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0 Objetivo e Âmbito
Tem o presente estudo por objetivo dar cumprimento ao disposto na alínea a) do número 1 do artigo
8.º, projeto de implantação de um novo estabelecimento.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto, que transcreve para o acervo legislativo nacional a diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012 (Diretiva Seveso III) que estabelece as regras para a
prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e para a limitação das suas
consequências para o homem e para o ambiente referente ao estabelecimento de produção de
painéis sandwich que, no seu processo industrial, usa substâncias consideradas perigosas para as
pessoas, meio ambiente e para as instalações que se encontrem na envolvente da empresa
TERMOPAINEL, S.A. com sede na Rua da Estrada, Nº 1517 4610-744 - Sendim - Felgueiras, distrito do
Porto.
A obrigação de apresentação do presente estudo deriva do facto de o estabelecimento em causa ser
um projeto de um novo estabelecimento, sendo que o mesmo ficará enquadrado no nível inferior de
perigosidade do regime de prevenção de acidentes graves tendo em conta que serão ultrapassados
os limiares de presença de substâncias ou misturas abrangidas pela parte 1 ou enumerada na parte 2
do anexo I ao decreto-lei n.º 150/2015, quer na forma de matéria-prima, produto, subproduto,
resíduo ou produto intermédio.
Apresentar-se-á, adiante no presente estudo, a justificação do enquadramento do estabelecimento
da TERMOPAINEL no regime de prevenção de acidentes graves e respetivo nível de perigosidade.
O presente estudo foi elaborado de acordo com os critérios constantes no documento Formulário para
requerimento de avaliação de compatibilidade de localização e orientações para elaboração do
estudo de Avaliação de Compatibilidade de Localização, elaborado pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) em dezembro de 2016.
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1 Caracterização do Estabelecimento
O estabelecimento da TERMOPAINEL fica situado no município de Felgueiras, distrito do Porto.
A Termopainel é uma unidade industrial que pretende desenvolver a sua atividade principal na
produção e comercialização de painéis isotérmicos “tipo sandwich”, de dupla chapa usando lã de
rocha, poliuretano do tipo PUR (espuma de poliuretano – Polímero termoendurecível de cadeias
curtas formado por Poliol poliéster. Tem estrutura molecular pouco estável e resistente ao fogo e
tem um índice de isocianetos entre 100 e 125 ppm) e PIR (PIR, espuma de poli-isocianurato - Polímero
termoendurecível de células fechadas formado pela reação de um di ou poli-isocianato com um Poliol
poliéster. A sua estrutura confere melhor estabilidade e resistência ao fogo e tem um índice de
isocianeto entre 180 e 300 ppm) e painel em policarbonato. Complementarmente, a Termopainel,
propõe-se produzir diversos componentes e perfis metálicos que vão das chapas lisas e perfiladas, a
madres, remates e acessórios para uso na fixação dos painéis produzidos. Em contexto laboral a
empresa prevê um efetivo de pessoal total de 61 pessoas, sendo destes 15 afetos ao espaço
administrativo e 46 funcionários nas diversas áreas de produção.
A localização do estabelecimento, representada nas figuras seguintes é a seguinte:
FREGUESIA/CONCELHO/DISTRITO




Freguesias de Sendim
Concelho de Felgueiras
Distrito do Porto

COORDENADAS DAS INSTALAÇÕES




GEOGRÁFICAS (WGS84)
o Latitude: 41º 22’ 51’’N.
o Longitude: 08º 9’ 36’’ W.
CARTOGRÁFICAS - UTM (ZONA 29T)
o E: 570167
o N: 46581400
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Figura 1 - Localização do estabelecimento da TERMOPAINEL (pormenor do local)

Página |3

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Figura 2 - Localização do estabelecimento da TERMOPAINEL
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1.1 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PRESENTES NO ESTABELECIMENTO
No que se refere a substâncias perigosas, abrangidas pela parte 1 e ou pela parte 2 do Anexo II, do
decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que são recebidas, processadas e armazenadas no
estabelecimento da TERMOPAINEL, indicam-se no quadro abaixo a sua caracterização, localização,
condições de pressão e temperatura, designação, categorias de perigo e quantidade máxima
suscetível de se encontrar presente.
As fichas de dados de segurança dos produtos/categorias de produtos listado abaixo encontram-se no
anexo B. A localização dos equipamentos/locais de armazenagem encontram-se no anexo A.
Quadro 1 - Substâncias perigosas utilizadas na TERMOPAINEL
Identificação
em planta

Condições
(Pressão e
Temperatura)

Reservatório
enterrado
com
blanket de azoto

Em anexo

P: 110 mbar
T: ambiente

Pentano

Contentor/Tambor

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

Ativador 726-B

Embalagens

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

DILUENTE
CELULOSO IRM

Embalagens

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

Embalagens

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

ENDURECEDOR
31
ESMALTE
INDUSTRIAL
ANTI-CORR.
BRANCO BR

Reservatório
enterrado

Em anexo

P: pressão de
vapor
T: ambiente

Garrafa

Em anexo

Embalagens
Embalagens

Equipamento
(localização)

«Substância
perigosa»

Categorias de perigo/
Substância designada
Flam. Liq. 1, H224;
Aquatic Chronic 2,
H411
Não designada
Flam. Liq. 3, H226;
Acute tox. Inalate
H331;
Aquatic Chonic 2,
H411
Não designada
Tóx. STOT SE CAT1,
H370
Não designada
Flam. Liq. 2, H226
Não designada

Quantidade
(tonelada)
30,05

8

0,175
0,35

Flam. Liq. 2, H226
Não designada

13,98

Propano

Designada. 18. Gases
inflamáveis
liquefeitos, categoria
1 ou 2 (incluindo GPL)
e gás natural

1,255

P: Pressão de
vapor
T: ambiente

Oxigénio
(Gás
liquefeito)

Designada.
25. Oxigénio

1,98

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

Tintas
categoria P5c
e E2

Em anexo

P: atmosférica
T: ambiente

Tintas
categoria P5c

Flam. Liq. 3, H226;
Aquatic Chonic 2,
H411.
Não designada
Flam. Liq. 3, H226;
Não designada

1,07
1,07

1.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
De modo a desenvolver a sua atividade o estabelecimento da TERMOPAINEL encontra-se organizado
em áreas de produção específicas, ocupando, em regra, cada uma delas um dos sete pavilhões que
integram o estabelecimento.
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As áreas funcionais, são espaços contíguos e devidamente compartimentados entre setores de
atividade, em função do processo fabril desenvolvido naqueles espaços.
Neste sentido, o conjunto de atividades industriais da Termopainel pressupõe um processo de
complementaridade e especificidade, tendo em vista todo o conjunto de materiais e substâncias
passíveis de serem usados no processo, desde os painéis aos elementos de fixação daqueles incluindo
os produtos utilizados nos processos de acabamento e embelezamento.
A separação por setores de atividade tem ainda como objetivo isolar, confinar e proteger os espaços,
mitigando possíveis riscos em caso de acidente num dos setores.
Far-se-á em seguida uma descrição sucinta dessas atividades, agrupadas por área funcional.

1.2.1 NAVES 1 E 2 - PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE SANDUÍCHE
Neste setor, que ocupa as naves 1 e 2 do estabelecimento, ocorre a produção de painéis de sanduíche.
O processo desenvolve-se, sucintamente, do modo adiante descrito. O esquema seguinte apresenta
as diversas etapas do processo.

Figura 3 - Esquema da produção de painéis de sanduíche

A matéria-prima é rececionada na forma de Bobines, sendo armazenada em função das suas
características (largura, espessura e RAL). Posteriormente as bobines são transportadas para a linha
de produção de painel e colocadas nos desbobinadores em função do tipo de produto a produzir.
Depois de desbobinada e antes de qualquer perfilagem, a chapa recebe um tratamento de superfície,
chamado tratamento corona, para melhorar a aderência do núcleo à chapa metálica. Este tratamento
consiste num gerador de energia de alta frequência que, por meio de um elétrodo, aplica essa energia
sobre a superfície do material.
Em seguida, a chapa é perfilada de acordo com o produto final a obter. A incorporação de nervuras
ligeiras ou mais profundas melhora as propriedades mecânicas do painel.
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O processo continua, com as chapas a entrar em paralelo e sobrepostas entre si, na Sala de Injeção,
onde se realiza o pré-aquecimento da chapa até à temperatura de 37,5 ºC. A injeção da mistura de
poliuretano faz-se aplicando a dosagem das misturas que irão compor o interior do painel sanduíche.
Esta sala é um compartimento isolado para conter e controlar todo o processo físico e químico,
decorrente da reação e transformação dos produtos.
O forno de pré-aquecimento funciona numa base de lâmpadas IR. Estas lâmpadas encontram-se
posicionadas de forma que, a distribuição do calor seja a melhor possível em todo o comprimento
das chapas, aquecendo a parte superior e inferior do painel para obter a reação e a aderência do
poliuretano e, consequentemente, dando continuidade à expansão do produto que irá compor o
interior do painel.
A unidade de injeção controla a dosagem das misturas a aplicar sobre a chapa inferior, usando um
sistema de alta pressão, tendo como base o Pentano, Polióis e um Catalisador correspondente, a que
junta o MDI. No caso de produtos com núcleo em lã de rocha, são incorporadas lamelas pré-moldadas
em lugar do poliuretano. As chapas do painel passam por uma prensa de dupla cinta continua que
une a face superior do painel à inferior, aplicando temperatura, garantindo a normalização da altura
do painel, conforme pretendido. Neste processo, ocorre o endurecimento e estabilização do núcleo
do painel.
O painel em produção contínua, sai da zona da prensa para a secção de corte onde em função da
programação estabelecida para ser cortado nas dimensões desejadas, com recurso a um cortador de
rastreamento automático.
O processo de arrefecimento inicia-se num transportador horizontal, podendo em função das suas
caraterísticas, ir para uma área especifica de arrefecimento e “cura” até à estabilização da estrutura
molecular do núcleo, o que acontece nos painéis com espessuras mais elevadas e com núcleo PIR,
nos painéis com lã de rocha, até que se reúnam condições para serem despachados.
Na parte final, os painéis são agrupados em lotes que, por sua vez, são embalados com filme de
embalagem e poliestireno expandido.
O esquema seguinte resume as diversas etapas do processo.

Figura 4 - Produção de painéis de sanduíche

7

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Identificam-se neste processo as áreas seguintes:


Receção e armazenamento de bobines de chapa



Receção e armazenamento de lã de rocha



Receção e armazenagem do catalisador



Receção e armazenagem de produtos químicos



Armazenagem e expedição de resíduos



Área processual com apoio de máquinas-ferramentas e movimentação de materiais entre as
diversas áreas de produção



Áreas de trabalho e de apoio à produção



Compartimento do compressor de ar



Armazenagem temporária de painéis produzidos

1.2.2 NAVES 3 E 4 - PRODUÇÃO DE PAINÉIS EM POLICARBONATO E MADRES
A linha de fabrico de chapas de policarbonato é automatizada e, portanto, contínua. A matéria-prima
é policarbonato na forma de partículas, pelo que a primeira etapa na linha é a extrusão. São
colocados também dois aditivos nesta composição, um pigmento para esbranquiçar os painéis e um
anti UV.
Posteriormente, o policarbonato é moldado de acordo com o perfil pretendido, com o auxílio dos
rolos. A TERMOPAINEL vai produzir dois perfis distintos. Concluída a produção do painel, é aplicado
um filme protetivo na parte superior e inferior e termina com o corte dos painéis de acordo com os
comprimentos necessários. O lote é por último embalado, e fica pronto a ser entregue ao cliente.
O material produzido que não cumpre os requisitos de qualidade, é triturado por um moinho
adequado, sendo reduzido a partículas novamente. Este material pode ser utilizado em 10% da
composição total das matérias-primas para não comprometer a qualidade do novo produto
A figura seguinte resume o processo de produção de painéis de policarbonato.
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Figura 5 - Produção de painéis de policarbonato (fluxograma de produção)

No que se refere à produção de madres, as madres e chapas perfiladas são moldadas por máquinas
cujo funcionamento é similar. A TERMOPAINEL possuirá duas perfiladoras para produção de madres,
que se fazem distinguir pelo perfil obtido e pelas suas dimensões. Terá ainda duas perfiladoras para
a obtenção de chapas perfiladas.
A linha de produção é contínua e inicia-se no desbobinador onde é colocada a bobine de chapa
galvanizada. A chapa é desenrolada, puxada e segue para a moldagem, sendo esta a fase que permite
obter os diferentes produtos. Os rolos de moldagem dão à chapa a forma pretendida. Uma vez que
existem diferentes perfis, cada perfiladora tem a sua cassete com rolos. Terminada a fase de
moldagem, a chapa já na sua forma final é cortada nos comprimentos encomendados e segue para a
mesa de descarga onde é colocada em lotes. O operador desempenha assim as funções de
programação da máquina, colocação da bobine e por fim recolha dos lotes de chapas. A figura
seguinte apresenta o fluxograma de produção de madres.

Figura 6 - Produção de madres (fluxograma de produção)

Em complemento à produção de painéis efetuam-se ainda as operações de remate.
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Os remates são complementos para a instalação do painel sandwich, pelo que usam a mesma matériaprima, a chapa em aço galvanizado ou lacado. As bobines são rececionadas e colocadas para stock
ou levadas para iniciar a preparação.
Os remates servem para finalizar a construção de coberturas/ telhados em edifícios, pelo que as suas
formas são bastantes diversificadas. As máquinas CNC permitem o desenho computadorizado das
peças a produzir, com recurso a softwares específicos, e fazem com que este sector de produção seja
em parte automatizado.
Após análise da peça a produzir, a bobine é levada para a máquina de corte/slittar, onde a chapa é
cortada no comprimento pretendido. De seguida é levada para a guilhotina, para a chapa ficar com
o comprimento e largura encomendados. Consoante o formato pedido, a peça segue para uma
quinadora ou viradora, obtendo o seu recorte e/ou curvatura definitivos, terminando assim a sua
preparação.
No que se refere aos topos e cumeeiras estes remates pelas suas formas regulares permitem uma
produção simplificada. A bobine no seu tamanho original é colocada na máquina de corte/ slittar
para se obter a largura das peças pretendidas. A bobine com a nova largura é colocada no alimentador
da máquina de topos e cumeeiras, onde as peças serão cortadas e prensadas em série, de acordo com
os comprimentos necessários. O produto final é colocado em lotes e fica pronto a entregar ao cliente.
A figura seguinte apresenta o fluxograma de produção de remates e cumeeiras.

Figura 7 - Produção de remates e cumeeiras (fluxograma de produção)

Neste setor, que ocupa as naves 3 e 4 do estabelecimento, ocorre a produção de painéis policarbonato
e de madres envolvendo o corte, produção e embalagem com as áreas seguintes:

10



Receção e armazenagem de bobines de chapa



Linha de produção de painéis em policarbonato



Área de produção de madres
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1.2.3 NAVES 5, 6 E 7 - PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E REVESTIMENTOS
Este setor de produção utiliza como matéria-prima perfis, barras, chapas de ferro e tubos em aço.
Os materiais são entregues no estabelecimento industrial e armazenados de acordo com a família de
materiais a que pertencem.
Estes processos ocupam as naves 5, 6 e 7 onde são efetuadas operações de preparação de
componentes metálicos, envolvendo operações de corte oxiacetilénico e por guilhotina, moldagem
de componentes metálicos, assemblagem de elementos metálicos com recurso a técnicas de
soldadura (oxiacetilénica, TIG e MAG), preparação de superfícies através de processo de decapagem
e acabamento de superfícies com recurso a pintura com vários esquemas de pintura.
Os materiais são recebidos na área de Receção e Armazenamento
Para este sector, os preparadores elaboram desenhos de produção que definem qual o material a ser
utilizado, e as caraterísticas das peças a produzir. São realizados planos de produção e os desenhos
são entregues na produção.
A etapa seguinte é o corte e a furação.
Sabendo a matéria-prima a utilizar, o material necessário é transportado para junto das máquinas de
corte e/ou furação. A escolha da máquina é feita com base no material a utilizar e na dimensão da
peça. É descrita abaixo a utilização das diferentes máquinas, cuja função é cortar a matéria-prima
nos comprimentos e/ou larguras necessárias.
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Figura 8 - Utilização das diferentes máquinas (fluxograma)

Terminados os cortes e furações, inicia-se a montagem das peças pelos serralheiros.
O processo de soldadura utilizado na Termopainel é o MIG, que utiliza gás de mistura Arco 15 entre
a peça e o consumível (fio de soldadura). Este consumível é fornecido por meio de um alimentador
contínuo levando à união dos materiais metálicos por meio de aquecimento e fusão.
A montagem inicia-se com a pingagem das peças cortadas na fase anterior. A pingagem consiste na
colocação de pequenas marcas de soldadura nos locais a unir outros elementos. A próxima etapa é
soldar os vários elementos de ferro. Esta união de peças forma os conjuntos a enviar para o cliente
final.
Por último, as estruturas vão para o revestimento, que pressupõe duas etapas. Inicia-se com a
decapagem, e na Termopainel utiliza-se o sistema abrasivo. Esta decapagem é realizada num túnel
e consiste na impulsão por ar comprimido, de partículas de abrasivo contra a superfície das peças,
com o objetivo de eliminar matérias indesejáveis, tais como oxidação, tintas velhas e outros
contaminantes. A granalha é projetada através de uma mangueira, que é manuseada pelo operador.
Na maior parte dos casos, as estruturas são ainda pintadas, sendo essa a segunda etapa de
acabamento e última da produção. As peças saídas da decapagem são colocadas na cabine de pintura.
O projeto de estruturas define qual o esquema de pintura a executar, que define demãos de primário,
esmalte e endurecedor. As pinturas devem ser aplicadas a uma temperatura ambiente entre 18° C e
25° C. O ar utilizado na aplicação à pistola deverá estar limpo tanto de óleo como de água.
A figura seguinte apresenta o fluxograma de produção deste setor.
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Figura 9 -Produção de estruturas metálicas e revestimentos (fluxograma de produção)

Identificam-se neste setor as áreas funcionais seguintes.


Área de corte de elementos metálicos



Área de soldadura



Cabine de decapagem



Área de receção e armazenamento de componentes metálicos para processar



Cabine de decapagem



Cabine de pitura de estruturas



Armazenamento de tintas e diluentes em compartimento específico



Compartimento de gases industriais (oxigénio e misturas de inertes), no exterior do edifício



Compartimento do compressor de ar (no exterior do edifício)

1.2.4 OUTRAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Entre as naves 4 e 5, encontram-se as instalações sociais direcionadas, essencialmente, para os
serviços de apoio aos funcionários e áreas administrativas.
Para além destas atividades e processos produtivos descritos anteriormente, a TERMOPAINEL possui
um conjunto de instalações de apoio à atividade, nomeadamente:

13

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo



Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Reservatório de Pentano.
O reservatório de pentano é um reservatório cilíndrico horizontal de paredes duplas constitui
um equipamento independente encontrando-se enterrado e acondicionado em estrutura de
betão armado, com localização no limite da unidade industrial e a Este do edificado principal.
Este reservatório possui um sistema para uma monotorização contínua para controlo e deteção
de fugas. O reservatório encontra-se instalado em compartimento de betão, enterrado, e o
acesso ao compartimento faz-se por dois alçapões a partir do interior de estrutura coberta
em chapa, existente à superfície. As laterais da cobertura são constituídas por grelhas, por
forma a facilitar a ventilação natural daquele espaço. Este local é de acesso condicionado,
bem como de proteção à exposição direta aos elementos naturais.
Para evitar a formação de vapores, o pentano, no interior do reservatório encontra-se coberto
por azoto a uma pressão de 110 mbar.



Reservatório de Propano.
Reservatório cilíndrico horizontal instalado no subsolo em caixão de betão armado, a sul dos
pavilhões fabris. O acesso ao reservatório faz-se através de tampa a partir da superfície.
Contudo, o espaço envolvente é delimitado por estrutura de rede e porta, de modo a constituir
acesso condicionado. O reservatório é constituído por uma parede simples.



Rede elétrica
O estabelecimento é alimentado em energia elétrica através de um posto de transformação
de 1250 kVA, localizado no limite da propriedade, a poente, junto ao pavilhão de fabrico de
painel isotérmico (Pavilhão 1). O posto de transformação alimenta o quadro geral de baixa
tensão (QGBT), localizado no canto sudoeste do pavilhão de perfilagem de chapa (Pavilhão
2). A partir deste quadro é feita a distribuição interna para os diversos consumidores através
de quadros locais de alimentação elétrica. A cablagem encontra-se instalada em calhas
técnicas.



Parque de estacionamento dos funcionários.



Áreas de armazenagem de produto acabado para expedição.

1.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO E SUA FORMA DE ATUAÇÃO
Receção, Armazenagem e Utilização de Pentano
Na operação de receção de pentano consideram-se as medidas de prevenção e de mitigação
seguintes:
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Ligação à terra da cisterna como condição de permissão de abertura da electroválvula de
receção. Em qualquer momento em que esta ligação deixe de estar estabelecida nas condições
ideais o processo para automaticamente. Previne a ocorrência de descarga elétricas
originadas por eletricidade estática;



Cais de descarga de pentano impermeabilizado. A envolver a zona impermeável, existe um
sistema de recolha de fugas que possam ocorrer por caleiras. Caso ocorra um derrame, estas
caleiras estão ligadas por um sistema de válvulas a uma caixa de retenção, enterrada e com
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impermeabilização resistente a solventes orgânicos, para a recolha destes. Possui capacidade
para acomodar o volume transportado, aproximadamente 28 m³. Esta caixa será inspecionada
e esvaziada, em caso de derrame ou fugas. A remoção de qualquer derrame será efetuada por
operador autorizado e encaminhado para destino final adequado;


Operação de receção de pentano efetua-se com retorno da fase gasosa do reservatório à
cisterna abastecedora de modo a evitar a libertação de vapores para a atmosfera;



Reservatório de pentano de casco duplo e instalado em caixão em betão no subsolo e
inertizado de forma automática por almofada de azoto. Previne a ocorrência de derrames e a
entrada de ar para o interior do reservatório, evitando a formação de atmosfera inflamável;



Compartimento de acesso à armazenagem de pentano de acesso condicionado por chave.
Apenas pessoal autorizado pode aceder ao interior do compartimento;



Deteção de fugas em contínuo na armazenagem de pentano ao nível do caixão onde se
encontra instalado o reservatório. Este sistema irá permitir uma atuação no sentido de reduzir
um potencial acidente com incêndio, uma vez que, se detetado gás na atmosfera interior
permite que o processo de bombagem e produção seja imediatamente interrompido com
recurso a botoneiras de corte de energia e, consequente, paragem das bombas e fecho de
válvulas do ramal;



Tubagem de envio de pentano para o processo com uniões soldadas, minimizando a ocorrência
de fugas por falha de flanges e/ou vedantes;



Tubagem de envio de pentano para o processo instalada em vala técnica em betão com
cobertura em grelha metálica de modo a proteger as tubagens contra danos físicos provocados
por veículos em movimento ou queda de objetos. No interior das instalações, o pentano circula
em ramal aéreo com tubo duplo onde o segundo serve de proteção, conferindo segurança
numa eventual fuga de produto nesta linha;



Instalado na linha de produção de painel sandwich, permite a deteção de fugas de gás pentano
no processo de produção de painel e é composto por dois detetores no interior da cabine e
outros 4 na linha de produção. O sistema permite que, caso seja detetado pentano na
atmosfera, a bomba na cabine do pentano (correspondente à entrada da linha) para
automaticamente o processo de produção.

Receção, Armazenagem e Utilização de Propano
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Cais de descarga de propano impermeabilizado;



Reservatório de propano enterrado em caixa de betão com acesso por tampa metálica. Acesso
ao equipamento vedados por cerca em rede metálica com portão com chave;



Tubagem de envio de propano para o processo com uniões soldadas, minimizando a ocorrência
de fugas por falha de flanges e/ou vedantes;



O transporte do propano para o local de consumo (Oxicorte no Pavilhão 7) é feito em fase
gasosa. O Propano é armazenado em fase líquida à pressão de vapor correspondente à
temperatura a que se encontra. À saída do reservatório para o processo está instalada uma
válvula redutora e limitadora de pressão que permite a vaporização do propano. A força motriz
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para a movimentação do produto é a diferença de pressão entre o ponto de redução e o
consumidor;


Tubagem de envio de propano para o processo enterrada de modo a proteger as tubagens
contra danos físicos provocados por veículos em movimento ou queda de objetos. No interior
das instalações, o propano circula em ramal aéreo até ao ponto de consumo.

Armazenagem e Utilização de Tintas e Diluentes


Tintas e diluentes armazenados no interior de um contentor metálico, isolado dos restantes
espaços, dotado de sistema automático de deteção de incêndio e de um sistema automático
de extinção de incêndio por CO2;



A quantidade de tintas nos locais de aplicação é apenas a necessária para as operações em
curso, não havendo armazenagem local;



Na eventualidade de ocorrer um derrame este ficará contido no interior do contentor. A sua
remoção e encaminhamento para destino final adequado será efetuada por operador
licenciado.

Armazenagem e Utilização de Ativador 726-B e Químicos


O ativador é fornecido em IBC que são armazenados numa cabine de químicos localizada junto
à parede Norte do pavilhão de produção de painéis sanduíche. Esta cabine é um local isolado
da área de produção e de acesso restrito. A partir desta cabine o ativador é alimentado ao
processo;



A prevenção e contenção de fugas ou derrames acidentais de produto é efetuada com recurso
a tinas de retenção com capacidade suficiente para conter o produto a manusear
momentaneamente (1 m3). Assim, um eventual derrame ficará contido no interior da tina
podendo ter como destino a sua bombagem para um outro contentor (IBC) ou a sua recolhe e
encaminhamento para destino final adequado por operador licenciado;



Os restantes químicos utilizados nos processos produtivos são armazenados no mesmo local,
embora em compartimentos independentes;



Os MDIs e poliois são armazenados exclusivamente em reservatórios com capacidade individual
até 35 m3, encontrando-se estes instalados em bacias de retenção impermeabilizadas.

Armazenagem de gases industriais (Oxigénio e ArCal)
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A armazenagem de gases industriais é efetuada num compartimento próprio anexo ao pavilhão
Sul, exclusivo para este fim;



A garrafas são transportadas e mantidas em armazenagem em grupos de 12 garrafas,
instaladas em estrutura metálica resistente (quadros);



A alimentação dos gases aos processos é feita por rampas cuja alimentação se efetua a partir
do compartimento de armazenagem de gases, evitando o transporte e a dispersão de garrafas
pelo estabelecimento.
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1.4 OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO


Em todos os locais com condições para a existência de perigos agravados devido aos produtos
existentes ou manuseados, o acesso será condicionado a funcionários ou operadores externos
devidamente habilitados. Naqueles espaços existirá sinalização de segurança (proibição de
fumar e foguear, riscos associados ao manuseamento e armazenagem das substâncias
químicas, sinalização dos equipamentos SI e de emergência);



Em todos os setores, onde estejam armazenadas ou sejam manipuladas substâncias ou
misturas químicas, as mesmas são devidamente identificadas através da afixação das fichas
de segurança dos produtos e, no caso da armazenagem, com a identificação através de
rotulagem própria que acompanha cada produto;



O estabelecimento dispõe dos seguintes sistemas, equipamentos e meios de proteção:
o

Kits anti derrame

o

Sistemas de segurança dos equipamentos e instalações técnicas

o

Botoneiras de corte de energia

o

Botoneiras de paragem da linha

o

Botoneira de paragem do abastecimento processual de pentano

o

Sistemas de deteção por presença de gás / vapores de pentano

o

Sistema de sinalização e iluminação de emergência

o

Sistema automático de deteção de incêndios

o

Sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio:

o
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Rede de Incêndio armada tipo carretel



Hidrantes exteriores



Extintores portáteis de Pó Químico ABC e CO2



Sistema fixo de deteção e extinção automática por CO2 no armazém de tintas
e diluentes

Estojos de primeiros-socorros

No que diz respeito a medidas de contenção de derrames, para além do já referido refere-se:
o

Os derrames de líquidos na armazenagem de químicos ficarão contidos nas bacias onde
os tanques se encontram instalados na zona de armazenagem de químicos .Estas bacias
são construídas em betão com capacidade de reter, no mínimo, a capacidade do maior
tanque. O tratamento dos derrames pode ser efetuado bombeando o produto
derramado para um outro tanque que tenha capacidade disponível, ou ser recolhido e
encaminhado para destino final adequado por operador licenciado;

o

Os derrames que possam ocorrer por tubagens de alimentação aos equipamentos de
processo ou nos próprios equipamentos serão tratados com os kits de contenção de
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derrames e recolhidos e encaminhados para destino final adequado por operador
licenciado;
o

De referir que os edifícios estão dotados de um sistema de esgotos domésticos com
vários pontos de recolha com encaminhamento para câmaras de retenção que
permitem efetuar a inspeção do seu conteúdo. Os caudais afluentes resultantes dos
aparelhos colocados na cave, serão enviados para uma câmara de retenção. O grupo
de elevação é constituindo por duas bombas, destinados a funcionar como reserva
mútua. O grupo eletrobomba é de funcionamento automático, permitindo também o
funcionamento manual. O destino final, é a rede publica de saneamento .

1.5 PLANTAS DO ESTABELECIMENTO
Encontram-se no anexo A as plantas seguintes:
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Planta de ordenamento da envolvente da TERMOPAINEL



Recetores ambientais sensíveis



Planta das condicionantes na envolvente



Falta planta de localização



Planta do estabelecimento da TERMOPAINEL



Plantas da rede de esgotos



Localização dos equipamentos/armazenagem de substâncias perigosas
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2 Identificação, seleção e análise dos possíveis cenários de
acidente
2.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS
A análise preliminar de perigos tem como objetivo identificar os perigos genéricos que podem ocorrer
no estabelecimento tendo em conta os equipamentos e substâncias que se encontram nas instalações
e que podem representar acidentes industriais graves, durante o funcionamento do estabelecimento.
Para tal foram identificadas as zonas/equipamentos críticos do ponto de vista da segurança,
considerando as fontes de perigo internas, relacionadas com a presença de substâncias perigosas,
externas, naturais e sociais.
Foi igualmente efetuada a análise histórica de acidentes decorrentes no estabelecimento, em
instalações similares e com as substâncias perigosas existentes no estabelecimento da TERMOPAINEL,
e discussão das principais conclusões derivadas, em termos de tipologia de acidentes, causa,
probabilidade, entre outros.

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RISCO INTERNAS
As fontes de perigo internas podem ter origem em falhas mecânicas ou falhas humanas. Foi efetuada
a análise das fontes de perigo internas com origem nas falhas mecânicas aos seguintes equipamentos
e zonas:


Zonas de descarga de inflamáveis;



Armazenagem de substâncias perigosas;



Linhas de transporte de substâncias perigosas;



Equipamentos de impulsão: bombas e compressores;



Serviços e utilidades; Rede elétrica.

2.2.1 ZONAS DE DESCARGA/ARMAZENAGEM
As principais causas que podem dar origem a fugas de produtos são as seguintes:


Deficiências nas mangueiras utilizadas para a descarga de produto.
As mangueiras a utilizar nas descargas das substâncias perigosas (propano e pentano) são
adequadas aos produtos a movimentar e inspecionadas antes de cada operação.
Adicionalmente, são assegurados os prazos de validade definido pelo fabricante, o qual se
encontra impresso de forma indelével em vários pontos nas mangueiras. De referir que as
mangueiras utilizadas fazem parte do equipamento das cisternas abastecedoras, sendo
transportadas por estas e que a sua montagem e desmontagem para abastecimento é
efetuada pelos motoristas das cisternas.
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Corrosão interna, relacionada com as características químicas das substâncias
transportadas, características do material do reservatório.
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As substâncias perigosas não apresentam características agressivas de incompatibilidade
com as tubagens ou com os reservatórios onde irão ser armazenadas nem características
de abrasividade que possam pôr em causa a integridade de tubagens e reservatórios por
diminuição de espessura.


Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local.
Para além da proteção das tubagens contra a corrosão externa por revestimento por
pintura, as tubagens não estão expostas aos elementos atmosféricos.



Falhas por fadiga ou por defeito do material.
Os componentes envolvidos foram dimensionados para os esforços a que, porventura,
venham a ser solicitados, nomeadamente a pressão. Adicionalmente, aquando do
comissionamento das instalações a que pertencem são submetidos a ensaio de resistência
à pressão. De referir ainda que os processos em que estes componentes intervêm não
apresentam características de vibração ou de ciclos repetidos de variação de pressão e
temperatura pelo que não se coloca o cenário de falha por fadiga de material.



Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos.
A juntas e vedantes são sempre o elemento mais frágil nestes sistemas. As inspeções e
substituição sistemática destes componentes permitem considerar que o risco será muito
baixo. De referir que a falha de uma junta ou vedante não será catastrófica pelo que, a
ocorrer, não dará origem a uma fuga franca.



Fugas por falhas na operação (má ligação, erro na abertura de válvulas, etc.).
Os elementos de ligação não são roscados o que reduz a probabilidade de a ligação não
ficar bem feita. As válvulas a manobrar do lado do estabelecimento estão perfeitamente
identificadas e não se encontram junto de outras tubagens ou válvulas. Adicionalmente,
as operações de montagem, desmontagem e manobra de válvulas são efetuadas pelos
motoristas das cisternas com o apoio e supervisão de um operador do estabelecimento
pelo a probabilidade de ocorrer um erro na operação de válvulas é mínima.



Deficiências nas cisternas com formação de orifício.
As cisternas que operam no estabelecimento são adequadas aos produtos que transportam
além de estarem certificadas para o transporte de substâncias perigosas sendo submetidas
a inspeções e testes periódicos.



Derrames por transbordo de substância/preparação.
As quantidades a transferir são verificadas antes do início da operação de descarga e o
processo é acompanhado em permanência pelos motoristas e por operador do
estabelecimento. No caso do pentano, o reservatório está equipado com um sistema de
medição de nível em contínuo que, ao atingir o valor máximo definido, desencadeia o
fecho automático da válvula pneumática de entrada no tanque.



Explosão interna provocada por impacto de raios.
Os tanques que irão receber os abastecimentos são tanques subterrâneos pelo que não
são suscetíveis de serem afetados pelo impacto de raios.
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De referir ainda que as operações de descarga são feitas com a ligação equipotencial de
cargas elétricas, evitando assim descargas por eletricidade estática.


Roturas por sobrepressão ou vazio no interior do reservatório.
O reservatório de pentano é de parede dupla e quer o reservatório de pentano, quer o de
propano estão equipados com válvulas de segurança, sendo a válvula do reservatório de
pentano uma válvula de pressão e vácuo. As operações desenvolvem-se a pressões muito
abaixo dos valores de dimensionamento dos reservatórios.



Sabotagens.
O estabelecimento é vedado em todo o seu perímetro e os reservatórios encontram-se em
caixões de betão no subsolo. O acesso aos respetivos locais é condicionado.



Falha no controlo de nível das condições de armazenamento.
O nível é controlado antes de se iniciar as descargas e a quantidade entregue e verificada
em permanência durante o processo de abastecimento.



Queda de garrafa de oxigénio durante a descarga ou transporte.
A queda de garrafa de oxigénio pode provocar danos no recipiente com eventual perda de
contenção do seu conteúdo. As garrafas de oxigénio não são transportadas de modo
individual, mas em conjuntos de seis garrafas (quadros) tornando pouco provável a queda
de uma garrafa ou danos numa garrafa por colisão com uma estrutura rígida. De referir
que as garrafas são equipamentos muito resistentes devido ao facto de terem de suportar
uma pressão interna elevada (300 bar).
Tendo em conta que o oxigénio se encontra em fase gasosa no interior das garrafas
considera-se como muito improvável que a falha de uma garrafa, mesmo em caso de perda
de contenção, possa originar ou agravar um acidente grave envolvendo substâncias
perigosas.



Queda de palete de latas de tinta ou diluente durante a descarga ou transporte.
As tintas e diluentes são recebidos em latas de 20 litros acondicionadas em paletes que
são movimentadas por equipamentos mecânicos de movimentação de cargas (porta
paletes ou empilhador). Um evento que provoque a perda de contenção de uma lata não
terá potencial para originar um acidente grave envolvendo substâncias perigosas, sendo
sempre um incidente localizado.



Queda de IBC de ativador durante a descarga ou transporte
Os IBC são movimentados com recurso a equipamentos mecânicos de movimentação de
cargas (empilhadores). Os solos nos locais de movimentação e de estacionamento dos IBC
de ativadores são impermeabilizados e os IBC são colocados no interior de tinas de
contenção de derrames com capacidade para conter o conteúdo do IBC.

2.2.2 TUBAGENS
A perda de contenção no transporte por tubagens pode surgir como consequência dos seguintes
efeitos:
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Corrosão interna, relacionada com as características químicas das substâncias
transportadas, características do material da tubagem.
As substâncias perigosas movimentadas internamente por tubagem são o propano e o
pentano. Nenhuma destas substâncias tem características de incompatibilidade com os
materiais comuns, nomeadamente com os materiais que compõem as tubagens por onde
circulam.
As ligações entre os troços de tubagem são soldadas o que reduz significativamente a
probabilidade de ocorrência de fugas por flanges ou uniões roscadas.
As tubagens utilizadas no transporte do propano e do pentano são enterradas o que reduz
a probabilidade de sofrerem danos por impacto de veículos ou outro objeto.



Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local.
Para além da proteção das tubagens contra a corrosão externa por revestimento por
pintura, as tubagens não estão expostas aos elementos atmosféricos.



Falhas por fadiga ou por defeito do material.
Os componentes envolvidos foram dimensionados para os esforços a que, porventura,
venham a ser solicitados, nomeadamente a pressão. Adicionalmente, aquando do
comissionamento das instalações a que pertencem são submetidos a ensaio de resistência
à pressão. De referir ainda que os processos em que estes componentes intervêm não
apresentam características de vibração ou de ciclos repetidos de variação de pressão e
temperatura pelo que não se coloca o cenário de falha por fadiga de material.



Rotura ou deformação devido a tensões térmicas.
O facto de as tubagens se encontrarem enterradas (propano) ou instaladas em valas
(pentano) minimiza de forma significativa os danos por tensões térmicas uma vez que as
tubagens não estão expostas às amplitudes térmicas diárias e sazonais.



Roturas por sobrepressões provocadas por fecho rápido de válvulas.
Não existem válvulas de atuação automática nos circuitos de distribuição de propano e de
pentano. Todas as válvulas existentes nos circuitos em causa são de acionamento manual
pelo que não se coloca o cenário de ocorrerem martelos hidráulicos.



Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos.
As ligações entre as tubagens são soldadas pelo que não existem juntas. Algumas ligações
entre tubagens e acessórios (válvulas, essencialmente) são flangeadas e possuem juntas
de vedação. As inspeções e substituição sistemática destes componentes permitem
considerar que o risco será muito baixo. De referir que a falha de uma junta ou vedante
não será catastrófica pelo que, a ocorrer, não dará origem a uma fuga franca



Mau aperto de flanges.
As tubagens são testadas aquando do comissionamento das tubagens. Durante estes testes
é comprovado o correto aperto dos elementos de ligação (flanges).
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Falhas operacionais, manutenção, etc.
Os trabalhos de manutenção são efetuados ou por empreiteiros ou por pessoal do
estabelecimento com formação para o efeito. Os empreiteiros selecionados são empresas
especializadas nos tipos de serviço que prestam. Em qualquer dos casos são sempre
efetuados ensaios no comissionamento de equipamentos e tubagens após intervenção.

2.2.3 EQUIPAMENTOS DE IMPULSÃO: BOMBAS
Os equipamentos de impulsão representam fontes potenciais de fugas e de variações de pressão ou
de fluxo, como tal são considerados elementos críticos. Os riscos que apresentam estes equipamentos
podem ser provocados por:


Falhas/ruturas no veio das bombas.
As bombas de movimentação do pentano são bombas pneumáticas. Uma rotura do veio
não tem qualquer consequência para além da operacionalidade do equipamento.



Perda de contenção nos empanques mecânicos.
As bombas pneumáticas têm duas câmaras completamente independentes: a parte
hidráulica, por onde circula o líquido a movimentar e a parte pneumática, por onde circula
o ar, que é a força motriz da bomba. As duas câmaras estão separadas por membranas
que, apesar de flexíveis, são extremamente resistentes. Não há, assim, empanques
mecânicos



Falhas na operação: cavitação; válvula de compressão fechada (sobreaquecimento/falta
de caudal).
As bombas pneumáticas não têm problema de cavitação, de trabalharem com baixo
caudal, ou sem caudal.

2.2.4 SERVIÇOS E UTILIDADES: REDE ELÉTRICA
Os principais riscos associados à rede elétrica são:


Pode ser origem de incêndio.
Inspeções regulares à rede elétrica e ações de manutenção efetuadas por pessoal
especializado, normalmente por empreiteiros.
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Falha no sistema de fornecimento elétrico produzirá o não funcionamento de
equipamentos necessários para o funcionamento normal das instalações, como alarmes,
etc.;



Os equipamentos e sistemas críticos existentes, nomeadamente os sistemas de deteção
de gases inflamáveis e os sistemas de deteção de incêndio bem como os meios informáticos
existentes são alimentados por fontes de energia alternativas quer com recurso a UPS,
quer por fontes próprias incluídas nas suas unidades de alimentação que asseguram o
funcionamento do sistema durante o tempo suficiente para assegurar a sua
funcionalidade, permitindo repor os sistemas para uma condição segura. A título de
exemplo, a unidade de alimentação do sistema automático de deteção de incêndio
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assegura o funcionamento de todo o sistema com todas as suas funcionalidades por um
período mínimo de 72 horas.

2.3 PONTOS PERIGOSOS E PONTOS NEVRÁLGICOS
Consideram-se pontos perigosos, todos os espaços ou atividades desenvolvidas nesses mesmos espaços
suscetíveis de causarem algum dano, quer às pessoas, ao ambiente e que em caso de dano
prejudiquem o normal funcionamento do estabelecimento.
Estes são locais de risco acrescido, seja pela concentração de materiais combustíveis ou inflamáveis.
Os locais considerados como perigosos no estabelecimento são:


Armazenagem de pentano;



Armazenagem de propano;



Armazenagem de tintas e diluentes;



Compartimento de gases industriais (oxigénio, azoto e ARCAL - mistura de gases inertes,
Árgon e CO2).

Os pontos perigosos acima referidos são igualmente considerados como pontos nevrálgicos na medida
em que, não sendo os estes os iniciadores de um eventual incêndio deverão ser protegidos
prioritariamente com vista a evitar o escalar da situação.
Estes locais são os primeiros a preservar em caso de acidente, ou a recuperar em primeiro lugar se
forem atingidos.

2.4 ESTIMATIVA DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS ACIDENTES
Nesta secção apresenta-se a obtenção da estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de
acidentes identificados.
Para a caracterização, e posterior estimativa de frequência de ocorrência dos cenários, seguiram-se
as orientações constantes nas publicações Reference Manual Bevi Risk Assessments, versão 3.2, 2009
(National Institute of Public Health and the Environment - RIVM - Holanda), ARAMIS D1C – Appendix
10, Generic frequencies data for the critical events, produzida pela Faculté Polytechnique de Mons
– Major Risk Centre, Bélgica - edição julho 2009 e Guidelines for Quantitative Risk Assessments
produzida pelo TNO edição de 2005, vulgarmente conhecida como Purple Book.
O quadro seguinte apresenta os valores obtidos nas publicações de referência consultadas para
probabilidade de ocorrência dos eventos iniciadores considerados.
Quadro 2 -Frequências dos eventos iniciadores

Evento

Frequência

Valor
usado
(por ano)

Rotura total de mangueira de
descarga de Pentano

4,00x10-6/h

4,80x10-5

Rotura parcial de mangueira de
descarga de Pentano

4,00x10-5/h

4,80x10-4
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Fonte e comentários
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.15, Tabela 50, cenário 1 (1)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.15, Tabela 50, cenário 2 (1)
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Frequência

Valor
usado
(por ano)

1,25x10-8/a

1,25x10-8

Rotura 100 mm de reservatório e
armazenagem de Pentano

2,50x10-8/a

2,50x10-8

Rotura 10 mm de reservatório de
Pentano

1,00x10-8/a

1,00x10-8

Rotura total de mangueira de
descarga de Propano

4,00x10-6/h

4,00x10-6

Rotura parcial de mangueira de
descarga de Propano

4,00x10-5/h

4,00x10-5

Colapso
Propano

5,00x10-7/a

5,00x10-7

2,80x10-8/a

2,80x10-8

3,00x10-6/a

3,00x10-6

1,00x10-5/a

1,37x10-8

1,20x10-5/a

1,64x10-8

5,10x10-5/a

6,99x10-8

5,00x10-7/a

5,71x10-11

3,00x10-6/a

3,42x10-10

1,30x10-5/a

1,48x10-9

Rotura total de tubagem de envio
de pentano para o processo

7,00x10-9/(ma)

1,75x10-7

Rotura parcial de tubagem de
envio de pentano para o processo

6,30x10-8/(ma)

1,57x10-6

5,00x10-6 IBC-1a-1

4,00x10-5

BEVI, módulo C tabela 17, cenário 1

(6)

1,00x10-4IBC-1a-1

8,00x10-4

BEVI, módulo C tabela 17, cenário 3

(6)

Evento
Colapso
Pentano

de

de

reservatório

reservatório

de

de

Rotura 100 mm de reservatório e
armazenagem de Propano
Rotura 10 mm de reservatório de
Propano
Colapso de cisterna de Pentano
Rotura 100 mm de cisterna de
Pentano
Rotura 10 mm de cisterna de
Pentano
Colapso de cisterna de Propano
Rotura 100 mm de cisterna de
Propano
Rotura 10 mm de cisterna de
Propano

Rotura catastrófica de IBC de
ativador
Rotura 10 mm de IBC de ativador
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Fonte e comentários
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.6, Tabela 19, cenário 1 (4)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 7, nota
4 (3)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.6, Tabela 20, cenário 1 (3)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.15, Tabela 50, cenário 1 (4)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.15, Tabela 50, cenário 2 (4)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.15, Tabela 15, cenário 1 (5)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 7, nota
4 (5)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 5, nota
1 (5)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.14, Tabela 42, cenário 1 (1)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 10, nota
9 (1)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 10, nota
9 (1)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.14, Tabela 43, cenário 1 (1)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 9, nota
7 (4)
ARAMIS, Apêndice 10, Secção 9, nota
7 (4)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.8, Tabela 28, cenário 1 (7)
Reference Manual Bevi Risk
Assessments version 3.2 – Module C;
Secção 3.8, Tabela 28, cenário 2 (7)

Considerado 1 (um) abastecimento por mês com uma duração de 1 hora cada
Tanque de duplo casco. Não foi aplicada bonificação para o facto de estar instalado no subsolo
Considerado dois abastecimentos por ano com uma duração de meia-hora cada
Considerado tanque enterrado
Considerado a presença de 8 IBC em simultâneo
Considerado um comprimento de 25 metros de tubagem instalada em vala
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Tendo em conta os resultados obtidos nesta fase e o facto de não deverem ser considerados os
cenários cuja probabilidade de ocorrência seja inferior a 1x10-6/ano, apenas serão objeto de análise
em termos de desenvolvimento dos cenários a selecionar e de tratamento em termos de modelação
dos seus efeitos, os cenários referentes a:


Rotura total de mangueira de descarga de Pentano



Rotura parcial de mangueira de descarga de Pentano



Rotura total de mangueira de descarga de Propano



Rotura parcial de mangueira de descarga de Propano



Rotura 10 mm de reservatório de Propano



Rotura parcial de tubagem de Pentano para o processo



Rotura catastrófica de IBC de ativador;



Rotura (10 mm) de IBC de ativador.

2.4.1 PROBABILIDADE DE IGNIÇÃO DO PRODUTO LIBERTADO
Relativamente à possibilidade de o produto libertado ser inflamável e poder adquirir energia de
ativação, dentro do estabelecimento, para iniciar um eventual incêndio/explosão, considera-se este
facto com baixa probabilidade de ocorrência pois trata-se de áreas ATEX com controlo efetivo das
fontes de ignição.
De acordo com a publicação Reference Manual Bevi Risk Assessments, versão 3.2, 2009 (National
Institute of Public Health and the Environment - RIVM - Holanda), os produtos envolvidos nos cenários
associados aos eventos iniciadores considerados são classificados nas categorias que se indicam no
quadro seguinte.
Quadro 3 Classificação dos produtos quanto à sua inflamabilidade

Substância

Categoria

Racional

Pentano

0

Substâncias e preparações líquidos com um ponto de inflamação
inferior a 0ºC e um ponto de ebulição (ou início do intervalo de
ebulição) inferior ou igual a 35 ºC. Substâncias gasosas que podem
entrar em combustão à temperatura e pressão normais quando
expostas ao ar.
Ponto de inflamação do pentano -40 ºC

Propano

0

Substâncias e preparações líquidos com um ponto de inflamação
inferior a 0ºC e um ponto de ebulição (ou início do intervalo de
ebulição) inferior ou igual a 35 ºC. Substâncias gasosas que podem
entrar em combustão à temperatura e pressão normais quando
expostas ao ar
Ponto de inflamação do propano -104 ºC

Ativador 726-B

2

Substâncias e preparações líquidos com um ponto de inflamação
superior a 21 ºC e inferior ou igual a 55 ºC
Ponto de inflamação do Ativador 726-B 41ºC
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Tendo em conta a classificação dos produtos em causa a sua probabilidade de ignição em caso de
perda de contenção, de acordo com a publicação Reference Manual Bevi Risk Assessments version 3.2
– Module B, Módulo B - Secção 3.4.6.6, é a que se indica no quadro seguinte.
Para determinação das probabilidades de ignição remota foi seguido o constante na publicação Layer
of Protection Analysis - Simplified Process Risk Assessment publicada pelo CCPS (Center for Chemical
Process Safety) do AIChE (American Institute of Chemical Engineers), edição de 2001, nomeadamente
o capítulo 7 que propõe a abordagem seguinte como modo de determinar as probabilidades de ignição
de um inflamável na sequência de uma perda de contenção.
De acordo com a publicação referida, na sequência da perda de contenção deverá ser determinada
a probabilidade de ignição imediata. Para tal foi utilizado, como referido, o critério referido na
publicação Reference Manual Bevi Risk Assessments, versão 3.2, 2009 (National Institute of Public
Health and the Environment - RIVM - Holanda).
Após a determinação do valor de probabilidade de ignição imediata foi determinado o valor de
probabilidade de ignição retardada de acordo com a fórmula seguinte:

𝑷𝒓𝒆𝒕 = 𝑷𝒊𝒎𝒆𝒅 × 𝒀
Sendo o valor de “Y” o seguinte:


Y = 0,1 para situações quando o valor de LII/2 é atingido no interior do estabelecimento em
área classificada ATEX;



Y = 0,5 para situações quando o valor de LII/2 é atingido no interior do estabelecimento em
área não classificada ATEX;



Y = 0,9 para situações quando o valor de LII/2 é atingido no exterior do estabelecimento.

O resultado deste procedimento resultou nos valores que se indicam no quadro seguinte.
Quadro 4 - Probabilidades de ignição imediata e retardada das substâncias perigosas

Substância

Probabilidade de ignição
imediata

Valor Y

Probabilidade de ignição
retardada

Pentano

0,1

0,1

0,01

Propano

0,1

0,5

0,05

Ativador 726-B

0,01

NA

0*

*O valor de LII/2 não ultrapassa os limites do estabelecimento.
Com base nos valores obtidos, foram elaboradas as árvores de acontecimentos associadas aos eventos
iniciadores considerados tendo em conta, para além dos valores de probabilidade acima referidos a
resposta dos operadores. Com efeito, as operações de descarga são acompanhadas em permanência
pelo motorista e por um operador do parque o que permite considerar que será possível parar o
processo e isolar os sistemas no prazo máximo de 600 segundos.
No que se refere ao cenário de rotura de 10 mm do reservatório de propano, considera-se que,
embora tecnicamente possível, não terá qualquer efeito verificável porquanto se trata de um
reservatório enterrado e a densidade do propano (2,1 vezes mais denso que o ar) faz com que a fase
gasosa fique tendencialmente no fundo do caixão onde o reservatório se encontra instalado. Isto é,
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a ocorrer uma rotura do reservatório, a massa de propano vaporizado ficará na sua quase totalidade
contida na caixa de betão e à superfície apenas poderão surgir vestígio de propano numa
concentração muito baixa, resultante de fugas pela tampa de acesso ao reservatório. Esta situação
não é possível de tratar em termos de modelação dos efeitos de um cenário uma vez que, em termos
de dispersão na atmosfera a libertação provém de uma fonte difusa sendo que os modelos disponíveis
apenas tratam fontes pontuais ou alimentação a partir de um derrame.

2.4.2 ÁRVORES DE ACONTECIMENTOS
Incluem-se nesta secção as árvores de acontecimentos associadas aos eventos iniciadores
considerados.
Tendo em conta que as operações são efetuadas com a colaboração entre o motorista do veículo
abastecedor e um operador do estabelecimento da área e que ambos têm formação e treino para
intervir em caso de ocorrência de uma falha a intervenção destes elementos foi considerada no
desenvolvimento das árvores em que tal seja aplicável.
Os valores de probabilidade de falha na intervenção dos operadores motoristas num tempo de 600
segundos considerou-se o valor proposto pela DNV para o cenário de deteção por operador no local
com paragem do processo.
A probabilidade de falha utilizada foi obtida na publicação Lees’ Loss Preventionin the Process
Industry, capítulo 14, tabela 14.23 para o cenário de falha de operador ao repor ou alterar um
sistema para o estado original ou um novo estado de acordo com procedimentos existentes. Para
este cenário, a probabilidade de falha recomendada é de 3,00x10-3/ação.
Rotura total de mangueira de descarga de pentano

Aplicando o filtro de selecionar os fenómenos perigosos com probabilidade igual ou superior a 1x106
, são relevantes neste cenário os eventos seguintes:
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Incêndio de derrame com duração inferior a 10 minutos (P=4,78x10-6);



Derrame com duração inferior a 10 minutos (P=4,26x10-5)
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Rotura parcial (10%) de mangueira de descarga de pentano

Agregando os eventos do mesmo tipo com probabilidade igual ou superior a 1x10-6 foram selecionados
os fenómenos perigosos seguintes:
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Incêndio de derrame (P=5,21x10-5);



Explosão não confinada (P=4,31x10-6)



Derrame sem ignição (P=4,26x10-4)
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Rotura total de mangueira de descarga de propano

Aplicando o filtro de selecionar os fenómenos perigosos com probabilidade igual ou superior a 1x10 6
, são relevantes neste cenário os eventos seguintes:


Derrame com duração inferior a 10 minutos (P=3,55x10-6)

Rotura parcial (10%) de mangueira de descarga de propano
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Agregando os eventos do mesmo tipo com probabilidade igual ou superior a 1x10 -6 foram selecionados
os fenómenos perigosos seguintes:


Incêndio de derrame com duração inferior a 10 minutos (P=3,99x10-6)



Derrame com duração inferior a 10 minutos (P=3,55x10-5)

Rotura parcial (10%) de tubagem de envio de pentano para o processo

Aplicando o filtro de selecionar os fenómenos perigosos com probabilidade igual ou superior a 1x10 6
, são relevantes neste cenário os eventos seguintes:


Derrame com duração inferior a 10 minutos (P=1,39x10-6)

Para os cenários envolvendo os IBC de ativador não foram desenvolvidas árvores de acontecimentos
tendo sido apenas calculadas as probabilidades de ignição imediata e retardada o produto, que se
indicam no quadro abaixo.
Tendo em conta as características de inflamabilidade dos produtos referidas no Quadro 4, as
probabilidades de ocorrência dos fenómenos perigosos decorrentes dos eventos iniciadores
considerados são as que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 5 - Probabilidades de ocorrência dos fenómenos perigosos

Evento iniciador

Pool fire

Derrame sem ignição

Rotura catastrófica de IBC de ativador

4,00x10-7

3,96x10-5

Rotura (10 mm) de IBC de ativador

8,00x10-6

7,92x10-4
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2.4.3 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS CENÁRIOS
Com base nos elementos acima referidos, considera-se não ser necessário determinar a frequência
de ocorrência dos fenómenos perigosos associados aos eventos iniciadores considerados com recurso
à técnica das árvores de acontecimentos.

2.5 SELEÇÃO DE CENÁRIOS
Tendo em conta os resultados obtidos nos pontos anteriores e o critério de apenas os cenários cuja
probabilidade de ocorrência seja igual ou superior a 1,00E -06/ano consideram-se representativos do
estabelecimento da TERMOPAINEL, os cenários seguintes:
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Cenário A
o Evento iniciador: rotura total de mangueira de pentano (P = 4,80x10-5);
o Fenómenos perigosos associados:
 Incêndio de derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 4,78x10 -6);
 Derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 4,26x10-5).
Cenário B
o Evento iniciador - rotura parcial de mangueira de pentano (P = 4,80x10-4/ano);
o Fenómenos perigosos associados:
 Incêndio de derrame (P = 5,21x10-5);
 Explosão não confinada (P = 4,31x10-6);
 Derrame sem ignição (P = 4,26x10-4).
Cenário C
o Evento iniciador: rotura total de mangueira de propano (P = 4,00x10-6);
o Fenómenos perigosos associados:
 Derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 3,55x10-6).
Cenário D
o Evento iniciador: rotura parcial de mangueira de propano (P = 4,00x10-5);
o Fenómenos perigosos associados:
 Incêndio de derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 3,99x10 -6);
 Derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 3,55x10-5).
Cenário E
o Evento iniciador: rotura parcial de tubagem de envio de pentano para o processo (P =
1,57x10-6);
o Fenómenos perigosos associados:
 Derrame com duração inferior a 10 minutos (P = 1,39x10-6)
Cenário F
o Evento iniciador - rotura catastrófica de IBC de ativador (P = 4,00x10-7/ano).
o Fenómenos perigosos associados:
 Formação de atmosfera tóxica/inflamável, sem ignição (P = 3,96x10-5/ano).
Cenário G
o Evento iniciador - rotura parcial (10 mm) de IBC de ativador (P = 8,00x10-6/ano).
o Fenómenos perigosos associados:
 Incêndio de derrame (P = 8,00x10-6/ano);
 Formação de atmosfera tóxica/inflamável, sem ignição (P = 7,92x10-4/ano).
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2.6 AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS
Os resultados das modelações dos cenários selecionados, de acordo com o referido neste ponto,
encontram-se disponíveis nos relatórios das modelações, em anexo ao presente documento.
A modelação dos cenários selecionados, foi efetuada recorrendo aos modelos matemáticos incluídos
no package Effects 11.4.0, desenvolvido pela GEXCON (Holanda), utilizando os valores de
sobrepressão, radiação térmica e toxicidade indicados no quadro seguinte. Na modelação dos
cenários foram consideradas as condições meteorológicas mais frequentes na área de implantação do
projeto e um tempo de libertação da substância perigosa de 10 ou 60 minutos, consoante o cenário
e os sistemas de segurança associados a cada um deles.
Quadro 6 - Valores-limite de sobrepressão, radiação térmica e toxicidade para a determinação das distâncias de segurança

Dose tóxica
Radiação
Térmica
(exposição de 30 s)
Inflamabilidade

Limiar da possibilidade de ocorrência
de letalidade

Limiar da possibilidade de ocorrência
de efeitos irreversíveis na saúde
humana

AEGL 3* (60 min)

AEGL 2* (60 min)

7,0 kW/m2

5,0 kW/m2

50% Limite inferior de inflamabilidade

-

0,14 bar

0,05 bar

Sobrepressão

* AEGL: Acute Exposure Guideline Levels, Environment Protection Agency, EUA. No caso de não existir
AEGL para a substância em causa, poderá optar-se pelo uso de ERPG (Emergency Response Planning
Guidelines, American Industrial Hygiene Association, EUA).
Os dados utilizados relativos à intensidade do vento, temperatura e humidade relativa (médias
anuais) referem-se à estação meteorológica de Montalegre.
Os cenários foram desenvolvidos para as condições meteorológicas médias mais prováveis para a zona
de implantação da instalação. Assim, as condições adotadas nas modelações foram as seguintes:


Vento de Noroeste (NW)



Velocidade do vento: 2,2 m/s



Classe de estabilidade: D



Temperatura: 14,0 ºC



Humidade relativa: 70%

Os resultados das modelações dos cenários selecionados, de acordo com o referido neste ponto,
encontram-se disponíveis nos relatórios das modelações no anexo C ao presente documento.
No que se refere a tempos de libertação foram utilizados os valores de instantâneo ou de 3600
segundos, de acordo com os cenários considerados. Como é natural, esta afirmação carece de
concretização em cada cenário considerado, conforme se pode comprovar nos relatórios das
modelações anexos aos cenários incluídos.
O quadro seguinte resume os principais resultados obtidos na modelação dos diversos cenários.
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Quadro 7 - Alcances dos efeitos relevantes dos cenários considerados

CENÁRIO DE ACIDENTE
A - Rotura total de
mangueira de pentano
B - Rotura parcial (10%) de
mangueira de pentano
C - Rotura total de
mangueira de propano
D - Rotura parcial (10%) de
mangueira de propano
E - Rotura parcial de
tubagem de envio de
pentano para o processo
F - Rotura catastrófica de
IBC de ativador
G - Rotura (10 mm) de IBC
de ativador

DISPERSÃO
NUVEM (LII/2)
(m)

DISTÂNCIA
SOBREPRESSÃO

DISTÂNCIA INCÊNDIO DE

DISTÂNCIA DE
JATO

DERRAME
(m)

(m)

(m)

DISTÂNCIA
AEGL-2 (m)

DISTÂNCIA
AEGL-3 (m)

C

L

50 mbar

140
mbar

NA

NA

--

--

12

11

--

--

--

--

--

--

NA

NA

--

--

4

4

--

--

--

--

--

--

45

39

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

36

--

--

15

13

--

--

--

--

--

--

NA

NA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

NA

NA

--

--

--

--

--

--

287

36

24

11

NA

NA

--

--

5

5

--

--

205

14

NA

NA

5,0

kW/m2

7,0

kW/m2

5,0
kW/m2

7,0 kW/m2

C

L

C

L

2.7 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS
Relativamente aos cenários de libertação de «substâncias perigosas» para os organismos aquáticos,
de entre as substâncias relevantes em termos de quantidade presentes no estabelecimento, apenas
o Pentano, o Ativador 726-B e as tintas apresentam características que os classificam como perigosos
para os organismos aquáticos e são enquadrados na categoria de perigo E2 da parte 1 do anexo I do
decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, sendo que a estes produtos se enquadram igualmente em
outras categorias de perigo, nomeadamente inflamáveis.
De referir que todos os produtos são armazenados em contentores (IBC e/ou tambores, no caso do
Ativador 726-B) e em latas (as tintas) que são devidamente mantidos e que se encontram
instalados/colocados em locais adequados em que os solos se encontram impermeabilizados e
dotados de sistemas de contenção de eventuais derrames e águas com encaminhamento para bacias
de retenção. Acresce que na envolvente próxima não existem cursos ou mananciais de água
relevantes.
As zonas de carga e descarga dos produtos utilizados no estabelecimento são também plataformas
impermeáveis e os contentores (IBC e/paletes com conjuntos de embalagens) transportados em
equipamentos adequados para os locais de destino.
Assim, tendo em conta os recursos hídricos existentes na envolvente e as suas características e os
meios de recolha e contenção existentes no estabelecimento, considera-se como sendo muito pouco
provável a ocorrência de contaminação de recursos hídricos como consequência de perda de
contenção de produtos classificados como perigosos para os organismos aquáticos no
estabelecimento.
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3 DETERMINAÇÃO DAS ZONAS DE PERIGOSIDADE ASSOCIADAS AO
ESTABELECIMENTO
Tendo em conta os resultados obtidos na modelação dos cenários selecionados e os limiares definidos
no quadro 14, identificam-se as zonas de perigosidade representadas nas figuras abaixo. Para a
definição das zonas de perigosidade foram os representados os maiores alcances de cada um dos
efeitos de referência obtidos na modelação dos cenários, nomeadamente os valores correspondentes
ao limiar da possibilidade de ocorrência de letalidade e o limiar da possibilidade de ocorrência de
efeitos irreversíveis na saúde humana, que se designam, respetivamente por: zona de letalidade e
por zona de efeitos irreversíveis.
Quadro 8 - Zonas de perigosidade

CENÁRIO
A - Rotura total de mangueira de
pentano
B - Rotura parcial (10%) de mangueira
de pentano
C - Rotura total de mangueira de
propano
D - Rotura parcial de mangueira de
propano
E - Rotura parcial de tubagem de
envio de pentano para o processo
F - Rotura catastrófica de IBC de
ativador
G - Rotura (10 mm) de IBC de ativador

LIMIAR DE EFEITOS IRREVERSÍVEIS
(m)

LIMIAR DA LETALIDADE
(m)

12

11

4

4

--

45

15

34

NA

NA

287

24

205

5

As figuras seguintes representam os alcances dos vários limiares para cada cenário considerado.

35

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Figura 10 Zonas de perigosidade. Efeitos irreversíveis
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Figura 11 - Zonas de perigosidade. Efeitos letais
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4 CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA ENVOLVENTE
Como se pôde verificar no capítulo anterior, as zonas de perigosidade obtidas ficam, em regra,
confinadas ao perímetro do estabelecimento do estabelecimento. Dos alcances obtidos nas
modelações efetuadas, para os cenários de acidente considerados representativos, conclui-se que
não afetam qualquer infraestrutura relevante na envolvente próxima pelo que não é previsível que
venham a ocorrer danos pessoais, materiais ou ambientais relevantes pelos referidos efeitos dos
cenários de acidente.
Com efeito, as infraestruturas suscetíveis de serem afetadas pelos efeitos dos acidentes ocorridos no
estabelecimento da Termopainel são essencialmente estabelecimentos industriais instalados na
envolvente próxima, muitos deles atualmente devolutos, e sempre com efeitos menores. Tendo em
conta que a ocupação dos estabelecimentos potencialmente afetados são do tipo industrial, admitese que sejam ocupados por pessoas com capacidade e perceção, identificação e reação aos eventos
perigosos e, como tal, capazes de adotar as medidas de autoproteção adequadas, sem apoio externo.

4.1 ELEMENTOS CONSTRUÍDOS
O estabelecimento está implantado numa zona classificada na Carta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal como industrial numa muito baixa densidade de ocupação do solo, não se verificando a
existência de qualquer edificado de habitação, comercial ou que se possa considerar como local de
concentração significativa de pessoas num raio de mais de trezentos metros, onde se encontram uma
série de outros estabelecimentos industriais. Esta distância é francamente superior ao alcance
previsível dos efeitos relevantes dos cenários representativos. Dentro deste perímetro suscetível de
ser afetado não se identifica qualquer outro estabelecimento industrial ou de qualquer outra
tipologia.
Acresce que os efeitos dos cenários que possam afetar a envolvente próxima do estabelecimento são
inferiores aos valores de efeitos irreversíveis considerados.
No que se refere a vias de circulação rodoviária, alguns dos cenários têm o potencial para afetar
algumas vias rodoviárias de índole municipal e, em regra, utilizadas à zona industrial onde se
encontra o estabelecimento. No entanto, como referido, há que ter em conta que as vias rodoviárias
afetadas são apenas as que servem de acesso à estabelecimento, pelo que não é espectável a
afetação de outros veículos. Sendo que estas áreas serão sempre afetadas por valores de efeitos
inferiores aos limiares de efeitos irreversíveis. Acresce que os efeitos da exposição a concentrações
de e de intensidade de radiação se referem a uma hora de exposição ou a tempos de exposição de,
no mínimo, 30 segundos e que as zonas potencialmente afetadas são vias de circulação rodoviária em
que em que os utilizadores se encontram em circulação sem paragens, pode concluir-se que os efeitos
potenciais sobre os ocupantes de veículos que transitem nos troços afetados venham a sofrer qualquer
tipo de efeito nocivo, uma vez que o tempo de exposição é de apenas alguns segundos.
Na área contígua, nomeadamente num raio de mais de 800 m, não estão identificadas interfaces de
transporte de passageiros, vias de comunicação importantes, escolas, lares e centros de dia para
idosos ou para pessoas com deficiência, hospitais e outros estabelecimentos de saúde com
internamento.
No que diz respeito aos elementos de uso dedicado ao socorro da população em caso de acidente
grave, não se identificaram na envolvente próxima corpos de bombeiros, postos de forças de
segurança ou estabelecimentos de saúde.
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4.2 RECETORES AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS
Não foram identificados recetores ambientalmente sensíveis, na envolvente próxima do local de
implantação do estabelecimento do estabelecimento.

4.3 USOS, CLASSIFICAÇÕES E QUALIFICAÇÃO DOS SOLOS
Em anexo encontram-se os extratos originais das plantas do Plano Municipal de Ordenamento do
Território (PMOT).

4.4 CARTA DA ENVOLVENTE
A carta da envolvente, à escala 1:10 000, está incluída no anexo A.
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5 CONCLUSÃO
Da análise da estimativa da frequência dos eventos iniciadores, importa realçar que a instalação do
estabelecimento da Termopainel não tem impacte significativo em termos do risco para a envolvente,
destacando-se:




Os potenciais cenários de acidente associados a perdas de contenção dos químicos utilizados
no processo ou nos produtos extraídos, em armazenagem ou processo (pequena, média ou
total), icluindo os reservatórios das cisternas rodoviárias que operarão no estabelecimento
apresentam frequências de ocorrência de incidentes bastante baixos, em que os eventos
iniciadores são da ordem de 10-4 ou inferior;
O impacto decorrentes dos cenários de perda de contenção dos produtos perigosos
(total/parcial) de reservatório/contentor, tubagem e/ou mangueira de carga/descarga são
limitados e não afetam qualquer ponto sensível na envolvente.

Tendo como base a análise de riscos realizada, conclui-se que apenas a rotura total ou parcial de
ativavador apresentam um valor de probabilidade de ocorrência mais elevado, derivado ao número
de operações de carga/transporte. Ainda assim, este evento iniciador tem uma probabilidade de
ocorrência de 4,00E-07/ano e 8,00E-06/ano (para o evento iniciador), o que significa que se trata de
um evento classificável como de probabilidade de ocorrência muito baixa, não se esperando que
ocorra durante a vida útil da instalação, sendo que os eventos perigosos relevantes associados a este
evento iniciador apresentam valores de frequência muito baixos, normalmente na ordem de 10E04/ano ou inferiores.
No que concerne à vulnerabilidade da envolvente, conclui-se:
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A área de implantação do parque de armazenagem do estabelecimento do estabelecimento
apresenta uma envolvente terrestre caracterizada por uma ocupação rural, sem
condicionantes, sobretudo sensíveis. As áreas das zonas de perigosidade que atualmente não
se encontram ocupadas, enquadram-se no PDM pelo que, a ocupação prevista será dedicada
a empresas industriais, sendo que, na generalidade as zonas em causa ficarão contidas dentro
dos limites do estabelecimento;
As zonas de perigosidade não têm impacte em habitações, estabelecimentos comerciais,
edifícios que recebe público, edifícios escolares, edifícios públicos, infraestruturas, linhas
elétricas de alta tensão ou, património arquitetónico e arqueológico;
Os elementos construídos abrangidos ficam, em regra, confinados no interior do perímetro da
instalação, não se identificando outros estabelecimento potencialmente afetados pelo que
não é espectável a ocorrência de danos pessoais fora do estabelecimento, incluindo na estrada
de acesso ao mesmo.
As zonas de perigosidade decorrentes do projeto não têm impacte sobre recetores
ambientalmente sensíveis, nomeadamente REN, cursos de água e respetivos leitos e margens;
Os acidentes graves suscetíveis de ocorrer estão associados à perde de contençao de solventes
ou catalisadores, não se prevendo a ocorrência de contaminação do ambiente, apesar de
alguns produtos serem classificados como perigosos para os organismos aquáticos, tendo em
conta a existência de sistema de recolha e armazenamento de eventuais derrames e águas
contaminadas e ao facto de os recursos hídricos mais próximos se encontrarem a mais de
200 m.
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Em conclusão, tendo em consideração o exposto, considera-se que o projeto em estudo,
nomeadamente o estabelecimento da Termopainel tem um reduzido impacte no nível de risco de
acidentes graves.
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Planta de ordenamento da envolvente da TERMOPAINEL



Recetores ambientais sensíveis



Planta das condicionantes na envolvente



Falta planta de localização



Planta do estabelecimento da TERMOPAINEL



Planta da rede de esgotos



Localização dos equipamentos/armazenagem de substâncias perigosas
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Planta de localização

Assinalado o lote onde se encontra o estabelecimento da TERMOPAINEL
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Planta do estabelecimento

TERMOPAINEL Planta geral.pdf
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Plantas da rede de esgotos

RESIDUAIS_
PRARES RESIDUAIS_PORMEN RESIDUAIS_PLANTA
IMPLANTAÇÃO.pdf residuais_telas_finais.pdf ORES.pdf
COBERTURA.pdf
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0.pdf
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ANEXO B
Fichas de dados de segurança dos produtos relevantes sob o ponto de vista da Prevenção de Acidentes
Graves.

5. Diluente.PDF

7P-352.9999 - (PT)
.pdf
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Ficha de Segurança Ficha de Segurança 25-278.0000 - (PT)
11. PROPANO.pdf
Pentano.pdf
Ativador 726-b - Plixxent - CATALISADOR.pdf
.pdf

7K-161.9N10 - (PT)
.pdf

7I-100.0503 - (PT)
.pdf

7E-870.7N01 - (PT)
.pdf

7. Esmalte
industrial.PDF

8. Oxigénio.pdf

6. Endurecedor.PDF
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Anexo C
Cenários de acidente
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Cenário A - Rotura total de mangueira de descarga de Pentano
Cenário B - Rotura parcial (10%) de mangueira de descarga de Pentano
Cenário C - Rotura total de mangueira de descarga de Propano
Cenário D - Rotura parcial (10%) de mangueira de descarga de Propano
Cenário E - Rotura parcial (10%) de tubagem de envio de Pentano para o processo
Cenário F - Rotura catastrófica de IBC de Ativador 726-B
Cenário G - Rotura (10 mm) de IBC de Ativador 726-B
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CENÁRIO DE ACIDENTE – A
Rotura total de mangueira de descarga de Pentano (P = 4,80x10-5/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de derrame/pool fire (P = 4,78x10-6/ano)
Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 4,26x10-5/ano)
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Cenário A - Rotura total de mangueira de descarga de Pentano

Condições Específicas do Acidente
 Rotura total de mangueira de descarga de Pentano
 Quantidade de Pentano na cisterna: 25 m3 (± 15,65 toneladas)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Caudal de transferência: 13,7 kg/s
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: 600 segundos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a
recomendação da DNV para tempo de descarga de roturas)
D E SCA RG A
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, nomeadamente o caudal de transferência na
descarga e a duração da descarga, determinou-se uma quantidade libertada de 7678 kg de Pentano
que formou um derrame no solo a partir do qual se deu a vaporização do produto.
Considerou-se que toda a massa libertada iria constituir o derrame ocupando uma área delimitada
pelo edifício de alojamento do reservatório de Pentano e os caneletes de recolha de derrames
ocupando uma área máxima de 27 m2, correspondente à área máxima definida para estacionamento
do veículo abastecedor.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga considerado (600 segundos).
Dispersão do derrame de Pentano
EFEITO

VALOR

Área máxima atingida pelo derrame

27 m2

Tempo para o derrame atingir a área máxima

9,5 s

Taxa de vaporização representativa
Duração da vaporização

0,058 kg/s
3609 s

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade.
D I SPE RSÃ O DO P E NTA NO V A PO RI ZA DO
Para a determinação dos efeitos da dispersão do Pentano vaporizado, tendo em conta que a
densidade da mistura vapor de Pentano/ar a 0,5 m do solo é não ultrapassa em mais de 10%, a
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densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes casos, deve ser utilizado o
modelo de dispersão de um gás neutro. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas Dispersion:
Flammable Cloud do software Effects - 11.4.0 – TNO tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do Pentano vaporizado
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

NA

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

NA

Massa inflamável máxima constituída

NA

Tendo em conta os resultados obtidos não foi gerada informação gráfica.
I NCÊ NDI O DE DE RRA ME
Caso ocorra uma fonte de ignição ocorrerá a inflamação do produto derramado no solo.
Neste sentido, foram calculados os efeitos da inflamação do derrame de Pentano com recurso ao
modelo Pool Fire do software Effects - 11.4.0 – GEXCON, considerando que poderia ser fornecida a
energia de ativação necessária ao derrame, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro
seguinte.
Combustão do derrame
EFEITO
Altura das chamas
Emissividade das chamas

VALOR
8,4 m
39,9 kW/m2

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m 2

11 m

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m 2

12 m

Duração máxima da combustão (sem intervenção)

35 899 s

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local.
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Figura 12 - Rotura total de mangueira de abastecimento de Pentano. Incêndio de derrame

Em termos de consequências para as pessoas, considerando um tempo de exposição à radiação de 30
segundos sem proteção específica do vestuário, apresenta-se na figura seguinte as zonas onde se
admite que possam ocorrer até 1% de fatalidades (ou probabilidade de fatalidade).
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Figura 13 - Rotura total de mangueira de abastecimento de Pentano. Probabilidade de ocorrência de mortes

De acordo com os resultados obtidos, os efeitos físicos deste fenómeno far-se-ão sentir até cerca de
25 metros do limite do derrame (1 kW/m2).
Analisando a figura acima pode concluir-se que este cenário terá um impacto nulo na envolvente.
Para o estabelecimento, designadamente para equipamentos, instalações e infraestruturas não se
preveem igualmente impactos significativos para além de eventuais danos na estrutura à superfície
de alojamento do reservatório de Pentano, na cisterna abastecedora e em equipamentos próximos.
CONSEQUÊNCIAS
No que se refere a danos pessoais, os gráficos anteriormente apresentados representam, para os
diversos eventos suscetíveis de ocorrer, as áreas onde se prevê que possam ocorrer danos pessoais e
materiais como consequência da exposição à radiação térmica.
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No entanto, há que ter em consideração que as áreas representam a probabilidade de danos para
uma duração de exposição de 30 segundos e que a probabilidade de se encontrarem operadores nas
zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é muito baixa.
Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão do derrame, estimase que para um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido,
que se encontre no limiar da zona de efeitos irreversíveis (nível de radiação de 5 kW/m 2),
correspondente a cerca de 12 metros, absorver uma quantidade de energia que lhe provocará
queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência de mortes, a esta mesma
distância, de 0%.
Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente,
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um
tempo de exposição de 30 segundos.
De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma
duração inferior a 12 segundos.
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de fumos e gases atinja valores
perigosos.
No que se refere aos efeitos deste cenário nas águas superficiais não se perspetivam impactos
significativos atendendo às características do produto em causa que pode ser considerado como “limpo”.
Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as
providências necessárias para evitar este tipo de situações.
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Model: Liquid Release - Rotura total mangueira pentano
version: v2022.04.983b09d (08/04/2022)
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Length cylinder (m)
Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height leak above tank bottom (m)
Height difference between pipe entrance and exit (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Filling degree at time t (%)
Height of liquid at time t (m)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative pressure (bar)

PENTANE (n-) (YAWS)
16
0
First 20% average (flammable)
Release from vessel through (a hole in) pipe
Calculate until specified time
600
25
90
Horizontal cylinder
8
2
70
0,045
70
Rounded edges
0,1
1
1,015

14174
11,559
7677,9
41,225
0,85945
14,014
13,742
600
1,1684

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
08/04/2022 12:11:30
23s 623ms
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 12:37:12
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Model: Pool Evaporation - Rotura total mangueira pentano
version: v2022.04.983b09d (08/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Maximum pool surface area (m2)
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

PENTANE (n-) (YAWS)
First 20% average (flammable)
Land
Semi-continuous
3600
13,742
600
16
Spreading in bunds
27
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Isolation concrete
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

9,5
0,058329
3609,1
17,379
5,8632
1,2454
210,52
3599,5
27
12,689
Neutral gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
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YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 12:38:03
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud - Rotura total mangueira pentano
version: v2022.04.f0d0fb6 (08/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation
Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)

PENTANE (n-) (YAWS)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,058329
3609,1
27
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,3
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
Time maximum explosive mass
20
Yes
Yes
No

408,21
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
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YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 12:38:41
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Model: Pool Fire - Rotura total mangueira pentano
version: v2022.04.377413d (08/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from
external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of pool fire calculation
Type of pool fire source
Fraction combustion heat radiated (-)
Soot definition
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool shape (pool fire)
Width of rectangle (m)
Length of rectangle (m)
Rotation rectangle (North = 0°) (deg)
Non burning area within pool (m2)
Height of the confined pool above ground level (m)
Include shielding at bottomside flame
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Amount of CO2 in atmosphere (-)
Vulnerability
Maximum heat exposure duration (s)
Take protective effects of clothing into account
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))
Heat radiation lethal damage Probit B
Heat radiation damage Probit N
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Distance from release centre (m)
Results
Fire Results
Equivalent diameter of fire (m)
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW
Calculated pool surface of the fire (m2)
Combustion rate of the chemcial (kg/s)
Duration of the fire (s)
Surface emissive power flame (kW/m2)
Soot fraction used (-)
Flame tilt (deg)
Flame temperature (°C)
Length of the Flame (m)
Weight ratio of HCL/chemical (%)
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PENTANE (n-) (YAWS)
Pool fire model Yellow Book
Semi-continuous
0,35
Calculate/Default
13,742
3609,1
16
Rectangular
9
3
315
0
0
No
2,2
NW
14
1,015
70
0,0003
30
No
-36,38
2,56
1,3333
High
1,5
20

4,5
12;-4;-1;3
27
2,3314
21273
41,992
0,8
46,558
656,62
10,752
0
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Weight ratio of NO2/chemical (%)
Weight ratio of SO2/chemical (%)
Weight ratio of CO2/chemical (%)
Weight ratio of H2O/chemical (%)
(Max) Heat radiation level at Xd (kW/m2)
Atmospheric transmissivity at Xd (%)
(Max) Viewfactor at Xd (-)
Heat Radiation Dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3)
Percentage first degree Burns at Xd (%)
Percentage second degree Burns at Xd (%)
Percentage lethal Burns at Xd (%)
Distance to clothing burning dose (m)
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0
0
305,09
149,89
2,1208
82,787
0,061006
81,743
0
0
0
8,723

Contour Dimensions
Lethality Contours
Names
1 % lethality contour
Heat Radiation Contours
Names
7 kW/m2 heat radiation contour
5 kW/m2 heat radiation contour
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Max. Dist
[m]
13

Min. Dist
[m]
-8

Dist. Width
[m]
3

Max. Width
[m]
21

Max. Dist
[m]
13
15

Min. Dist
[m]
-8
-9

Dist. Width
[m]
2
3

Max. Width
[m]
21
25

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
08/04/2022 12:26:07
21s 75ms
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 12:39:33
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Value [%]
1
Value
[kW/m2]
7
5
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CENÁRIO DE ACIDENTE – B
Rotura parcial (10% do diâmetro) de mangueira de descarga de Pentano (P
= 4,80x10-4/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de derrame/pool fire (P = 5,21x10-5/ano)
Explosão não confinada (P = 4,31x10-6)
Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 4,26x10-4/ano)
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Cenário B - Rotura parcial (10% do diâmetro) de mangueira de descarga de Pentano

Condições Específicas do Acidente
 Rotura parcial de mangueira de descarga de Pentano
 Quantidade de Pentano na cisterna: 25 m3 (± 15,65 toneladas)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Caudal de transferência: 13,7 kg/s
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: 600 segundos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a
recomendação da DNV para tempo de descarga de roturas)
D E SCA RG A
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, nomeadamente o caudal de transferência na
descarga e a duração da descarga, determinou-se uma quantidade libertada de 76 kg de Pentano que
formou um derrame no solo a partir do qual se deu a vaporização do produto.
Considerou-se que toda a massa libertada iria constituir o derrame ocupando uma área delimitada
pelo edifício de alojamento do reservatório de Pentano e os caneletes de recolha de derrames
ocupando uma área máxima de 27 m2, correspondente à área máxima definida para estacionamento
do veículo abastecedor.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga considerado (600 segundos).
Dispersão do derrame de Pentano
EFEITO

VALOR

Área máxima atingida pelo derrame

15 m2

Tempo para o derrame atingir a área máxima

480 s

Taxa de vaporização representativa
Duração da vaporização

0,046 kg/s
3600 s

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade.
D I SPE RSÃ O DO P E NTA NO V A PO RI ZA DO
Para a determinação dos efeitos da dispersão do Pentano vaporizado, tendo em conta que a
densidade da mistura vapor de Pentano/ar a 0,5 m do solo é não ultrapassa em mais de 10%, a
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densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes casos, deve ser utilizado o
modelo de dispersão de um gás neutro. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas Dispersion:
Flammable Cloud do software Effects - 11.4.0 – TNO tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do Pentano vaporizado
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

NA

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

NA

Massa inflamável máxima constituída

NA

Tendo em conta os resultados obtidos não foi gerada informação gráfica.
I NCÊ NDI O DE DE RRA ME
Caso ocorra uma fonte de ignição ocorrerá a inflamação do produto derramado no solo.
Neste sentido, foram calculados os efeitos da inflamação do derrame de Pentano com recurso ao
modelo Pool Fire do software Effects - 11.4.0 – GEXCON, considerando que poderia ser fornecida a
energia de ativação necessária ao derrame, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro
seguinte.
Combustão do derrame
EFEITO
Altura das chamas
Emissividade das chamas

VALOR
4,4 m
35,3 kW/m2

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m 2

4m

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m 2

4m

Duração máxima da combustão (sem intervenção)

1652 s

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local.
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Figura 14 - Rotura parcial de mangueira de abastecimento de Pentano. Incêndio de derrame

Em termos de consequências para as pessoas, considerando um tempo de exposição à radiação de 30
segundos sem proteção específica do vestuário, apresenta-se na figura seguinte as zonas onde se
admite que possam ocorrer até 1% de fatalidades (ou probabilidade de fatalidade).
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Figura 15 - Rotura parcial de mangueira de abastecimento de Pentano. Probabilidade de ocorrência de mortes

A variação do valor do fluxo térmico libertado pela combustão em função da distância está
representada no gráfico seguinte. Tal como se pode observar no gráfico, os efeitos físicos deste
fenómeno far-se-ão sentir até cerca de 8 metros do limite do derrame (1 kW/m2).
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Analisando o gráfico da variação da radiação incidente em função da distância e a figura acima pode
concluir-se que este cenário terá um impacto nulo na envolvente. Para o estabelecimento,
designadamente para equipamentos, instalações e infraestruturas não se preveem igualmente
impactos significativos para além de eventuais danos na estrutura à superfície de alojamento do
reservatório de Pentano, na cisterna abastecedora e em equipamentos próximos.
CONSEQUÊNCIAS
No que se refere a danos pessoais, os gráficos anteriormente apresentados representam, para os
diversos eventos suscetíveis de ocorrer, as áreas onde se prevê que possam ocorrer danos pessoais e
materiais como consequência da exposição à radiação térmica.
No entanto, há que ter em consideração que as áreas representam a probabilidade de danos para
uma duração de exposição de 30 segundos e que a probabilidade de se encontrarem operadores nas
zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é muito baixa.
Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão do derrame, estimase que para um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido,
que se encontre no limiar da zona de efeitos irreversíveis (nível de radiação de 5 kW/m 2),
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correspondente a cerca de 4 metros, absorver uma quantidade de energia que lhe provocará
queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência de mortes, a esta mesma
distância, de 0%.
Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente,
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um
tempo de exposição de 30 segundos.
De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma
duração inferior a 12 segundos.

Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de fumos e gases atinja valores
perigosos.
No que se refere aos efeitos deste cenário nas águas superficiais não se perspetivam impactos
significativos atendendo às características do produto em causa que pode ser considerado como “limpo”.
Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes
73

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as
providências necessárias para evitar este tipo de situações.
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Model: Liquid Release - Rotura 10% mangueira pentano
version: v2022.04.983b09d (08/04/2022)
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Length cylinder (m)
Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height leak above tank bottom (m)
Height difference between pipe entrance and exit (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Filling degree at time t (%)
Height of liquid at time t (m)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative pressure (bar)

PENTANE (n-) (YAWS)
16
0
First 20% average (flammable)
Release from vessel through (a hole in) pipe
Calculate until specified time
600
25
90
Horizontal cylinder
8
2
70
0,045
7
Sharp edges
0,1
2
1,015

14174
0,12582
75,922
89,518
1,6723
0,126
0,12598
600
1,2363

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
08/04/2022 12:48:39
17s 811ms
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 13:02:31
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Rev: 0
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Model: Pool Evaporation - Rotura 10% mangueira pentano
version: v2022.04.983b09d (08/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Maximum pool surface area (m2)
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

PENTANE (n-) (YAWS)
First 20% average (flammable)
Land
Semi-continuous
3600
0,12598
600
16
Spreading in bunds
16
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Isolation concrete
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

480,5
0,045961
1590,2
28,79
4,3495
1,2453
73,087
3599,5
14,858
12,689
Neutral gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
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Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 13:03:15
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Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Model: Neutral Gas - Flammable Cloud - Rotura 10% mangueira pentano
version: v2022.04.f0d0fb6 (08/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation
Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)

PENTANE (n-) (YAWS)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,045961
1590,2
14,858
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,3
High crops; scattered large objects, 15 < x/h < 20.
High
Time maximum explosive mass
20
Yes
Yes
No

500
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
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Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
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YAWS
22/07/1999
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Model: Pool Fire - Rotura 10% mangueira pentano
version: v2022.04.377413d (19/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from
external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of pool fire calculation
Type of pool fire source
Fraction combustion heat radiated (-)
Soot definition
Source Definition
Total mass released (kg)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool shape (pool fire)
Width of rectangle (m)
Length of rectangle (m)
Rotation rectangle (North = 0°) (deg)
Non burning area within pool (m2)
Height of the confined pool above ground level (m)
Include shielding at bottomside flame
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Amount of CO2 in atmosphere (-)
Vulnerability
Maximum heat exposure duration (s)
Take protective effects of clothing into account
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))
Heat radiation lethal damage Probit B
Heat radiation damage Probit N
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Distance from release centre (m)
Results
Fire Results
Equivalent diameter of fire (m)
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW
Calculated pool surface of the fire (m2)
Combustion rate of the chemcial (kg/s)
Duration of the fire (s)
Surface emissive power flame (kW/m2)
Soot fraction used (-)
Flame tilt (deg)
Flame temperature (°C)
Length of the Flame (m)
Weight ratio of HCL/chemical (%)
Weight ratio of NO2/chemical (%)
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PENTANE (n-) (YAWS)
Pool fire model Yellow Book
Instantaneous
0,35
Calculate/Default
75,922
16
Rectangular
8
2
315
0
0
No
2,2
NW
14
1,015
70
0,0003
30
No
-36,38
2,56
1,3333
High
1,5
20

3,2
10;-4;-1;2
16
1,3816
54,953
39,942
0,8
47,924
645,17
8,3692
0
0

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
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Weight ratio of SO2/chemical (%)
Weight ratio of CO2/chemical (%)
Weight ratio of H2O/chemical (%)
(Max) Heat radiation level at Xd (kW/m2)
Atmospheric transmissivity at Xd (%)
(Max) Viewfactor at Xd (-)
Heat Radiation Dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3)
Percentage first degree Burns at Xd (%)
Percentage second degree Burns at Xd (%)
Percentage lethal Burns at Xd (%)
Distance to clothing burning dose (m)

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

0
305,09
149,89
0,80878
82,002
0,024693
22,606
0
0
0
7,4697

Contour Dimensions
Lethality Contours
Names
1 % lethality contour
Heat Radiation Contours
Names
7 kW/m2 heat radiation contour
5 kW/m2 heat radiation contour
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Max. Dist
[m]
10

Min. Dist
[m]
-6

Dist. Width
[m]
2

Max. Width
[m]
16

Max. Dist
[m]
11
12

Min. Dist
[m]
-6
-8

Dist. Width
[m]
2
2

Max. Width
[m]
17
20

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
19/04/2022 16:24:32
23s 101ms
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 19/04/2022 16:24:56
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Value [%]
1
Value
[kW/m2]
7
5
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Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

CENÁRIO DE ACIDENTE – C
Rotura total de mangueira de descarga de Propano (P = 4,00x10 -6/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de derrame (P = 3,55x10-6/ano)
Formação de atmosfera inflamável, sem ignição com duração inferior a 10
minutos(P = 3,55x10-6/ano)

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Cenário C - Rotura total de mangueira de descarga de Propano
Condições Específicas do Acidente
 Rotura total de mangueira de descarga de Propano
 Quantidade de Propano na cisterna: 9 m3 (± 4,12 toneladas)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Pressão de transferência: 9 barg
 Diâmetro da mangueira: 50 mm
 Comprimento da mangueira até à rotura: 2 m
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: 600 segundos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a
recomendação da DNV para tempo de descarga de roturas)
D E SCA RG A
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, foi utilizado o modelo de descarga Liquefied Gas
Bottom Discharge que integra a aplicação Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados
seguintes.
Derrame de Propano
EFEITO
Caudal representativo de descarga
Tempo de descarga

VALOR
12,3 kg/s
233 s

Considerou-se um derrame restrito com uma área estimada de 100 m2, constituída pelos acidentes
no terreno.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga considerado (233 segundos).
Dispersão do derrame de Propano
EFEITO
Área máxima atingida pelo derrame
Tempo para o derrame atingir a área máxima
Taxa de vaporização representativa
Duração da vaporização

VALOR
38,7 m2
38,5 s
4,4 kg/s
3600 s

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade.
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D I SPE RSÃ O DO P RO PA NO V A PO RI ZA DO
Para a determinação dos efeitos da dispersão do Propano vaporizado, tendo em conta que a densidade
da mistura vapor de Pentano/ar a 0,5 m do solo ultrapassa em mais de 10%, a densidade do ar, foi
seguida a recomendação do TNO em que, nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de
um gás denso. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas Dispersion: Flammable Cloud do software
Effects - 11.4.0 – TNO tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do Propano vaporizado
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

45 m

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

39 m

Massa inflamável máxima constituída

59,8 kg

A figura seguinte apresenta a área potencialmente afetada por este cenário.

Figura 16 - Rotura total de mangueira de propano. Alcance do LII/2
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CONSEQUÊNCIAS
No que se refere a danos pessoais, os gráficos anteriormente apresentados representam as áreas onde
se prevê que possam ocorrer danos pessoais e materiais relevantes.
No que se refere aos efeitos deste cenário nas águas superficiais não se perspetivam impactos
significativos atendendo às características do produto em causa que pode ser considerado como “limpo”.
Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as
providências necessárias para evitar este tipo de situações.
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Model: Liquefied Gas Bottom Discharge - Rotura total mangueira propano
version: v2022.04.983b09d (18/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of hazardous
substances, Jaakko Kukkonen

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Pressure inside vessel determination
Initial (absolute) pressure in vessel (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Expansion type
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Length cylinder (m)
Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height difference between pipe entrance and exit (m)
Height leak above tank bottom (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Process Conditions
Initial (vapour) pressure in vessel (bar)
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Pressure in vessel at time t (bar)
Temperature in vessel at time t (°C)
Mass of liquid in vessel at time t (kg)
Mass of vapour in vessel at time t (kg)
Translation for "MParameters.HeightOfLiquidAtTimeT.Default"
is missing! (m)
Filling degree at time t (%)
Exit pressure at time t (bar)
Exit temperature at time t (°C)
Exit vapour mass fraction at time t (-)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pressure (bar)
Representative vapour mass fraction (-)
Contour Dimensions
Other Information
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PROPANE (YAWS)
16
Use actual pressure
9
First 20% average (flammable)
Release from vessel through (a hole in) pipe
Adiabatic
Calculate until specified time
600
9
90
Horizontal cylinder
6
2
50
0,045
50
Rounded edges
1,5
0,1
1,015

9
4127,8
0,028012
3990,2
1,0158
-42,08
117,12
20,516
0,077776
2,2279
1,0154
-42,089
1
19,571
12,277
336
5,7591
5,6308
0,030659
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Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
18/04/2022 11:15:18
1m 16s
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 19/04/2022 16:10:51
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Model: Pool Evaporation - Rotura total mangueira propano
version: v2022.04.983b09d (18/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Maximum pool surface area (m2)
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

PROPANE (YAWS)
First 20% average (flammable)
Land
Semi-continuous
3600
12,277
336
16
Spreading in bunds
100
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Dry sandy subsoil
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

38,5
4,3734
943,11
-42,25
7,0236
1,5783
4124,6
3599,5
38,744
3,0834
Dense gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
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Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 19/04/2022 16:11:25
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud - Rotura total mangueira propano
version: v2022.04.983b09d (18/04/2022)
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, J une 1990

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of heavy gas release
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Temperature after release (°C)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation
Results
Meteo Definition
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)
Effective release height (m)

PROPANE (YAWS)
Evaporating pool release
4,3734
943,11
38,744
-42,25
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
70
High crops; scattered large objects, 15 < x/h < 20.
High
Time maximum explosive mass
20
Yes
Yes
Yes

0
19252
45,525
59,803
1619,5
24
59,803
1159,6
2549,3
3,1
36,883
38,866
-8,347
10,095
0

Contour Dimensions
Concentration contours
Max. Dist
[m]
50% Lower Flammability Limit outer contour 45
Names

Other Information
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Min. Dist
[m]
-8

Dist. Width
[m]
19

Max. Width
[m]
39

Value
[mg/m3]
19252
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Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022
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CENÁRIO DE ACIDENTE – D
Rotura parcial (10% do diâmetro) de mangueira de descarga de Propano (P
= 4,00x10-5/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de derrame/pool fire (P = 3,99x10-6/ano)
Formação de atmosfera inflamável, sem ignição com duração inferior a 10
minutos(P = 3,55x10-5/ano)
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Rev: 0
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Cenário D - Rotura parcial de mangueira de descarga de Propano
Condições Específicas do Acidente
 Rotura parcial de mangueira de descarga de Propano
 Quantidade de Propano na cisterna: 9 m3 (± 4,12 toneladas)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Pressão de transferência: 9,0 barg
 Diâmetro do orifício de descarga: 5 mm
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: 600 segundos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a
recomendação da DNV para tempo de descarga de roturas)
D E SCA RG A
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, foi utilizado o modelo de descarga Liquefied Gas
Bottom Discharge que integra a aplicação Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados
seguintes.
Derrame de Propano
EFEITO
Caudal representativo de descarga
Tempo de descarga

VALOR
0,17 kg/s
600 s

Considerou-se um derrame restrito com uma área estimada de 100 m2, constituída pelos acidentes
no terreno.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga considerado (600 segundos).
Dispersão do derrame de Propano
EFEITO

VALOR

Área máxima atingida pelo derrame

12,4 m2

Taxa de vaporização representativa

3,2 kg/s

Duração da vaporização

1325 s

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade.
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Para a determinação dos efeitos da dispersão do Propano vaporizado, tendo em conta que a densidade
da mistura vapor de Propano/ar a 0,5 m do solo ultrapassa em mais de 10%, a densidade do ar, foi
seguida a recomendação do TNO em que, nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de
um gás denso. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas Dispersion: Flammable Cloud do software
Effects - 11.4.0 – TNO tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do Propano vaporizado
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

34 m

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

36 m

Massa inflamável máxima constituída

41,9 kg

A figura seguinte apresenta a área potencialmente afetada por este cenário.

Figura 17 - Rotura parcial de mangueira de propano. Alcance do LII/2
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I NCÊ NDI O DE DE RRA ME
Caso ocorra uma fonte de ignição ocorrerá a inflamação do produto derramado no solo.
Neste sentido, foram calculados os efeitos da inflamação do derrame de Propano com recurso ao
modelo Pool Fire do software Effects - 11.4.0 – GEXCON, considerando que poderia ser fornecida a
energia de ativação necessária ao derrame, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro
seguinte.
Combustão do derrame
EFEITO
Altura das chamas
Emissividade das chamas

VALOR
12,4 m
44,3 kW/m2

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m 2

13 m

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2

15 m

Duração máxima da combustão (sem intervenção)

55 s

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local.
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Figura 18 - Rotura parcial de mangueira de abastecimento de Propano. Incêndio de derrame

Em termos de consequências para as pessoas, considerando um tempo de exposição à radiação de 30
segundos sem proteção específica do vestuário, apresenta-se na figura seguinte as zonas onde se
admite que possam ocorrer até 1% de fatalidades (ou probabilidade de fatalidade).
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Figura 19 - Rotura parcial de mangueira de abastecimento de Propano. Probabilidade de ocorrência de mortes

A variação do valor do fluxo térmico libertado pela combustão em função da distância está
representada no gráfico seguinte. Tal como se pode observar no gráfico, os efeitos físicos deste
fenómeno far-se-ão sentir até cerca de 26 metros do limite do derrame (1 kW/m2).
Analisando as figuras acima pode concluir-se que este cenário terá um impacto nulo na envolvente.
Para o estabelecimento, designadamente para equipamentos, instalações e infraestruturas não se
preveem igualmente impactos significativos.
CONSEQUÊNCIAS
No que se refere a danos pessoais, os gráficos anteriormente apresentados representam, para os
diversos eventos suscetíveis de ocorrer, as áreas onde se prevê que possam ocorrer danos pessoais e
materiais como consequência da exposição à radiação térmica.
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No entanto, há que ter em consideração que as áreas representam a probabilidade de danos para
uma duração de exposição de 30 segundos e que a probabilidade de se encontrarem operadores nas
zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é muito baixa.
Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão do derrame, estimase que para um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido,
que se encontre no limiar da zona de efeitos irreversíveis (nível de radiação de 5 kW/m 2),
correspondente a cerca de 15 metros, absorver uma quantidade de energia que lhe provocará
queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência de mortes, a esta mesma
distância, de 0%.
Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente,
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um
tempo de exposição de 30 segundos.
De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma
duração inferior a 12 segundos.
Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de fumos e gases atinja valores
perigosos.
No que se refere aos efeitos deste cenário nas águas superficiais não se perspetivam impactos
significativos atendendo às características do produto em causa que pode ser considerado como “limpo”.
Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as
providências necessárias para evitar este tipo de situações.
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Model: Liquefied Gas Bottom Discharge - Rotura 10% mangueira propano
version: v2022.04.983b09d (19/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of hazardous
substances, Jaakko Kukkonen

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Pressure inside vessel determination
Initial (absolute) pressure in vessel (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Expansion type
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Length cylinder (m)
Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height difference between pipe entrance and exit (m)
Height leak above tank bottom (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Process Conditions
Initial (vapour) pressure in vessel (bar)
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Pressure in vessel at time t (bar)
Temperature in vessel at time t (°C)
Mass of liquid in vessel at time t (kg)
Mass of vapour in vessel at time t (kg)
Translation for "MParameters.HeightOfLiquidAtTimeT.Default"
is missing! (m)
Filling degree at time t (%)
Exit pressure at time t (bar)
Exit temperature at time t (°C)
Exit vapour mass fraction at time t (-)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pressure (bar)
Representative vapour mass fraction (-)
Contour Dimensions
Other Information
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PROPANE (YAWS)
16
Use actual pressure
9
First 20% average (flammable)
Release from vessel through (a hole in) pipe
Adiabatic
Calculate until specified time
600
9
90
Horizontal cylinder
5
2
60
0,045
5
Sharp edges
1,5
0,1
1,015

9
4127,8
0,1142
81,122
7,5102
15,998
4031,4
14,612
1,2484
88,214
5,5137
5,0447
0,032621
0,17589
0,16557
600
15,443
7,3977
0,0018005
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Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date
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EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
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8s 6ms
YAWS
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Model: Pool Evaporation - Rotura 10% mangueira propano
version: v2022.04.983b09d (19/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Total mass released (kg)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

PROPANE (YAWS)
First 20% average (flammable)
Land
Instantaneous
3600
81,122
16
Spreading
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Dry sandy subsoil
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

4
1325
3,1927
25,408
-42,25
3,9742
1,6413
81,122
1324,5
12,405
3,0834
Dense gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud
version: v2022.04.983b09d (19/04/2022)
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of heavy gas release
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Temperature after release (°C)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation
Results
Meteo Definition
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)
Effective release height (m)

PROPANE (YAWS)
Evaporating pool release
3,1927
25,408
12,405
-42,25
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
70
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
Time maximum area cloud
20
Yes
Yes
No

0
19252
34,521
41,918
884,62
32,55
17,669
884,62
1107,2
0,1
34,433
35,48
-1,86
15,357
0

Contour Dimensions
Concentration contours
Max. Dist
[m]
50% Lower Flammability Limit outer contour 34
Names

Other Information
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Min. Dist
[m]
-5

Dist. Width
[m]
11

Max. Width
[m]
36

Value
[mg/m3]
19252
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Model: Pool Fire - Rotura 10% mangueira propano
version: v2022.04.377413d (19/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from
external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of pool fire calculation
Type of pool fire source
Fraction combustion heat radiated (-)
Soot definition
Source Definition
Total mass released (kg)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool shape (pool fire)
Max. pool surface area pool fire (m2)
Height of the confined pool above ground level (m)
Include shielding at bottomside flame
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Amount of CO2 in atmosphere (-)
Vulnerability
Maximum heat exposure duration (s)
Take protective effects of clothing into account
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))
Heat radiation lethal damage Probit B
Heat radiation damage Probit N
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Distance from release centre (m)
Results
Fire Results
Equivalent diameter of fire (m)
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW
Calculated pool surface of the fire (m2)
Combustion rate of the chemcial (kg/s)
Duration of the fire (s)
Surface emissive power flame (kW/m2)
Soot fraction used (-)
Flame tilt (deg)
Flame temperature (°C)
Length of the Flame (m)
Weight ratio of HCL/chemical (%)
Weight ratio of NO2/chemical (%)
Weight ratio of SO2/chemical (%)
Weight ratio of CO2/chemical (%)
Weight ratio of H2O/chemical (%)
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PROPANE (YAWS)
Pool fire model Yellow Book
Instantaneous
0,35
Calculate/Default
81,122
16
Circular
12,405
0
No
2,2
NW
14
1,015
70
0,0003
30
No
-36,38
2,56
1,3333
High
1,5
20

3,9742
11;-2;5;4
12,405
1,4637
55,421
44,267
0,8
47,059
668,86
12,365
0
0
0
299,5
163,5
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(Max) Heat radiation level at Xd (kW/m2)
Atmospheric transmissivity at Xd (%)
(Max) Viewfactor at Xd (-)
Heat Radiation Dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3)
Percentage first degree Burns at Xd (%)
Percentage second degree Burns at Xd (%)
Percentage lethal Burns at Xd (%)
Distance to clothing burning dose (m)
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2,1128
81,746
0,058387
81,333
0
0
0
5,8914

Contour Dimensions
Lethality Contours
Names
1 % lethality contour
Heat Radiation Contours
Names
7 kW/m2 heat radiation contour
5 kW/m2 heat radiation contour
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Max. Dist
[m]
13

Min. Dist
[m]
-5

Dist. Width
[m]
3

Max. Width
[m]
13

Max. Dist
[m]
13
15

Min. Dist
[m]
-5
-6

Dist. Width
[m]
3
4

Max. Width
[m]
13
17

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
19/04/2022 15:37:42
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YAWS
22/07/1999
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Value [%]
1
Value
[kW/m2]
7
5
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CENÁRIO DE ACIDENTE – E
Rotura parcial de tubagem de pentano (P = 1,57x10-6/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 1,39x10-6/ano)
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Cenário E - Rotura parcial de tubagem de envio de Pentano para o processo
Condições Específicas do Acidente
 Rotura parcial de tubagem de Pentano
 Caudal de envio
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Pressão de transferência: 2,0 barg
 Diâmetro do orifício de descarga: 3,3 mm
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: 600 segundos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a
recomendação da DNV para tempo de descarga de roturas)
D E SCA RG A
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, foi utilizado o modelo de descarga Liquefied Gas
Bottom Discharge que integra a aplicação Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados
seguintes.
Derrame de Pentano
EFEITO
Caudal representativo de descarga
Tempo de descarga

VALOR
0,11 kg/s
600 s

Considerou-se um derrame restrito com uma área estimada de 100 m2, constituída pelos acidentes
no terreno.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga considerado (600 segundos).
Dispersão do derrame de Pentano
EFEITO

VALOR

Área máxima atingida pelo derrame

29,4 m2

Taxa de vaporização representativa

0,09 kg/s

Duração da vaporização

3600 s

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade.
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D I SPE RSÃ O DO P E NTA NO V A PO RI ZA DO
Para a determinação dos efeitos da dispersão do Pentano vaporizado, tendo em conta que a
densidade da mistura vapor de Propano/ar a 0,5 m do solo ultrapassa em mais de 10%, a densidade
do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes casos, deve ser utilizado o modelo de
dispersão de um gás denso. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas Dispersion: Flammable Cloud
do software Effects - 11.4.0 – TNO tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do Propano vaporizado
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

NA

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

NA

Massa inflamável máxima constituída

NA

Não tendo sido atingidos os valores de referência não será apresentada qualquer figura representando
os alcances.
CONSEQUÊNCIAS
No que se refere a danos pessoais, os resultados obtidos permitem confirmar que não existem áreas
perigosas onde se prevê que possam ocorrer danos pessoais e materiais como consequência da
exposição à atmosferas perigosas.
No que se refere aos efeitos deste cenário nas águas superficiais não se perspetivam impactos
significativos atendendo às características do produto em causa que pode ser considerado como “limpo”.
Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da
água/espuma utilizadas no controlo do derrame, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as
providências necessárias para evitar este tipo de situações.
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Model: Liquid Release
version: v2022.04.983b09d (18/04/2022)
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Length cylinder (m)
Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height leak above tank bottom (m)
Height difference between pipe entrance and exit (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Filling degree at time t (%)
Height of liquid at time t (m)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative pressure (bar)

PENTANE (n-) (YAWS)
16
3
Maximum rate
Release from vessel through (a hole in) pipe
Calculate until specified time
3600
25
90
Horizontal cylinder
6
10
33
0,045
3,3
Sharp edges
0
0
1,015

14174
0,091785
354,58
87,748
1,8884
0,10512
0,10512
1800
4,135

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
18/04/2022 16:23:15
0s 42ms
YAWS
22/07/1999

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 19/04/2022 16:52:58
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Model: Pool Evaporation
version: v2022.04.983b09d (18/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

PENTANE (n-) (YAWS)
Maximum rate
Land
Semi-continuous
3600
0,10512
1800
16
Spreading
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Isolation concrete
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

0,088619
1987,3
29,25
6,1181
1,2501
176,11
3599,5
29,398
12,689
Neutral gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud
version: v2022.04.f0d0fb6 (18/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation
Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Temperature after mixing and expansion (°C)
Density after mixing and expansion (kg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)

PENTANE (n-) (YAWS)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,088619
1987,3
29,398
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,3
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
Time maximum explosive mass
20
Yes
Yes
No

408,21
21000
1,0415
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0

Contour Dimensions
Other Information
Main program
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Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
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CENÁRIO DE ACIDENTE – F
Colapso de IBC de ativador (P = 4,00x10-5/ano)

Fenómenos perigosos associados
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Formação de atmosfera inflamável/tóxica, sem ignição (P = 3,96x10-5/ano)
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Rev: 0
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CENÁRIO DE ACIDENTE – F
Rotura catastrófica de IBC de Ativador 726-B (P = 4,00x10-4/ano)
Condições Específicas do Acidente
 Colapso de IBC de ativador
 Quantidade de ativador no IBC: 1 m3 (± 860 kg)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Caudal de transferência: NA
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: Instantâneo
D I SPE RSÃ O DE DE RRA ME
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, nomeadamente o facto de se tratar de uma
libertação instantânea do conteúdo de um IBC, determinou-se uma quantidade libertada de 8600 kg
de ativador que formou um derrame no solo a partir do qual se deu a vaporização do produto.
Considerou-se que toda a massa libertada iria constituir o derrame ocupando uma área sem
restrições, dado a não existirem barreiras permanentes que permitam delimitar a extensão do
derrame.
Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga instantâneo.
Evaporação do derrame de ativador
EFEITO
Área máxima atingida pelo derrame
Tempo para o derrame atingir a área máxima
Taxa de vaporização representativa
Duração da vaporização

VALOR
166,28 m2
7,5 s
0,245 kg/s
3600 s

Na sequência dos efeitos da vaporização e tendo em conta a densidade do vapor do produto
vaporizado quando comparado com a densidade doar, foi seguida a recomendação do TNO que refere
que, nas condições consideradas deverá ser considerado o modelo de dispersão de um gás neutro.
Neste sentido, tendo em conta os elementos obtidos no modelo de vaporização foi utilizado o modelo
Neutral Gas - Flammable Cloud incluído na aplicação Effects 11.4 desenvolvido pela GAXCON tendo
sido obtidos os valores seguintes.
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Dispersão do ativador vaporizado (inflamabilidade)
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

NA

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

NA

Massa inflamável máxima constituída

NA

Tendo em conta os resultados obtidos não foi gerada informação gráfica.
DISPERSÃO DE NUVEM TÓXICA
Sendo o ativador uma substância tóxica por inalação foi modelada a dispersão de uma nuvem de
ativador alimentada pelo derrame no solo com recurso ao modelo Neutral Gas Concentration da
aplicação Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do ativador vaporizado (inflamabilidade)
EFEITO
Alcance da concentração AEGL-2 a 1,5 m na direção do vento

287 m

Alcance da concentração AEGL-2 a 1,5 m na perpendicular do vento

36 m

Alcance da concentração AEGL-3 a 1,5 m na direção do vento

24 m

Alcance da concentração AEGL-3 a 1,5 m na perpendicular do vento

11 m

A figura seguinte apresenta os efeitos deste cenário numa carta local.

118

VALOR

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Figura 20 - Colapso de IBC de Ativador 726-B. Alcances das concentrações AEGL-2 e 3

CONSEQUÊNCIAS
Tendo em conta os resultados obtidos nas modelações não se preveem quaisquer consequências quer
para pessoas, quer para o património decorrentes do fenómeno perigoso considerado. Com efeito,
apesar de a envolvente próxima poder ser afetada por valores de concentração iguais ou superiores
ao AEGL-2 a nuvem apenas instalações industriais são suscetíveis de ser afetadas, sendo que vários
dos estabelecimentos se encontram devolutos e os que estão ocupados são-no por trabalhadores sem
condicionantes que podem rapidamente adotar as medidas de autoproteção adequadas.
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Model: Pool Evaporation Colapso IBC Ativador 726-B
version: v2022.04.983b09d (07/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Total mass released (kg)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
First 20% average (flammable)
Land
Instantaneous
3600
850
14
Spreading
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,38
Isolation concrete
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

7,5
0,24552
2555,8
63,333
14,55
1,2654
627,49
3599,5
166,28
1,697
Neutral gas
1,4428

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud - Colapso IBC Ativador 726-B
version: v2022.04.f0d0fb6 (07/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,24552
2555,8
166,28
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,38
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
Time maximum explosive mass
20
No
Yes
No

Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Temperature after mixing and expansion (°C)
Density after mixing and expansion (kg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)

407,56
1,4845E05

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contour Dimensions
Concentration contours
Names
%0:s outer contour
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Max. Dist
[m]
857

Min. Dist
[m]
0

Dist. Width
[m]
450

Max. Width
[m]
49

Value
[mg/m3]
35,464
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Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date
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Model: Neutral Gas - Concentration - Colapso IBC Ativador 726-B
version: v2022.04.f0d0fb6 (09/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Time t after start release (s)
Concentration averaging time (s)
Distance from release centre (m)
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Predefined concentration
Use dynamic concentration presentation

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,24552
2555,8
166,28
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,38
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
60
600
10
1,5
No
No

Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m)
Concentration Results
Threshold concentration used (mg/m3)
Concentration at (Xd, Yd, Zd, t) (mg/m3)
Maximum concentration at Zd (mg/m3)
...at distance (m)
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used (m/s)
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used (m/s)

407,56
0
109,62
2313,1
2474,7
13,858
0,25538
0,37163

Contour Dimensions
Concentration contours
Names
AEGL-3 [3600] at 1.5m at 60s
AEGL-3 [3600] outer contour at 1.5 m
AEGL-2 [3600] outer contour at 1.5 m
AEGL-2 [3600] at 1.5m at 60s
Other Information
Main program
Last Calculation
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Max. Dist
[m]
24
24
287
140

Min. Dist
[m]
9
9
3
3

Dist. Width
[m]
10
10
152
100

Max. Width
[m]
11
11
36
33

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
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Value
[mg/m3]
2185,5
2185,5
109,62
109,62
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CENÁRIO DE ACIDENTE – G
Rotura (10 mm) de IBC de ativador (P = 8,00x10-4/ano)

Fenómenos perigosos associados



126

Formação de derrame/pool fire (P = 8,00x10-6/ano)
Formação de atmosfera tóxica/inflamável, sem ignição (P = 7,92x10-4/ano)
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CENÁRIO DE ACIDENTE – G
Rotura (10 mm) de IBC de Ativador 726-B
Condições Específicas do Acidente
 Rotura (10 mm) de IBC de ativador
 Quantidade de ativador no IBC: 1 m3 (± 860 kg)
 Temperatura de descarga: 16 ºC
 Caudal de transferência: NA
 Condições atmosféricas:
o Vento: NW / 2,2 m/s
o Estabilidade: D
o Temperatura: 14 °C
 Duração da descarga: como calculado
D I SPE RSÃ O DE DE RRA ME
Tendo em conta as condições iniciais assumidas, foi utilizado o modelo Liquid Release da aplicação
Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Derrame de ativador por rotura de IBC
EFEITO

VALOR

Massa libertada em 60 minutos

507,9 kg

Taxa de libertação representativa

1,17 kg/s

Nestas condições com recurso ao modelo de evaporação (Pool Evaporation do software Effects 11.4.0 - TNO) obtiveram-se os resultados seguintes, apresentando-se os resultados para o tempo de
descarga instantâneo.
Evaporação do derrame de ativador
EFEITO

VALOR

Área máxima atingida pelo derrame

58,9 m2

Taxa de vaporização representativa

0,07 kg/s

Duração da vaporização

2657 s

Na sequência dos efeitos da vaporização e tendo em conta a densidade do vapor do produto
vaporizado quando comparado com a densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO que refere
que, nas condições consideradas deverá ser considerado o modelo de dispersão de um gás neutro.
Neste sentido, tendo em conta os elementos obtidos no modelo de vaporização foi utilizado o modelo
Neutral Gas - Flammable Cloud incluído na aplicação Effects 11.4 desenvolvido pela GAXCON tendo
sido obtidos os valores seguintes.
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Dispersão do ativador vaporizado (inflamabilidade)
EFEITO

VALOR

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento

NA

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento

NA

Massa inflamável máxima constituída

NA

Analisando o gráfico da variação da radiação incidente em função da distância e a figura acima pode
concluir-se que este cenário terá um impacto nulo na envolvente. Para o estabelecimento,
designadamente para equipamentos, instalações e infraestruturas não se preveem igualmente
impactos significativos para além de eventuais danos na estrutura à superfície de alojamento do
reservatório de Pentano, na cisterna abastecedora e em equipamentos próximos.
DISPERSÃO DE NUVEM TÓXICA
Sendo o ativador uma substância tóxica por inalação foi modelada a dispersão de uma nuvem de
ativador alimentada pelo derrame no solo com recurso ao modelo Neutral Gas Concentration da
aplicação Effects 11.4 da GEXCON tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Dispersão do ativador vaporizado (inflamabilidade)
EFEITO
Alcance da concentração AEGL-2 a 1,5 m na direção do vento

205

Alcance da concentração AEGL-2 a 1,5 m na perpendicular do vento

14

Alcance da concentração AEGL-3 a 1,5 m na direção do vento

NA

Alcance da concentração AEGL-3 a 1,5 m na perpendicular do vento

NA

A figura seguinte apresenta os efeitos deste cenário numa carta local.
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Figura 21 - Rotura (10 mm) de IBC de Ativador 726-B. Alcances da concentração AEGL-2

INCÊNDIO DO DERRAME
Na eventualidade de o derrame ter adquirido a energia de ativação para entrar em combustão
ocorrerá a inflamação do mesmo. Neste sentido, com recurso ao modelo Pool fire da aplicação Effects
11.4 da GEXCON foi modelado este cenário tendo sido obtidos os resultados seguintes.
Combustão do derrame de ativador
EFEITO

VALOR

Altura das chamas

3,9 m
30,9 kW/m2

Emissividade das chamas
Alcance radiação 5,0 kW/m2

5m

2

5m

Alcance radiação 7,0 kW/m
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CONSEQUÊNCIAS
Tendo em conta os resultados das modelações efetuadas não se preveem outras consequências
enquadráveis no presente estudo decorrentes deste evento.
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Model: Liquid Release - Ativador 726-B - Rotura 10 mm
version: v2022.04.983b09d (07/04/2022)
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Initial temperature in vessel (°C)
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar)
Calculation Method
Use which representative rate
Type of vessel outflow
Type of release calculation
Maximum release duration (s)
Process Dimensions
Vessel volume (m3)
Filling degree (%)
Vessel type
Height cylinder (m)
Hole diameter (mm)
Hole rounding
Height leak above tank bottom (m)
Environment
Ambient pressure (bar)
Results
Source Definition
Initial mass in vessel (kg)
Mass flow rate at time t (kg/s)
Total mass released at time t (kg)
Filling degree at time t (%)
Height of liquid at time t (m)
Maximum mass flow rate (kg/s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative pressure (bar)

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
16
0
First 20% average (flammable)
Release through hole in vessel
Calculate until specified time
3600
1
99
Vertical cylinder
1
10
Sharp edges
0,1
1,015

861,45
0,10373
507,9
40,555
0,40555
0,17703
0,1737
1800
1,0881

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
07/04/2022 12:06:59
0s 63ms
DIPPR, edited
03/03/2020

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 18:09:59
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Model: Pool Evaporation - Ativador 726-B - Rotura 10 mm
version: v2022.04.983b09d (07/04/2022)
Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based on
Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Use which representative rate
Evaporation from land or water
Type of release in pool
Maximum evaluation time for evaporation (s)
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool growth on Land
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Environment
Temperature of the subsoil (°C)
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Solar radiation flux
Cloud cover (%)
Date: day number
Date: month number
North/South latitude of the location (deg)
Type of subsoil (evaporation)
Subsurface roughness description (pool)
Results
Source Definition
Time pool spreading ends (s)
Time until pool has totally evaporated (s)
Representative evaporation rate (kg/s)
Purple book representative evaporation duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pool diameter (m)
Density after mixing with air (kg/m3)
Total evaporated mass (kg)
... duration evaporation time (s)
Pool surface area (m2)
Schmidt number used
Dispersion model strategy
Environment
Heat flux from solar radiation (kW/m2)

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
First 20% average (flammable)
Land
Semi-continuous
3600
0,1737
1800
16
Spreading
2,2
10
14
1,015
70
Calculate value
40
1
6
41,3
Isolation concrete
flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard

0,07348
2657,2
57,756
8,6664
1,2496
195,25
3599,5
58,989
1,697
Neutral gas
1,4435

Contour Dimensions
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
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AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

DIPPR, edited
03/03/2020

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 18:10:36
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Vers: 00

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Model: Neutral Gas - Flammable Cloud - Ativador 726-B - Rotura 10 mm
version: v2022.04.f0d0fb6 (07/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Ignition time flammable cloud
Concentration averaging time (s)
Use 50% LFL for cloud contour
Use mass between LFL and UFL
Use dynamic concentration presentation

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,07348
2657,2
58,989
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,3
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
Time maximum explosive mass
20
Yes
Yes
No

Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Concentration Results
Flammability threshold concentration (mg/m3)
Temperature after mixing and expansion (°C)
Density after mixing and expansion (kg/m3)
Maximum distance to flammable concentration (m)
Maximum flammable mass (kg)
Maximum area of flammable cloud (m2)
at Time T (s)
Flammable mass at time t (kg)
Area flammable cloud at time t (m2)
Volume of the flammable cloud at time t (m3)
Height to LFL at time t (m)
Length of flammable cloud at time t (m)
Width of flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud at time t (m)
Offset flammable cloud centre at time t (m)

408,21
74226

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Contour Dimensions
Concentration contours
Names
%0:s outer contour
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Max. Dist
[m]
414

Min. Dist
[m]
0

Dist. Width
[m]
205

Max. Width
[m]
25

Value
[mg/m3]
35,464

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
07/04/2022 12:11:18
0s 163ms
DIPPR, edited
03/03/2020

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 08/04/2022 18:11:16
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Vers: 00

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Model: Neutral Gas - Concentration - Ativador 726-B - Rotura 10 mm
version: v2022.04.f0d0fb6 (09/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Source Definition
Type of neutral gas release
Type of continuos source
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Pool surface area (m2)
Process Dimensions
Height of release (Z-coordinate) (m)
Meteo Definition
Meteorological data
Pasquill stability class
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
North/South latitude of the location (deg)
Roughness length description
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Time t after start release (s)
Concentration averaging time (s)
Distance from release centre (m)
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Predefined concentration
Use dynamic concentration presentation

N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
Semi-continuous
Evaporating pool release
0,07348
2657,2
58,989
0
Pasquill
D (Neutral)
2,2
NW
14
1,015
41,3
Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20.
High
60
20
25
1,5
No
No

Results
Meteo Definition
Mixing height used (m)
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m)
Concentration Results
Threshold concentration used (mg/m3)
Concentration at (Xd, Yd, Zd, t) (mg/m3)
Maximum concentration at Zd (mg/m3)
...at distance (m)
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used (m/s)
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used (m/s)

408,21
0
109,62
1076,2
1243,4
14,015
0,25538
0,37163

Contour Dimensions
Concentration contours
Names
AEGL-2 [3600] at 1.5m at 60s
AEGL-2 [3600] outer contour at 1.5 m
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
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Max. Dist
[m]
132
205

Min. Dist
[m]
3
3

Dist. Width
[m]
86
91

Max. Width
[m]
14
14

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
09/04/2022 10:36:09
0s 412ms

Value
[mg/m3]
109,62
109,62

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Chemical source
Chemical source date

Rev: 0
Data: ABR2022

DIPPR, edited
03/03/2020

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 09/04/2022 10:36:10
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Vers: 00

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

Model: Pool Fire - Ativador 726-B - Rotura 10 mm
version: v2022.04.377413d (07/04/2022)
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from
external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Developm ent of a pool fire thermal radiation
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~

Parameters
Inputs
Process Conditions
Chemical name
Calculation Method
Type of pool fire calculation
Type of pool fire source
Fraction combustion heat radiated (-)
Soot definition
Source Definition
Mass flow rate of the source (kg/s)
Duration of the release (s)
Temperature of the pool (°C)
Process Dimensions
Type of pool shape (pool fire)
Max. pool surface area pool fire (m2)
Height of the confined pool above ground level (m)
Include shielding at bottomside flame
Meteo Definition
Wind speed at 10 m height (m/s)
Predefined wind direction
Environment
Ambient temperature (°C)
Ambient pressure (bar)
Ambient relative humidity (%)
Amount of CO2 in atmosphere (-)
Vulnerability
Maximum heat exposure duration (s)
Take protective effects of clothing into account
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))
Heat radiation lethal damage Probit B
Heat radiation damage Probit N
Accuracy
Grid resolution
Reporting
Reporting/receiver height (Zd) (m)
Distance from release centre (m)
Results
Fire Results
Equivalent diameter of fire (m)
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW
Calculated pool surface of the fire (m2)
Combustion rate of the chemcial (kg/s)
Duration of the fire (s)
Surface emissive power flame (kW/m2)
Soot fraction used (-)
Flame tilt (deg)
Flame temperature (°C)
Length of the Flame (m)
Weight ratio of HCL/chemical (%)
Weight ratio of NO2/chemical (%)
Weight ratio of SO2/chemical (%)
Weight ratio of CO2/chemical (%)
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N,N-dimetilciclohexilamina (DIPPR, edited)
Pool fire model Yellow Book
Semi-continuous
0,35
Calculate/Default
0,1737
2657,2
16
Circular
58,989
0
No
2,2
NW
14
1,015
70
0,0003
30
No
-36,38
2,56
1,3333
High
1,5
20

2,0734
4;-1;1;2
3,3764
0,16087
2869,1
30,874
0,8
49,624
588,52
3,918
0
12,662
0
276,8

AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO
Estudo

Weight ratio of H2O/chemical (%)
(Max) Heat radiation level at Xd (kW/m2)
Atmospheric transmissivity at Xd (%)
(Max) Viewfactor at Xd (-)
Heat Radiation Dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3)
Percentage first degree Burns at Xd (%)
Percentage second degree Burns at Xd (%)
Percentage lethal Burns at Xd (%)
Distance to clothing burning dose (m)

Vers: 00
Rev: 0
Data: ABR2022

120,41
0,12179
78,064
0,0050533
1,8111
0
0
0
3,2239

Contour Dimensions
Lethality Contours
Names
1 % lethality contour
Heat Radiation Contours
Names
7 kW/m2 heat radiation contour
5 kW/m2 heat radiation contour
Other Information
Main program
Last Calculation
Last Duration
Chemical database
Chemical source
Chemical source date

Max. Dist
[m]
5

Min. Dist
[m]
-2

Dist. Width
[m]
1

Max. Width
[m]
5

Max. Dist
[m]
5
5

Min. Dist
[m]
-2
-3

Dist. Width
[m]
1
1

Max. Width
[m]
5
6

EFFECTS 11.4.0.21072 Legacy
07/04/2022 12:12:58
7s 243ms
DIPPR, edited
03/03/2020

EFFECTS report created by MJMACEDO-MDR\mjmac at 19/04/2022 14:50:01
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Value [%]
1
Value
[kW/m2]
7
5

