr representa uma medida de percentagem (probabilidade) da 

fatalidade dos indivíduos expostos à concentração tóxica do produto durante um 

determinado intervalo de tempo. A Tabela de conversão do valor de Probit para 

porcentagem é apresentado no anexo V. 

 

Os parâmetros da equação de PROBIT para a substância cloro são 

mostrados na Tabela 11 (LEES, 1980; LEAL e ZUCCHI, 2003; AICHE, 2000). 

 

TABELA 11 – PARÂMETROS PARA O CLORO DA EQUAÇÃO 
PROBIT 

Cloro        a                  b                 n 

              - 5,3              0,5              2,75 

      Fonte: LEES, 1980 ; LEAL e FACCHIN, 2003 ; AICHE,2000 
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3.7 DETERMINAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAL E SOCIAL 

 

  

A metodologia utilizada para determinar os riscos Social e Individual foi 

baseado nos artigos LEAL e FACCHIN (2003); GURJAR e MOHAN (2003) e AICHE 

(2000). Sabe-se que o risco é associado à freqüência de ocorrência por ano e a 

severidade do acidente expresso pelo número de fatalidades.  

 

Para se determinar o risco social é preciso saber através de uma análise 

histórica (levantamento bibliográfico) a freqüência de ocorrência do evento inicial, 

onde que este dado é multiplicado pela probabilidade de ocorrência do vazamento e 

pela probabilidade da freqüência média da direção de vento. Na equação 32 é 

demonstrado o cálculo para achar a freqüência final de ocorrência do acidente para 

cada evento. 

 

                                    
vspEI

PPFF **=                                                      (32) 

onde: 

F = Freqüência de ocorrência do cenário; 

FEI = Freqüência do evento inicial; 

Psp = Probabilidade do sistema de segurança falhar e; 

Pv = Probabilidade da freqüência da direção do vento (%) 

 

O cálculo para obter a freqüência de cada cenário é baseado na árvore de 

evento. A árvore de evento é um método de análise probabilística que representa 

resultados para um determinado evento inicial em vários acidentes de cenários. Na 

Figura 17 há um exemplo de árvore de evento para um cenário acidental de 

substância tóxica. 

 

A freqüência de cenário foi calculada para 48 eventos acidentais, referente 

aos dois cenários (A e B) descritos na metodologia. Obtido o resultado da freqüência 

do cenário para cada evento calculou-se a freqüência total acumulada em função do 

número de fatalidade. 
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Com os resultados da freqüência acumulada e o nº de mortes pode-se 

representar e analisar o risco social através da curva F-N, mostrado no capítulo 2. O 

cálculo do risco social é a combinação dos resultados obtidos da freqüência final do 

cenário e das conseqüências (nº de mortes), resultante em número de mortes por 

ano. 

 

O risco individual é obtido através do produto da freqüência do evento inicial 

multiplicado pela probabilidade da freqüência média da direção de vento e pela 

probabilidade de fatalidade em relação ao ponto específico e à distância atingida 

pela concentração IDLH.  

 

FIGURA 17 – ÁRVORE DE EVENTO 

 
Fonte: LEAL e FACCHIN (2003) 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da dispersão do 

gás cloro e o valor obtido para o risco social e individual. Inicialmente expõem-se a 

comparação da taxa de vazamento calculado no programa ALOHA e o teórico para 

os dois cenários estudado. A seguir são apresentados os resultados da simulação 

de cada evento e analisados os resultados obtidos do risco social e individual. 

  

O comportamento da dispersão do gás tóxico como distância e largura da 

nuvem, tempo de viagem e dose inalada é mostrado através de tabelas e figura. O 

resultado referente ao risco individual e social também é apresentado em forma de 

gráfico e tabelas. 

 

 

4.1 CENÁRIO A: DISPERSÃO DO GÁS CLORO 

 

 

4.1.1 RESULTADO DA TAXA DE VAZAMENTO 

 

 

 Neste cenário, o vazamento do cloro ocorre na fase gasosa na forma de um 

jato horizontal com formação de uma nuvem tóxica. O tempo de intervenção do 

vazamento é de 12 minutos. A emissão neste caso é contínua com uma liberação de 

97,6 kg de gás cloro para o ambiente.  

 

Calculado a taxa de vazamento através da equação (18) mostrada no capítulo 

2, pode-se comparar com a taxa de vazamento obtida pelo programa matemático de 

simulação ALOHA. 

 

A tabela abaixo mostra a comparação dos valores obtidos entre os dois 

casos. 
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TABELA 12 - RESULTADOS OBTIDOS DA SIMULAÇÃO DO PROGRAMA 
ALOHA E DO CALCULO TEÓRICO. 

Variável Calculado   ALOHA 

Tempo de vazamento (min) 12 12 

Massa do cloro vapor (kg) 87,38 97,6 

Taxa de vazamento (kg/s) 0,1213 0,1356 

 

 

Os dados da Tabela 12 mostram que o valor teórico achado para a massa do 

vapor de cloro é similar ao valor calculado pelo programa. A demonstração do 

cálculo para achar a vazão de escoamento encontra-se no anexo I. 

  

4.1.2 ESTUDO DA DISPERSÃO DA NUVEM 

 

Para o estudo da dispersão da nuvem foram utilizados dois softwares 

(ALOHA e EFFECTS2), sendo realizadas diversas simulações. O estudo partiu de 

uma primeira simulação no software ALOHA para obter-se o valor da taxa de 

vazamento. Determinada a taxa de vazamento foram então realizadas diversas 

simulações em ambos os programas.  

 

Diversos cenários foram realizados em diferentes níveis de concentrações (3, 

10, 1000 ppmv) e com diferentes dados meteorológicos (velocidade de vento, 

condições de estabilidade, umidade e temperatura). 

 

Os resultados da dispersão da nuvem para cada cenários são mostrados no 

anexo III. 

 

Os parâmetros utilizados nas simulações são mostrados na Tabela 13. 
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TABELA 13 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO 
CLORO. 

Parâmetro/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura 

(m/s) 

2,55 2,55 

Temperatura ambiente (0C) 22,2 22,2 

Estabilidade Atmosférica E E 

Umidade relativa (%) 74 74 

Cobertura de nuvens (%) 70 - 

Rugosidade do terreno (cm) 100 - 

IDLH (ppmv) 10 10 

IDLH (mg/m3) 30 30 

Tempo de vazamento (min) 12 12 

Vazão de escoamento (kg/s) 0,1356 0,1356 

Diâmetro do furo de vazamento (m) 0,00635 0,00635 

Altura do ponto de vazamento (m) 1,3 1,3 

Massa de cloro (kg) 97,6 97,6 

 

 

Os resultados obtidos na simulação encontram-se na Tabela 14. 

 

TABELA 14 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM CLORO, 
COM VELOCIDADE DE 2,55 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
E. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 56 

Comprimento máximo da nuvem 

(m) 

-- 715 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 741 715 

Distância máxima odor (m) 3 ppmv 1400 1725 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  40 19 
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A Tabela 14 mostra que após 12 minutos de vazamento do cloro, a nuvem 

formada atinge uma largura e comprimento máximo de 56 e 715 metros em relação 

ao ponto de vazamento, respectivamente 

 

Os resultados da simulação mostram também que a distância máxima 

percorrida pela nuvem para os níveis de concentrações, em relação ao nível do solo, 

de 1000 ppmv, 10 ppmv (IDLH), 3 ppmv (odor) é de 19 m, 735 m  e 1725 metros. 

Isto significa que à medida que a pluma vai se afastando do ponto de vazamento o 

nível de concentração do cloro diminui. 

 

 Nota-se uma diferença nos valores das distâncias das nuvens obtidas entre 

os dois programas; isso se deve a diferença dos parâmetros adicionais 

armazenados em cada programa (coeficiente de descarga, valores termodinâmicos, 

rugosidade do terreno), sendo que estas variáveis influenciam nos resultados finais. 

 

As Figuras 18 e 19 apresentadas através dos programas ALOHA e 

EFFECTS2 a forma e a dimensão da nuvem de cloro formada para a concentração 

10 ppmv (IDLH), como mostra os resultados da Tabela 14. 
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FIGURA 18 - RESULTADO DO PROGRAMA ALOHA, REPRESENTANDO A 
PLUMA DO GÁS CLORO NAS CONCENTRAÇÕES DE 10 ppmv EM 
FUNÇÃO DA DISTÂNCIA.  
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FIGURA 19 - RESULTADO DO PROGRAMA EFFECTS2, REPRESENTANDO A 
PLUMA DO GÁS CLORO NAS CONCENTRAÇÕES DE 10 ppmv 
EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA.  

 

 

 

 

4.1.3 RESULTADO DA DOSE INALADA E PROBABILIDADE DE FATALIDADE. 

 

Considerando a possibilidade de ocorrer à dispersão da pluma do cloro em 

várias direções do empreendimento, foram estabelecidos pontos de interesse para 

obter a concentração do cloro, ao nível do solo, e a quantidade de dose inalada por 

uma pessoa exposta na zona afetada, mostrado na Tabela 15. 
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Através dos dados obtidos da concentração da nuvem e da dose máxima 

inalada num determinado ponto pode-se calcular a probabilidade de fatalidade 

através da equação 32 mostrada na metodologia. 

 

TABELA 15 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM TÓXICA DE CLORO E A DOSE 
MÁXIMA INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O 
CENÁRIO COM 2,55 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA E. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem (s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 910 295 0,670e9 4,86 44,5 

100 400 703 0,1422e9 4,09 18 

160 225 711 0,2918e8 3,29 4,5 

200 169 720 0,1337e8 2,9 2 

350 81 763 0,1722e7 1,88 0 

 

 

Os resultados da Tabela 15 mostram que a vizinhança localizada ao redor do 

empreendimento está exposta a uma concentração superior ao valor do IDLH (30 

mg/m3). A percentagem de fatalidade para as pessoas expostas a 50 m da fonte de 

vazamento é de 44,5%. Pode-se observar que à medida que afasta-se da fonte o 

risco de fatalidade diminui. 

 

Foi considerado que o período de tempo de exposição de uma pessoa em 

relação à concentração da nuvem tóxica foi de 10 minutos. (CETESB,2003) o tempo 

mínimo de exposição considerado para substância tóxica é de 10 minutos. 

 

As Figuras 20 e 21 mostram a área em estudo com concentrações de 169 e 

81 mg/m3 em relação à fonte de vazamento, considerando a pluma em todas as 

direções com velocidade do vento de 2,55 m/s e classe atmosférica E. 

 

Pelas Figuras 20 e 21 podemos visualizar a região coberta pela nuvem de 

cloro que atinge um raio de 200 e 350 m com concentrações acima do IDLH. Casas 
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residenciais, escola e rodovia estão na área de risco, podendo causar morte e danos 

respiratórios. 

 

 

FIGURA 20 - MAPEAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO, MOSTRANDO A ÁREA 
AFETADA PELA NUVEM CLORO NUM RAIO DE 200 m E 
CONCENTRAÇÃO DE 169 mg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 72 

FIGURA 21 - MAPEAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO, MOSTRANDO A ÁREA 
AFETADA PELA NUVEM CLORO NUM RAIO DE 350 m E 
CONCENTRAÇÃO DE 81 mg/m3. 

 

 

 

Equipamentos e veículos de propriedades particulares e públicas podem ser 

danificados por corrosão e o abastecimento de água na planta de tratamento pode 

ser temporariamente afetado. 

 

Foram feitas outras simulações de dispersão para o cenário de vazamento de 

gás cloro com a mudança nos dados das condições atmosféricas, mantendo-se os 

parâmetros iguais da simulação anterior.  

 

Nas Tabelas 16,17 e 18 são mostradas as condições atmosféricas utilizadas 

para analisar o comportamento da pluma no cenário de vazamento de gás cloro. 
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TABELA 16 – DADOS METEOROLÓGICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO 

Parâmetro/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 1,72 1,72 

Temperatura ambiente (0C) 15,7 15,7 

Estabilidade Atmosférica C C 

Umidade relativa (%) 80 80 

Cobertura de nuvens (%) 55 - 

Massa do cloro (kg) 96,7 96,7 

 

 

TABELA 17 – DADOS METEOROLÓGICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO 

Parâmetro/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 3,2 3,2 

Temperatura ambiente (0C) 17,6 17,6 

Estabilidade Atmosférica D D 

Umidade relativa (%) 87 87 

Cobertura de nuvens (%) 87 - 

Massa do cloro (kg) 96,7 96,7 

 

 

TABELA 18 – DADOS METEOROLÓGICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO 

Parâmetro/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 2,3 2,3 

Temperatura ambiente (0C) 12,9 12,9 

Estabilidade Atmosférica F F 

Umidade relativa (%) 91 91 

Cobertura de nuvens (%) 77 - 

Massa do cloro (kg) 96,7 96,7 

 

 

Os resultados obtidos com a simulação matemática destes cenários são 

apresentados nas Tabelas 19, 20 e 21.  
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TABELA 19 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM CLORO, 
COM VELOCIDADE DE 1,72 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
C. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 54 

Comprimento máximo da nuvem (m) -- 443 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 543 445 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 1000 983 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  34 15 

 

 

TABELA 20 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM CLORO, 
COM VELOCIDADE DE 3,2 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
D. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 40 

Comprimento máximo da nuvem (m) -- 477 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 509 478 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 970 1015 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  33 17 

 
 
TABELA 21 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM CLORO, 

COM VELOCIDADE DE 2,3 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
F. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 104 

Comprimento máximo da nuvem (m) -- 775 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 945 778 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 1900 781 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  50 27 

 

Conforme os resultados das tabelas 20, 21 e 22 pode-se verificar que a 

estabilidade atmosférica influência na distância percorrida pela nuvem. Quando a 

condição de estabilidade for mais estável (classe de estabilidade F) o tamanho da 
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nuvem formada apresenta um comprimento de 775 m e uma largura de 104m. Para 

a classe de estabilidade C (instável) o comprimento máximo da nuvem é de 443 m e 

uma largura máxima de 54 m. Estes resultados confirmam o que diz a literatura; 

quanto mais estável for a nuvem maior à distância percorrida por ela. 

 

Para os cenários considerados acima, mostram que a distância máxima 

atingida para a concentração de 1000 ppmv varia entorno de 35 m, isto significa que 

pessoas dentro da área interna da empresa estão expostas a este nível de 

concentração. Os resultados das simulações mostram que vizinhos que estão a 

1000 metros da fonte de vazamento não serão atingido com concentrações acima 

de 10 ppmv. 

 

As distâncias referente às concentrações de 1000 ppmv (fatal),10 ppmv 

(IDLH) e 3 ppmv (odor) terão suas distâncias máximas diferentes em relação a 

condição de estabilidade atmosférica usada. Como pode ser verificado nas tabelas 

19, 20 e 21. 

 

No anexo II as Figuras 36, 37, 38, 39, 40 e 41 mostram a trajetória da pluma 

para os parâmetros demonstrados nas Tabelas 19, 20 e 21. Os resultados das 

simulações e os parâmetros são encontrados no anexo III. 

 

TABELA 22 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
1,72 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA C. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem 

(s) 

Dose máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 620 716 0,4767e9 4,69 38 

100 248 731 0,3832e8 3,43 5,7 

160 132 761 0,6789e7 2,57 0 

200 97 783 0,2898e7 2,14 0 

350 81 879 0,1722e7 1,01 0 
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TABELA 23 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
3,2 m/s  E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA D. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem 

(s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 732 270 3,39e8 4,52 31,8 

100 296 717 6,23e7 3,67 9 

160 156 729 1,08e7 2,80 1,6 

200 113 739 4,39e6 2,35 0 

350 49 784 4,40e5 1,20 0 

 

 

TABELA 24 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
2,3 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA F. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem 

(s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 1434 324 2,57e9 5,53 70,5 

100 709 648 6,89e8 4,88 45,35 

160 439 630 1,76e8 4,19 21 

200 347 623 8,90e7 3,85 13,7 

350 190 617 1,49e7 2,96 2 

 

 

Pelos resultados das Tabelas 22, 23 e 24 nota-se que todos os vizinhos que 

estão a uma distância de 350 m em relação ao ponto de vazamento serão atingidos 

com uma concentração superior ao IDLH (30 mg/m3).  

 

Os resultados da Tabela 24 mostram uma concentração em torno de 1400 

mg/m3 para as pessoas que habitam ou trabalham a 50 metros da fonte de 

vazamento e possui uma probabilidade de fatalidade de 70,5%. 
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Para o cenário com velocidade de 2,3 m/s e classe de estabilidade F, mostra 

que todas as distâncias mencionadas na Tabela 24 possuem probabilidade de morte 

superior a 2%. O tempo de passagem de nuvem para este cenário é em torno de 10 

-11 min, conforme a distância analisada.  

 

Na Tabela 22 indica que pessoas expostas a distâncias acima de 160m em 

relação à fonte de vazamento não correm o risco de fatalidade. Já para o cenário 

com velocidade 3,2 m/s e classe de estabilidade D a probabilidade de não ocorrer 

nem uma fatalidade é acima de 200m. 

 

O tempo médio da passagem da nuvem para a maioria dos cenários é de 12 

a 13 minutos em relação ao ponto especifico. 

 

A dose de inalação esta relacionada com o tempo de inalação e a 

concentração do gás tóxico num determinado ponto. As Tabelas 22, 23 e 24 

mostram que a concentração diminui à medida que a nuvem aumenta a sua 

trajetória. Conseqüentemente a dose inalada pelo indivíduo e a probabilidade de 

fatalidade serão menores. 

 

As Figuras 22 e 23 mostram a trajetória da pluma na região da estação de 

tratamento de água. 

 

Na Figura 22 a dispersão de nuvem esta se deslocando no sentido oeste, 

atingindo áreas residenciais com uma concentração de 709 mg/m3 e uma dose de 

6,89x108 mg/m3min em relação a 100 metros da fonte de vazamento. A 

probabilidade de morte nesta região é de 70,5 a 2%. 
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FIGURA 22 - NUVEM DO GÁS CLORO NA DIREÇÃO OESTE COM VELOCIDADE 
DE 2,3 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE F. 

  

 

 

A Figura 23 mostra a trajetória da nuvem tóxica a 543 metros da fonte do 

vazamento, se deslocando na direção leste.  A probabilidade de fatalidade para esta 

área afetada é no máximo de 38%. 
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FIGURA 23 - NUVEM DO GÁS CLORO NA DIREÇÃO LESTE COM VELOCIDADE 
DE 1,72 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE C. 

 

 

 

4.2 CENÁRIO B (1): FORMAÇÃO DA POÇA PELO VAZAMENTO DO CLORO 

LÍQUIDO 

 

  

4.2.1 RESULTADO DA TAXA DE VAZAMENTO 

 

Neste cenário o vazamento do cloro ocorre na fase líquida, onde uma parte 

do produto irá se vaporizar formando uma nuvem de vapor tóxico na atmosfera, 

enquanto que a outra parte do vazamento contendo cloro líquido formara uma poça 

no solo. Adotou-se que o tempo de intervenção do vazamento também é de 12 

minutos. 
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O vazamento é contínuo, com liberação de 113 kg de gás cloro e 468 kg de 

cloro líquido. 

 

 Calculou-se a taxa de vazamento do líquido através da equação 12 e em 

seguida com ajuda do programa ALOHA, obteve-se a taxa de vazamento pela 

simulação matemática do programa.  Os valores obtidos estão apresentados na 

Tabela 25. 

. 

 

TABELA 25 - RESULTADOS OBTIDOS DA SIMULAÇÃO DO VAZAMENTO DE 
CLORO PELO PROGRAMA ALOHA E DO CALCULO TEÓRICO. 

Variável Calculado  ALOHA 

Tempo de vazamento (min) 12 12 

Massa de cloro líquido (kg) 467,50 484 

Massa do cloro vapor (kg) 113,24 113 

Taxa de descarga (kg/s) 0,157 0,1572 

 

 

De acordo com a Tabela 25, pode-se observar que após 12 minutos de 

vazamento teremos 113 kg de gás cloro emitido ao ambiente e aproximadamente 

484 kg de cloro líquido acumulado no solo. 

 

A demonstração do cálculo para achar a vazão de escoamento encontra-se 

no anexo I. 

 

 

4.2.2 ESTUDO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE CLORO PARA A POÇA 

FORMADA 

 

Para a simulação da dispersão da nuvem tóxica em diferentes cenários foi 

utilizado o modelo matemático de gás denso SLAB que esta incorporado no 

programa ALOHA. 
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Alguns casos serão demonstrados e discutidos. As demais condições 

atmosféricas utilizadas e os resultados das distâncias máximas em diferentes níveis 

de concentração para cada cenários encontram-se no anexo III. 

 

Os parâmetros utilizados no programa ALOHA para a simulação deste 

cenário são mostrados na Tabela 26. 

 

 

TABELA 26 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
EVAPORAÇÃO DO CLORO PARA A POÇA 
FORMADA. 

Parâmetro ALOHA 

Área da poça (m2) 31 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 2,6 

Temperatura ambiente (0C) 21,65 

Classe de estabilidade atmosférica C 

Umidade relativa (%) 77 

Cobertura de nuvens (%) 80 

Rugosidade do terreno (cm) 100 

IDLH (ppmv) 10 

IDLH (mg/m3) 30 

Massa do cloro (kg) 484 

 

Os resultados obtidos com a simulação deste cenário utilizando o programa 

ALOHA são apresentados na Tabela 27. 

 

TABELA 27 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DA POÇA FORMADA PELO 
CLORO LÍQUIDO PARA AS CONCENTRAÇÕES DE 1000 
ppmv, IDLH E 3 ppmv 

Parâmetro ALOHA 

Tempo de evaporação (min) 5 

Taxa de evaporação (kg/min) 201 

Distância máxima IDLH (m) 1700 

Distância máxima odor (m) 3 ppmv 3000 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  168 
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 Os resultados da Tabela 27 mostram que o tempo de evaporação da poça 

formada no solo é de 5 minutos, com uma taxa de evaporação de 201 kg/min emitida 

no meio ambiente. Nestas condições a nuvem obteve uma distância máxima de 

1700 m em relação à concentração de 10 ppmv (IDLH). A distância máxima para a 

percepção de odor (3 ppmv) foi de 3000 m e para concentração de  1000 ppmv  foi 

de 168 m. 

 

Através da Figura 24 podemos visualizar a trajetória da pluma do cloro e as 

distâncias máximas atingidas pelas concentrações de 10 ppmv (IDLH) e 3 ppmv 

(odor) referente ao programa ALOHA. 

 

Nas Tabelas 28, 29 e 30 são mostrados outros parâmetros utilizados no 

modelo matemático ALOHA para a simulação da nuvem. 
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FIGURA 24 - RESULTADO DO PROGRAMA ALOHA, REPRESENTANDO A 
NUVEM DE VAPOR CLORO NAS CONCENTRAÇÕES DE 10 E 3 
ppmv EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA A EVAPORAÇÃO DA 
POÇA COM VELOCIDADE DE 2,6 m/s E CLASSE ATMOSFÉRICA C. 
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TABELA 28 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO PARA A POÇA FORMADA. 

Parâmetro ALOHA 

Área da poça (m2) 31 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 2,46 

Temperatura ambiente (0C) 14,5 

Classe de estabilidade atmosférica B 

Umidade relativa (%) 81 

Cobertura de nuvens (%) 70 

Rugosidade do terreno (cm) 100 

IDLH (ppmv) 10 

IDLH (mg/m3) 30 

Massa do cloro (kg) 484 

 

 

 

TABELA 29 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO PARA A POÇA FORMADA. 

Parâmetro ALOHA 

Área da poça (m2) 31 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 3,2 

Temperatura ambiente (0C) 17,6 

Classe de estabilidade atmosférica D 

Umidade relativa (%) 87 

Cobertura de nuvens (%) 90 

Rugosidade do terreno (cm) 100 

IDLH (ppmv) 10 

IDLH (mg/m3) 30 

Massa do cloro (kg) 484 
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TABELA 30 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA 
DISPERSÃO DO CLORO PARA A POÇA FORMADA. 

Parâmetro ALOHA 

Área da poça (m2) 31 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 1,25 

Temperatura ambiente (0C) 18,5 

Classe de estabilidade atmosférica F 

Umidade relativa (%) 92 

Cobertura de nuvens (%) 70 

Rugosidade do terreno (cm) 100 

IDLH (ppmv) 10 

IDLH (mg/m3) 30 

Massa do cloro (kg) 484 

 

 Os resultados obtidos na simulação matemática da dispersão da nuvem de 

cloro, utilizando o programa ALOHA, são apresentados nas Tabelas 31, 32 e 33. 

 
 
 

TABELA 31 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE 
CLORO PARA AS CONCENTRAÇÕES DE 1000, IDLH E 3 ppmv, 
COM VELOCIDADE DE 2,46 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE 
B. 

Parâmetro ALOHA 

Tempo de evaporação (min) 6 

Taxa de evaporação (kg/min) 176 

Distância máxima IDLH (m) 1300 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 2200 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  130 
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TABELA 32 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE 
CLORO PARA AS CONCENTRAÇÕES DE 1000, IDLH E 3 ppmv, 
COM VELOCIDADE DE 3,2 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE 
D. 
Parâmetro ALOHA 

Tempo de evaporação (min) 5 

Taxa de evaporação (kg/min) 188 

Distância máxima IDLH (m) 1800 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 3100 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  146 

 

 

TABELA 33 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE 
CLORO PARA AS CONCENTRAÇÕES DE 1000, IDLH E 3 ppmv, 
COM VELOCIDADE DE 1,25 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE F. 

Parâmetro ALOHA 

Tempo de evaporação (min) 5 

Taxa de evaporação (kg/min) 189 

Distância máxima IDLH (m) 1600 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 2700 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv  236 

 

 

As distâncias relacionadas à concentração de 1000 ppmv mostraram que as 

pessoas que habitam próximo ao empreendimento têm grande chance de morrer 

após inalar alguns segundos o gás disperso, pois dados levantados sobre a 

toxicologia mostram que concentração de 1000 ppmv é fatal após algumas 

inalações. Analisando os cenários acima, pode-se observar que pessoas que 

habitam a 130 metros da fonte de vazamento serão atingidas pela concentração de 

1000 ppmv.  

 

A percepção do odor do gás para o cenário com velocidade de 2,46 m/s e 

classe B será a uma distância de 2,2 km e para a concentração do IDLH o gás cloro 

atinge uma distância de 1,3 km. 
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Para os cenários acima, pode-se observar que concentrações acima do IDLH 

ocorrem fora dos limites do empreendimento. Vizinhos que estão a 1,2 km 

(aproximadamente) serão atingidos por concentrações maiores que o IDLH. 

 

Comparando os resultados das três tabelas, nota-se que vento mais forte com 

classe de estabilidade mais estável tendem atingir uma distância maior. O valor da 

distância para a percepção do odor para os três casos foi próximo a 2,5 km, 

considerado significativamente alto a distância atingida. 

 

Todas as pessoas expostas à nuvem do vapor, no raio de 2200m em relação 

ao vazamento, estão sujeitas algum tipo de injuria, ou seja, irritação na pele ou 

respiratório. O tempo de evaporação da maioria dos cenários relacionados a 

formação de poça é aproximadamente 5 e 6 minutos. 

 

As Figuras 42, 43 e 44 encontradas no anexo II mostram a dispersão da 

pluma para os parâmetros demonstrados nas tabelas 31, 32 e 33. 

 

 

4.2.3 RESULTADO DA DOSE INALADA E PROBABILIDADE DE FATALIDADE. 

 

Após o estudo da dispersão da nuvem e obtido os valores das concentrações 

em um determinado ponto, pode-se calcular a quantidade de dose que uma pessoa 

inala a cada minuto. 

 

Nas Tabelas 34, 35 e 36 são mostrados os resultados da dose inalada e a 

probabilidade de fatalidade em relação a uma determinada distância. 
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TABELA 34 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE 
MÁXIMA INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O 
CENÁRIO COM 3,2 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA D. 

Distância (m) Concentração 

(mg/m3) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

100 5730 2,16e11 7,75 100 

200 1824 9,29e9 6,18 88 

350 726 7,37e8 4,91 46,5 

 

 

 

TABELA 35 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE 
MÁXIMA INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O 
CENÁRIO COM 1,25 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
F. 

Distância (m) Concentração 

(mg/m3) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

100 30900 2,23e13 10,07 100 

200 4740 1,28e11 7,49 99,3 

350 1158 2,66e9 5,55 71 

 

 

TABELA 36 - CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE 
MÁXIMA INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O 
CENÁRIO COM 2,46 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA 
B. 

Distância (m) Concentração 

(mg/m3) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

100 4590 1,17e11 7,44 100 

200 1473 5,16e9 5,88 81 

350 582 4,01e8 4,61 35 
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Os resultados mostram que há 100 metros do vazamento termos uma 

probabilidade de morte 100% para todos os cenários citados acima. Este resultado é 

devido à alta dose inalada pelo individuo que varia entorno de 1,17x1011 a 2,23x1013 

mg/ m3min.  

 

Os resultados da Tabela 36, referente à evaporação da poça com velocidade 

do vento de 2,46 m/s e estabilidade atmosférica B, mostram que a 350 metros temos 

uma concentração de 582 mg/m3, com uma dose de 4,01x108 mg/m3min e 35 % de 

probabilidade de fatalidade na zona atingida pela nuvem tóxica. 

 

Para as condições de estabilidade D e velocidade do vento 3,2 m/s a 

probabilidade de morte a 200 e 350 metros é de 88 e 46,5%.  

 

A Figura 25 mostra a trajetória da nuvem tóxica a 200 metros da fonte do 

vazamento, deslocando-se na direção sul atingindo a escola, com uma concentração 

de 1473 mg/m3. A probabilidade de fatalidade para esta área afetada é de 81%. 
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FIGURA 25 - NUVEM DO GÁS CLORO NA DIREÇÃO SUL. 

 

 

 

Na Figura 26 a dispersão de nuvem esta se deslocando no sentido nordeste, 

atingindo áreas residenciais com uma concentração de 726 mg/m3 a 350 m da fonte 

de vazamento e uma dose de 7,37x108 mg/m3min. A probabilidade de morte nesta 

região é de 46,5%. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 91 

FIGURA 26 - NUVEM DO GÁS CLORO NA DIREÇÃO NORDESTE. 

 

 

   

À medida que a distância se aproxima do ponto de vazamento a concentração 

da nuvem tóxica é maior e conseqüentemente a probabilidade de fatalidade 

também. Podemos observar através da Tabela 34, que a 200 metros do vazamento 

a probabilidade de morte é de 88% e a 100 metros é de 100%. 

 

 Os dados experimentais da dose inalada e a da probabilidade de fatalidade 

estão apresentados no anexo IV. 
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4.3 CENÁRIO B (2): FORMAÇÃO DA NUVEM ATRAVÉS DO FLASHEAMENTO 

 

4.3.1 ESTUDO DA DISPERSÃO DA NUVEM DE CLORO PARA O 

FLASHEAMENTO 

 

Para a simulação deste cenário foram utilizados novamente os programas 

ALOHA e EFFECTS2. Na Tabela 37 encontram-se os parâmetros utilizados na 

simulação para o flasheamento do gás e as Tabelas 38, 39, 40 e 41 mostram 

algumas condições meteorológicas utilizadas nas simulações. O restante das 

condições atmosféricas e os resultados obtidos com as simulações encontram-se no 

anexo III. 

 

TABELA 37 – PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO 
CLORO DEVIDO AO FLASHEAMENTO. 

Parâmetros/modelo ALOHA EFFECTS2 

Vazão de escoamento (kg/s) 0,1572 0,1572 

Tempo de vazamento (min) 12 12 

IDLH (ppmv) 10 10 

IDLH (mg/m3) 30 30 

Rugosidade do terreno (cm) 100 - 

Massa do cloro (kg) 113 113 

 

 

TABELA 38 – DADOS ATMOSFÉRICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DO 
VAZAMENTO DE CLORO. PARA A VELOCIDADE DE 1,96 m/s 
E CLASSE E. 

Dados atmosféricos/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 1,96 1,96 

 

Temperatura ambiente (0C) 19,2 19,2 

Estabilidade Atmosférica E E 

Umidade relativa (%) 89 89 

Cobertura de nuvens (%) 79 - 

Massa do cloro (kg) 113 113 
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TABELA 39 – DADOS ATMOSFÉRICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DO 
VAZAMENTO DE CLORO PARA A VELOCIDADE DE 1,42 m/s 
E CLASSE C 

Dados atmosféricos /modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura 

(m/s) 

1,42 1,42 

Temperatura ambiente (0C) 20,5 20,5 

Estabilidade Atmosférica C C 

Umidade relativa (%) 80 80 

Cobertura de nuvens (%) 75 - 

Massa do cloro (kg) 113 113 

 

 

TABELA 40 – DADOS ATMOSFÉRICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DO 
VAZAMENTO DE CLORO PARA A VELOCIDADE DE 2,46 m/s E 
CLASSE B 

Dados atmosféricos /modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura 

(m/s) 

2,46 2,46 

Temperatura ambiente (0C) 14,5 14,5 

Estabilidade Atmosférica B B 

Umidade relativa (%) 81 81 

Cobertura de nuvens (%) 71 - 

Massa do cloro (kg) 113 113 

 

 

 

TABELA 41 – DADOS ATMOSFÉRICOS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO DO 
VAZAMENTO DE CLORO PARA A VELOCIDADE DE 3,2 m/s E 
CLASSE D 

Dados atmosféricos /modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 3,2 3,2 

Temperatura ambiente (0C) 17,6 17,6 

Estabilidade Atmosférica D D 

Umidade relativa (%) 87 87 

Cobertura de nuvens (%) 87 - 

Massa do cloro (kg) 113 113 



 94 

Os resultados obtidos com a simulação matemática deste cenário são 

apresentados na Tabela 42, 43, 44 e 45. 

 

 

TABELA 42 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO CLORO, PARA 
AS CONCENTRAÇÕES DE 1000 ppmv, IDLH E 3 ppmv, COM 
VELOCIDADE DE 1,96 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE E. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 74 

Comprimento máximo da nuvem (m) -- 903 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 854 905 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 1700 1233 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv 45 22 

 

 

 

 

TABELA 43 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO CLORO, PARA 
AS CONCENTRAÇÕES DE 1000 ppmv, IDLH E 3 ppmv, COM 
VELOCIDADE DE 1,42 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE C. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 67 

Comprimento máximo da nuvem 

(m) 

-- 523 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 654 524 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 1200 1183 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv 40 17 
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TABELA 44 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO CLORO, PARA 
AS CONCENTRAÇÕES DE 1000 ppmv, IDLH E 3 ppmv, COM 
VELOCIDADE DE 2,46 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE B. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 40 

Comprimento máximo da nuvem 

(m) 

-- 192 

Distância mínima IDLH (m) -- 1 

Distância máxima IDLH (m) 383 194 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 722 387 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv 32 9 

 

 

TABELA 45 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DA DISPERSÃO DO CLORO, PARA 
AS CONCENTRAÇÕES DE 1000 ppmv, IDLH E 3 ppmv, COM 
VELOCIDADE DE 3,2 m/s E CLASSE DE ESTABILIDADE D. 

Parâmetro ALOHA EFFECTS2 

Largura máxima da nuvem (m) -- 43 

Comprimento máximo da nuvem (m) -- 520 

Distância mínima IDLH (m) -- 2 

Distância máxima IDLH (m) 553 521 

Distância máxima odor (m) (3 ppmv) 1100 1107 

Distância máxima (m) a 1000 ppmv 35 18 

 

Pelos resultados mostrados nas tabelas acima se nota que nuvens estáveis 

(classe E) obtêm uma trajetória maior em relação a nuvens instáveis (classe B). A 

comparação entre a condição atmosférica E (estável) e a condição atmosférica B 

(instável), obtém-se duas formas de trajetórias diferentes de nuvem. 

 

A nuvem de vapor com condição de classe de estabilidade E e velocidade do 

vento de 1,96 m/s obteve um comprimento máximo de  903 m, uma largura de 74 m 

e uma distância máxima de 905 metros.  

 

Para a nuvem de vapor com condição de estabilidade B e velocidade de 2,46 

m/s teve um comprimento máximo de 192m, uma largura máxima de 40 m e atinge 

uma distância de 383 metros. 
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O número de pessoas exposta ao perigo no cenário com velocidade 1,96 m/s 

e classe de estabilidade E será maior em relação aos outros cenários descritos 

acima, pois a largura e comprimento da nuvem são maiores e conseqüentemente 

afetarão maior número de pessoas. 

 

Os resultados das simulações mostram que a distância máxima para o nível 

de concentração de 1000 ppmv (fatal) é de 40 metros aproximadamente. Através 

deste resultado pode-se dizer que esta concentração só ira afetar pessoas que 

estão dentro da área da empresa. Para este cenário as áreas residenciais, rodovia e 

escola terão uma concentração superior a 10 ppmv e inferior a 1000 ppmv.  

 

Dependendo da escolha da classe de estabilidade e a velocidade do vento, a 

distância máxima da nuvem irá variar. Analisando a condição de estabilidade E 

referente à Tabela 42, mostra que a distância máxima atingida pelo nível de 

concentração do IDLH (10 ppmv) será de 905 m, significando que a população que 

mora num raio de 900 m aproximadamente estarão expostas com este nível de 

concentração. 

 

As Figuras 27 e 29 representam a trajetória da nuvem tóxica com vazamento 

contínuo em condições instáveis e estáveis da atmosfera. Pela Figura 27 a forma da 

pluma é irregular devido o grande arraste do ar que ocorre na nuvem tóxica tornando 

a largura da nuvem maior e atingindo distância menor comparada a Figura 29. Na 

Figura 29 a pluma é mais estável, possui uma forma mais horizontal, com largura 

reduzida atingindo longas distâncias. 
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FIGURA 27 - RESULTADO DO PROGRAMA ALOHA PARA CONDIÇÕES INSTÁVEIS 
DA ATMOSFERA, COM VELOCIDADE DE 2,46 m/s E CLASSE 
ATMOSFERICA B. 
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FIGURA 28 - RESULTADO DO PROGRAMA EFFECTS2 PARA CONDIÇÕES 
INSTÁVEIS DA ATMOSFERA, COM VELOCIDADE DE 2,46 m/s E 
CLASSE ATMOSFERICA B. 
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FIGURA 29 - RESULTADO DO PROGRAMA ALOHA PARA CONDIÇÕES ESTÁVEIS 
DA ATMOSFERA, COM VELOCIDADE DE 3,2 m/s E CLASSE 
ATMOSFERICA D. 
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FIGURA 30 - RESULTADO DO PROGRAMA EFFECTS2 PARA CONDIÇÕES 
ESTÁVEIS DA ATMOSFERA, COM VELOCIDADE DE 3,2 m/s E 
CLASSE ATMOSFERICA D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

4.3.2 RESULTADO DA DOSE INALADA E PROBABILIDADE DE FATALIDADE. 

 

Com a ajuda do programa EFFECTS2 foi feita a simulação da dose máxima 

inalada num período de tempo para a distância de 50, 100, 160, 200 e 350 metros 

em relação ao ponto de vazamento. Lembrando que estas distâncias são pontos 

específicos do trabalho. 

A partir do resultado da dose inalada e com o auxílio do modelo de 

vulnerabilidade Einsebreg, calculou-se o valor de Probit e pode-se achar a 

probabilidade de morte para a área atingida pela nuvem. 

 

 

TABELA 46 – CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
1,96 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA E. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem (s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 1056 701 0,2058e10 5,42 66,3 

100 470 699 0,2219e9 4,31 24,5 

160 270 709 0,4850e8 3,55 7,5 

200 205 720 0,2255e8 3,17 3,3 

350 102 773 0,3007e7 2,16 0 

 

 

TABELA 47 – CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
1,42 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA C. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem (s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 714 714 0,7029e9 4,89 45,7 

100 293 731 0,6041e8 3,66 9 

160 160 764 0,1134e8 2,82 1,8 

200 118 790 0,4855e7 2,4 0 

350 54 903 0,5324e6 1,29 0 
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TABELA 48 – CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO E A DOSE MÁXIMA 
INALADA EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA, PARA O CENÁRIO COM 
3,2 m/s E ESTABILIDADE ATMOSFÉRICA D. 

Distância 

(m) 

Concentração 

(mg/m3) 

Tempo de 

passagem 

da nuvem (s) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor Probit Probabilidade 

de fatalidade % 

50 822 271 0,4665E9 4,68 37,5 

100 334 717 0,8698E8 3,84 12,4 

160 177 729 0,1509E8 1,96 2 

200 128 740 0,6196E7 2,52 0 

350 56 784 0,6299E6 1,38 0 

 

Os resultados das Tabelas 47 e 48 mostram que distâncias acima de 200 

metros, em relação à fonte do vazamento, possuem probabilidade de morte zero. 

Para o cenário com velocidade do vento 1,96 m/s e classe atmosférica E a 

probabilidade de fatalidade no raio de 50 m é de 66, 3%, este resultado é devido a 

alta concentração de cloro que é de 1056 mg/m3 (352 ppmv) e conseqüentemente a 

dose máxima inalada será 0,2058x1010 mg/m3min. 

 

As Figuras 31 e 32 mostram a área da nuvem de gás cloro com 

concentrações de 118 e 1056 mg/m3, considerando a dispersão da pluma em todas 

as direções. A probabilidade de morte nestas duas áreas são de 0 % para o raio de 

200 m e 66,3% para o raio de 50m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103

FIGURA 31 - MAPA DE ARRUAMENTO, MOSTRANDO A ÁREA AFETADA PELA 
NUVEM CLORO NUM RAIO DE 200 m E CONCENTRAÇÃO DE 118 
mg/m3. 

 

 

 

FIGURA 32 - MAPA DE ARRUAMENTO, MOSTRANDO A ÁREA AFETADA PELA 
NUVEM CLORO NUM RAIO DE 50 m E CONCENTRAÇÃO DE 1056 
mg/m3. 
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Foram feitas algumas simulações referentes às concentrações de 1000 ppmv 

(fatal) e 3 ppmv (odor) e obteve-se resultados da dose máxima e da probabilidade de 

morte, demonstrados na Tabela 49. 

 
 
TABELA 49 - RESULTADOS DA PROBABILIDADE DE MORTE PARA  

CONCENTRAÇÕES DE 1000 E 3 ppmv. 
Velocidade 

do vento 

(m/s) 

Classe 

atmosferica 

Distancia 

(m) 

Concentração 

(ppmv) 

Dose 

máxima 

(mg/m3min) 

Valor 

Probit 

Prob. de 

fatalidade 

% 

2,6 C 16 1000 0,1252e11 6,33 91 

  858 3 3819 -1,18 0 

1,96 E 22 1000 0,1163e11 6,29 90,4 

  1233 3 0,2242e5 -1,44 0 

2,3 C 16 1000 1,34e10 6,36 91,4 

  906 3 3692 -1,19 0 

3,2 D 18 1000 0,1359e11 6,37 91,2 

  1107 3 3850 -1,17 0 

 

 

 Os dados da tabela acima mostram que pessoas expostas a uma nuvem de 

vapor de 3ppmv de concentração não possuem nenhum risco de fatalidade, pois 

este nível de concentração é para a percepção do odor não ocasionando algum 

dano irreversível na população. Já para pessoas expostas a um nível de 1000 ppmv 

a chance de fatalidade é de aproximadamente 91% na maioria dos casos. 

 

A Figura 33 mostra o comportamento da dose inalada versus à distância 

percorrida pela nuvem. 
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FIGURA 33 - RESULTADO DO PROGRAMA EFFECTS2 EM RELAÇÃO À DOSE 
INALADA VERSUS DISTÂNCIA PERCORRIDA PELA NUVEM. 

 
 

 

 

 4.4 DISPERSÃO DA NUVEM DE CLORO NO INTERIOR DO EMPREENDIMENTO 

 

  

Para analisar o comportamento da nuvem de cloro no interior do prédio foram 

adotados parâmetros que estariam mais próximo a uma situação do ambiente 

interno. A velocidade do vento adotado foi de 1,04 m/s e a estabilidade atmosférica 

estável. Os parâmetros utilizados no modelo para a simulação deste cenário são 

mostrados na Tabela 50 .  
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TABELA 50 - PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A SIMULAÇÃO DO CENÁRIO B. 
Parâmetro/modelo ALOHA EFFECTS2 

Velocidade do vento a 10 m de altura (m/s) 1,04 1,04 

Temperatura ambiente (0C) 14,3 14,3 

Estabilidade Atmosférica E E 

Umidade relativa (%) 90 90 

Cobertura de nuvens (%) 50 - 

Rugosidade do terreno (cm) 100 - 

IDLH (ppmv) 10 10 

IDLH (mg/m3) 30 30 

Tempo de vazamento (min) 12 12 

Vazão de escoamento (kg/s) 0,1572 0,1572 

Diâmetro do furo de vazamento (m) 0,00635 0,00635 

Altura do ponto de vazamento (m) 1,2 1,2 

Massa do cloro (kg) 113 113 

 

 

 Para se determinar o comportamento da nuvem de vapor no interior do 

prédio, foram realizadas várias simulações onde se obteve o tamanho da nuvem de 

cloro em função do tempo. Estas simulações foram feitas sempre em relação à 

concentração do IDLH do cloro. Os resultados das simulações estão demonstrados 

na Tabela 51. 

 

TABELA 51- RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM VARIAÇÃO DO TEMPO 
 Distância para IDLH (10 ppmv)  Tamanho da Nuvem 

Tempo (min) dmáxima (m)               dmínima (m) Largura(m)    Comprimento(m) 

1 26 2        69                        24 

2 42 2        79                        40  

4 127 2      105                      125  

6 134 2      107                      132 

8 200 2      117                      198  

10 367 2      127                      365 

12 475 2      129                      473 

20 989 2      129                      987 
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 No tempo de 1 minuto nota-se que o tamanho máximo da nuvem será de 69 

m de largura e 24 m de comprimento e ocupará uma área de 1600 m2.  Sendo que a 

área da sala onde se encontram os tanques de cloro é de 110 m2. Isto significa que 

toda a sala estará com uma concentração igual ou superior ao do IDLH, nos 

primeiros minutos do vazamento do cloro.  

 

Também se nota que à medida que a nuvem se desloca aumenta-se o 

tamanho dela. A dimensão da nuvem no instante de 12 minutos, onde o vazamento 

é cessado, é de 129 m de largura e 473 de comprimento em relação à concentração 

do IDLH. 

 

Calculou-se a concentração da nuvem dentro da sala para ver se esta 

concentração é maior do que a concentração do IDLH. A Tabela 52 mostra os dados 

e os resultados para obter a concentração da nuvem no interior da sala. 

 

 

 

TABELA 52 – RESULTADO DA CONCENTRAÇÃO DA NUVEM DE CLORO 
NO INTERIOR DA SALA 

Parâmetros Valores 

Densidade do gás a 14,3oC (kg/m3) 3,01 

Massa do vazamento (kg) 113 

Massa molecular (kg/kgmol) 70,91 

Volume da sala (m3) 765,55 

Volume da nuvem m3 (calculado) 37,54 

n moles kgmol (calculado)  1,59 

Concentração da nuvem do cloro (kg/m3) 0,1472 

 

  A concentração da nuvem do cloro no interior da sala é superior a 

concentração do IDLH, pois se obteve uma concentração de cloro de 1,47x105 

mg/m3 sendo que a concentração do IDLH é de 30 mg/m3. 
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4.5 RISCO INDIVIDUAL 

 

 Uma forma comum de apresentação do risco individual é através dos 

contornos de risco individuais plotados na zona de perigo de um acidente. A Figura 

34 apresenta o perfil de risco para a uma pessoa exposta num determinado ponto 

em relação ao acidente. 

 

 

FIGURA 34 - CURVA DE ISO-RISCO PARA O VAZAMENTO DE CLORO EM 
FUNÇÃO DA DISTÂNCIA DA FONTE DE PERIGO. AS DISTÂNCIAS 
ANALISADAS FORAM 50, 200 E 350 m. 

 

 

Como pode se verificar, a freqüência de ocorrência de um evento diminui à 

medida que o indivíduo se afasta da fonte de perigo. A 50 metros da fonte de 

vazamento se tem uma freqüência de 2,13x10-6 fatalidades/ano reduzindo para 

1,24x10-6 ano-1 

1,83x10-6 ano-1 

2,13x10-6 ano-1 
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1,24x10-6 (ano-1) a 350 metros. Isto significa que a freqüência esperada de um 

evento causar um dano a 50 metros do perigo é duas a cada 1.000.000 anos e a 

350 metros é um a cada 1.000.000 anos aproximadamente.  

 

O risco individual é obtido através do produto da freqüência de ocorrência de 

cada evento acidental pela sua conseqüência, em que esta conseqüência é 

expressa como a probabilidade de fatalidade. 

 

Os resultados do risco individual total apresentado na Tabela 53 são 

referentes à somatória de todos os riscos individual para cada evento em relação a 

uma determinada distância. Os pontos determinados para calcular o risco individual 

foram 50, 100, 200 e 350 metros. 

 

TABELA 53 - RESULTADO DO RISCO INDIVIDUAL TOTAL EM RELAÇÃO A 
VÁRIAS DISTÂNCIAS 

Distancia da fonte 

(m) 

Risco  

dispersão 

Individual 

Flasheamento 

por evento (ano-1) 

evap.  de poça 

Risco individual 

Total ( ano-1) 

50 7,12x10-7 6,99x10-7 7,2x10-7 2,13x10-6 

100 6,89x10-7 6,41x10-7 7,2x10-7 2,05x10-6 

200 6,10x10-7 4,96x10-7 7,2x10-7 1,83x10-6 

350 3,42x10-7 2,80x10-7 7,2x10-7 1,34x10-6 

 

 A tabela acima mostra o resultado de fatalidades que um indivíduo esta 

exposto devido à liberação de gás tóxico para atmosfera causado por ruptura da 

tubulação flexível conectada no tanque de armazenamento do cloro. 

  

 

4.6 RISCO SOCIAL 

 

 Para calcular a freqüência final de cada cenário acidental, foi preciso os 

dados da freqüência média (%) da direção de vento e a freqüência de ocorrência do 

evento acidental. O dado da freqüência de ocorrência do vazamento foi retirado em 

artigo e livro como GURJAR et al. (2003) e AICHE (2000), onde mostra que a 

freqüência do evento para a substância cloro em tanques conectados a tubulações 
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com diâmetro menor que 25 mm é de 3x10-5 por ano.  A Tabela 54 mostra o 

resultado obtido da freqüência final em relação à probabilidade do vento e do 

período correspondentes (diurno e noturno) para cada cenário. 

 

TABELA 54 - RESULTADO DA FREQUÊNCIA FINAL 

cenário evento acidental 

Freq.evento 

inicial(ano-1) Período 

Probabilidade 

Sucção falhar  

Probabilidade 

de 

estagnação  Vento 

Probabilidade 

do vento 

Freq.Final 

(oc./ano) 

A1 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,2 1,20E-09 

          L 0,26 1,56E-09 

          S 0,032 1,92E-10 

            O 0,116 6,96E-10 

A2 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,192 1,15E-09 

          L 0,135 8,10E-10 

          S 0,078 4,68E-10 

            O 0,125 7,50E-10 

A3 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,206 1,24E-09 

          L 0,203 1,22E-09 

          S 0,07 4,20E-10 

            O 0,13 7,80E-10 

A4 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,423 2,54E-09 

          L 0,276 1,66E-09 

          S 0,058 3,48E-10 

            O 0,038 2,28E-10 

A5 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,447 2,68E-09 

          L 0,191 1,15E-09 

          S 0,064 3,84E-10 

            O 0,085 5,10E-10 

A6 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,401 2,41E-09 

          L 0,268 1,61E-09 

          S 0,049 2,94E-10 

            O 0,028 1,68E-10 

A7 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,219 1,31E-09 

          L 0,156 9,36E-10 

          S 0,027 1,62E-10 

            O 0,15 9,00E-10 

A8 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,206 1,24E-09 

          L 0,113 6,78E-10 

          S 0,09 5,40E-10 

            O 0,148 8,88E-10 

A9 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,153 9,18E-10 

          L 0,093 5,58E-10 

          S 0,043 2,58E-10 

            O 0,227 1,36E-09 

A10 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,46 2,76E-09 
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          L 0,213 1,28E-09 

          S 0,04 2,40E-10 

            O 0,073 4,38E-10 

A11 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,323 1,94E-09 

          L 0,142 8,52E-10 

          S 0,103 6,18E-10 

            O 0,11 6,60E-10 

A12 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,262 1,57E-09 

          L 0,101 6,06E-10 

          S 0,054 3,24E-10 

            O 0,201 1,21E-09 

A13 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,222 1,33E-09 

          L 0,116 6,96E-10 

          S 0,088 5,28E-10 

            O 0,151 9,06E-10 

A14 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,299 1,79E-09 

          L 0,133 7,98E-10 

          S 0,054 3,24E-10 

            O 0,129 7,74E-10 

A15 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,311 1,87E-09 

          L 0,185 1,11E-09 

          S 0,067 4,02E-10 

            O 0,059 3,54E-10 

A16 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,32 1,92E-09 

          L 0,107 6,42E-10 

          S 0,115 6,90E-10 

            O 0,09 5,40E-10 

A17 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,362 2,17E-09 

          L 0,145 8,70E-10 

          S 0,039 2,34E-10 

            O 0,079 4,74E-10 

A18 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,447 2,68E-09 

          L 0,273 1,64E-09 

          S 0,027 1,62E-10 

            O 0,053 3,18E-10 

A19 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,322 1,93E-09 

          L 0,179 1,07E-09 

          S 0,073 4,38E-10 

            O 0,81 4,86E-09 

A20 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,253 1,52E-09 

          L 0,16 9,60E-10 

          S 0,055 3,30E-10 

            O 0,165 9,90E-10 

A21 dispersão gás 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,257 1,54E-09 

          L 0,22 1,32E-09 

          S 0,069 4,14E-10 

            O 0,131 7,86E-10 
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A22 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,444 2,66E-09 

          L 0,177 1,06E-09 

          S 0,105 6,30E-10 

            O 0,032 1,92E-10 

A23 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,33 1,98E-09 

          L 0,358 2,15E-09 

          S 0,055 3,30E-10 

            O 0,092 5,52E-10 

A24 dispersão gás 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,395 2,37E-09 

          L 0,289 1,73E-09 

          S 0,039 2,34E-10 

            O 0,046 2,76E-10 

B1 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,2 1,20E-09 

          L 0,26 1,56E-09 

          S 0,032 1,92E-10 

            O 0,116 6,96E-10 

B2 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,192 1,15E-09 

          L 0,135 8,10E-10 

          S 0,078 4,68E-10 

            O 0,125 7,50E-10 

B3 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,206 1,24E-09 

          L 0,203 1,22E-09 

          S 0,07 4,20E-10 

            O 0,13 7,80E-10 

B4 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,423 2,54E-09 

          L 0,276 1,66E-09 

          S 0,058 3,48E-10 

            O 0,038 2,28E-10 

B5 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,447 2,68E-09 

          L 0,191 1,15E-09 

          S 0,064 3,84E-10 

            O 0,085 5,10E-10 

B6 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,401 2,41E-09 

          L 0,268 1,61E-09 

          S 0,049 2,94E-10 

            O 0,028 1,68E-10 

B7 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,219 1,31E-09 

          L 0,156 9,36E-10 

          S 0,027 1,62E-10 

            O 0,15 9,00E-10 

B8 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,206 1,24E-09 

          L 0,113 6,78E-10 

          S 0,09 5,40E-10 

            O 0,148 8,88E-10 

B9 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,153 9,18E-10 

          L 0,093 5,58E-10 

          S 0,043 2,58E-10 
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            O 0,227 1,36E-09 

B10 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,46 2,76E-09 

          L 0,213 1,28E-09 

          S 0,04 2,40E-10 

            O 0,073 4,38E-10 

B11 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,323 1,94E-09 

          L 0,142 8,52E-10 

          S 0,103 6,18E-10 

            O 0,11 6,60E-10 

B12 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,262 1,57E-09 

          L 0,101 6,06E-10 

          S 0,054 3,24E-10 

            O 0,201 1,21E-09 

B13 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,222 1,33E-09 

          L 0,116 6,96E-10 

          S 0,088 5,28E-10 

            O 0,151 9,06E-10 

B14 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,299 1,79E-09 

          L 0,133 7,98E-10 

          S 0,054 3,24E-10 

            O 0,129 7,74E-10 

B15 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,311 1,87E-09 

          L 0,185 1,11E-09 

          S 0,067 4,02E-10 

            O 0,059 3,54E-10 

B16 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,32 1,92E-09 

          L 0,107 6,42E-10 

          S 0,115 6,90E-10 

            O 0,09 5,40E-10 

B17 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,362 2,17E-09 

          L 0,145 8,70E-10 

          S 0,039 2,34E-10 

            O 0,079 4,74E-10 

B18 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,447 2,68E-09 

          L 0,273 1,64E-09 

          S 0,027 1,62E-10 

            O 0,053 3,18E-10 

B19 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,322 1,93E-09 

          L 0,179 1,07E-09 

          S 0,073 4,38E-10 

            O 0,81 4,86E-09 

B20 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,253 1,52E-09 

          L 0,16 9,60E-10 

          S 0,055 3,30E-10 

            O 0,165 9,90E-10 

B21 flasheamento/poça 3,00E-05 Dia 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,257 1,54E-09 

          L 0,22 1,32E-09 
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          S 0,069 4,14E-10 

            O 0,131 7,86E-10 

B22 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,444 2,66E-09 

          L 0,177 1,06E-09 

          S 0,105 6,30E-10 

            O 0,032 1,92E-10 

B23 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,33 1,98E-09 

          L 0,358 2,15E-09 

          S 0,055 3,30E-10 

            O 0,092 5,52E-10 

B24 flasheamento/poça 3,00E-05 Noite 2,00E-02 1,00E-02 NE 0,395 2,37E-09 

          L 0,289 1,73E-09 

          S 0,039 2,34E-10 

            O 0,046 2,76E-10 

 

 

 

O resultado do risco social é apresentado na Tabela 55 e na Figura 35. O 

valor calculado do risco é associado à freqüência de ocorrência por ano e a 

severidade do acidente expresso pelo número de fatalidades. O número de 

fatalidades foi obtido a partir da aplicação do modelo vulnerabilidade (Einserberg), 

conforme apresentado no capítulo 2. 

 

 

 A tabela 55 mostra-se a somatória da freqüência (ocorrência/ano) para um 

determinado número de mortes. E através desses dados calculou-se a freqüência 

acumulada total em função do número de fatalidades. Com os resultados obtidos 

pode-se analisar o comportamento do risco social através da curva F-N, mostrada na 

Figura 35.  
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TABELA 55 - FREQÜÊNCIA ACUMULADA DO EVENTO FINAL (ANO-1) PARA OS 
ACIDENTES RELACIONADOS COM VAZAMENTO DE CLORO. 

Numero estimado de 

fatalidade 

Frequência F (ano-1) Frequência acumulada (ano-1) 

N>1250 
 

0 0 

1000 <N≥1250  
 

6,22E-09 6,22E-09 

800<N≥1000 1,12E-08 
 

1,74E-08 
 

600<N≥800 2,55E-08 
 

4,29E-08 
 

400<N≥600 5,47E-09 
 

4,84E-08 
 

300<N≥400 7,50E-09 
 

5,59E-08 
 

200<N≥300 1,82E-08 
 

7,41E-08 
 

100<N≥200 1,08E-08 
 

8,50E-08 
 

50<N≥100 5,55E-09 
 

9,05E-08 
 

30<N≥50 1,66E-08 
 

1,07E-07 
 

20<N≥30 2,18E-08 
 

1,29E-07 
 

10<N≥20 6,44E-08 
 

1,93E-07 
 

N≤10 9,75E-09 2,03E-07 
 

 

Para cada cenário acidental foi estimado o número provável de vítimas fatais, 

de acordo com a probabilidade de fatalidade (equação Probit) e em função das 

pessoas expostas na direção do vento adotado.  

 

Baseando-se na metodologia da CETESB (2003, p.30) para estimar o número 

de vítimas fatais, foi aplicada a probabilidade de 75% para as pessoas expostas 

entre a fonte do vazamento e a curva de probabilidade de fatalidade de 50%. E a 

probabilidade de 25% para as pessoas entre a curva de 50 e 1%. 

 

A planilha de vulnerabilidade com os resultados encontram-se no anexo VII. 
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A curva de aceitabilidade utilizada neste trabalho é adotada como padrão o 

gráfico de risco da CETESB (órgão ambiental de São Paulo). 

 

FIGURA 35 – GRÁFICO DE TOLERABILIDADE PARA RISCO SOCIAL 
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O comportamento da curva F-N, demonstrada pela Figura 35, mostra que os 

valores obtidos para o risco social relacionado aos acidentes com vazamento do gás 

cloro é alto, pois uma parte da curva se encontra dentro da zona de redução do risco  

(ALARP) e a outra na zona aceitável. Os riscos para esta instalação devem ser 

reduzidos e somente toleráveis nas condições que este empreendimento tenha um 

plano de ação emergencial e um grupo de pessoas que avalie e gerencie os riscos 

existentes na instalação. 

 

A freqüência acumulada do evento final é de 2,07x10-7 fatalidades/ano. O 

número de fatalidades chega em torno de 1200 pessoas por evento, com uma 

freqüência de ocorrência inicial de 3x10-5 (ano-1). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos da simulação de cenários hipotéticos de 

vazamentos acidentais de cloro, utilizado em estações de tratamento de água 

municipais, pode-se concluir que existem riscos significativos associados às 

instalações do produto, que devem ser gerenciados de forma adequada para reduzir 

as conseqüências dos possíveis acidentes que podem ocorrer.  

 

A comparação da solução teórica do modelo de vazamento do tanque de 

cloro com àquela obtida na simulação com o computador permite concluir que os 

resultados são semelhantes e, portanto o modelo teórico pode ser usado 

diretamente, em primeira aproximação, para fazer uma rápida análise paramétrica 

do cenário em análise.  

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram constatar que o tempo de 

doze minutos necessário para deter o vazamento de cloro é  relativamente grande é 

deve ser reduzido. Neste sentido, o treinamento de funcionários da equipe de 

emergência, utilização de equipamentos adequados e a realização de simulados são 

algumas das formas para se reduzir o tempo do derrame. 

 

Para o período de tempo de vazamento considerado neste trabalho, os 

resultados da simulação indicam que serão lançados, aproximadamente, de 87,0 a 

97,0 kg de cloro no meio ambiente. Considerando as piores condições 

meteorológicas para a dispersão do gás cloro e a densidade populacional da 

vizinhança, pode-se concluir que existe probabilidade de ocorrência de danos à 

saúde da população e ao meio ambiente, principalmente, na região próxima das 

instalações do cloro.   

 

Analisando-se os resultados dos cenários estudados pode-se concluir que 

dentro e fora dos limites das instalações, a concentração do cloro poderá ser maior 

que o valor do IDLH. A partir dessa constatação é recomendado alertar a vizinhança 
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e desenvolver planos específicos para evacuação da população e controle do 

tráfego na região.  

 

Com relação à ocorrência de fatalidade decorrente do vazamento de cloro das 

instalações investigadas, pode-se concluir que a 50m do ponto de vazamento a 

probabilidade de morte varia na faixa de 82,5 - 21,5% e, a 350m é praticamente 

nula.  

 

Os resultados da modelagem e simulação do cenário B indicam que a nuvem 

de gás formada irá cobrir uma região de 1300 a 2100m do local do vazamento, onde 

a concentração do cloro na nuvem será próxima ao IDLH. Portanto, para esse caso 

pode-se concluir que o nível de exposição da população ao gás cloro será 

significativa, uma vez que, existe a probabilidade de fatalidade.  

 

Nos cenários estudados nota-se que os pontos específicos analisados, como 

escolas, rodovia e áreas residenciais, são vulneráveis, uma vez que, a concentração 

de cloro na nuvem, provavelmente, deverá estar na faixa do IDLH. Por outro lado, a 

probabilidade de fatalidade é maior nas regiões mais próximas das instalações e 

diminui significativamente ao longo da distância.  

 

 O cálculo do risco individual e social das instalações de cloro permite concluir 

que, segundo o padrão da CETESB, eles são aceitáveis. Por outro lado, cabe 

salientar que a determinação desses parâmetros foi realizada com auxílio da técnica 

da árvore de eventos, onde a probabilidade de ocorrência de cada evento iniciador 

foi obtida na literatura especializada.  

 

Neste sentido, pode-se concluir que é necessário realizar um estudo mais 

detalhado, para estimar de forma realista as probabilidades de falha dos 

equipamentos de segurança das instalações de cloro e, reduzir as incertezas e a 

fragilidade da técnica da árvore de eventos utilizada nesse trabalho.    

 

Finalmente, pode-se concluir que os resultados obtidos nesse trabalho são 

satisfatórios e úteis, principalmente, para a companhia de água, uma vez que, 
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permitiram indentificar os riscos e estimar as consequência de possíveis cenários 

acidentais que podem ocorrer nas instalações de cloro encontradas na maioria das 

estações de tratamento de água municipais. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando o desenvolvimento e resultados desse trabalho seguem 

algumas recomendações futuros trabalhos nessa área do conhecimento.  

 

 Inicialmente, recomenda-se ampliar o conjunto de cenários estudados através 

da investigação de diferentes situações de vazamento do produto, como por 

exemplo, válvulas, flanges, válvulas de alívio, entre outros.  

 

 Recomenda-se um estudo de sensitividade paramétrica, considerando 

diferentes faixas de valores dos parâmetros mais significativos dos modelos 

utilizados no trabalho. Situações de estabilidade atmosférica extremas, como 

inversão térmica, também devem ser investigadas.  

 

 Para reduzir a incerteza do cálculo do risco individual e social realizado nesse 

trabalho, recomenda-se desenvolver um estudo mais detalhado, como por exemplo, 

análise de falhas dos equipamentos de proteção e segurança das instalações de 

cloro da companhia.  

 

 Considerando-se os resultados obtidos nesse trabalho, recomenda-se a 

implantação de um programa de gerenciamento de riscos eficiente que inclua planos 

de contingência, treinamento de funcionários para abando de área, simulados para 

evacuação da população do entorno, entre outros. 

 

 A identificação e adoção de medidas simples e de baixo custo para a coleta e 

o controle do produto derramado nas instalações de armazenamento e distribuição 

do cloro da companhia também devem ser investigadas.  

 

 O estudo técnico-econômico para a redução do uso e armazenamento de 

cloro, ou substituição por outro produto menos agressivo, para o tratamento de 

água, também merece atenção por parte da companhia. Neste sentido, outras 

tecnologias mais limpas devem ser estudadas pela empresa. 
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