APLICAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DE
SISTEMAS DE PROTEÇÃO ATIVA CONTRA INCÊNDIO EM TANQUES DE
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Thuanny Gonçalves da Silva

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa

de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como

parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Engenharia Civil.
Orientador: Alexandre Landesmann

Rio de Janeiro

Agosto de 2016

APLICAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DE
SISTEMAS DE PROTEÇÃO ATIVA CONTRA INCÊNDIO EM TANQUES DE
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Thuanny Gonçalves da Silva
DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO

LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE)

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM
CIÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL.
Examinada por:
________________________________________________
Prof. Alexandre Landesmann, D.Sc.

________________________________________________
Prof. José Renato Mendes de Sousa, D.Sc

________________________________________________
Dr. Fernando Jorge Mendes de Sousa, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
AGOSTO DE 2016

Silva, Thuanny Gonçalves

Aplicação de modelo numérico para análise de

desempenho de sistemas de proteção ativa contra incêndio

em tanques de armazenamento de combustíveis/ Thuanny
Gonçalves da Silva. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2016.
XI, 104 p.: il.; 29,7 cm.

Orientador: Alexandre Landesmann

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de

Engenharia Civil, 2016.

Referências Bibliográficas: p. 76.79

1. Incêndio. 2. Tanques de Armazenamento de

Combustíveis. 3. Modelagem Numérica. 4. Resfriamento.

I. Landesmann, Alexandre. II. Universidade Federal do Rio
de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Civil. III.
Título.

iii

Agradecimentos
A Deus, pelo dom da vida e por suas dádivas, a mim, concedidas.

A minha família, especialmente a minha vó Iraci Berto Bispo que com seu amor,

dedicação e orações, fizeram de mim quem sou hoje. A minha mãe Suelivania Bispo

Gonçalves, pela atenção e carinho, que me ajudou a seguir em frente e não temer. A minha

irmã Hellen Gonçalves Simonato pela força. Ao meu tio Adélio Dantas Gonçalves Júnior,
através de sua fé e perseverança, que me ajudaram a não desistir. Ao meu noivo Alexandre

Siqueira da Rocha Queiroz, que com compreensão, carinho e tolerância, fizeram dos
meus passos firmes. Aos meus sogros, Verônica Siqueira da Rocha Queiroz e Carlos
Roberto Queiroz, pelo desimpedimento a mim prestado e a disponibilidade dos recursos.

Ao meu orientador, Prof. Alexandre Landesmann, pelo suporte, orientação e

paciência durante a elaboração da dissertação.

Aos meus amigos e companheiros do mestrado, pelo apoio, suporte e alegria de

todos, minha vivência com eles não poderia ter sido melhor, pricipalmente a Melanie
Leon por todo conhecimento cultural passado, a Roberta Dantas que dividiu seu

conhecimento de todas as teorias de engenharia civil comigo, a Tauana Oliveira que
através de suas anotações me ajudaram a estudar, Laila Saraiva pelo exemplo de

dedicação aos estudos, Ana Campilho pelas ajudas nas orações, ao Vitor Colimodio pelo
tempo disponibilizado e conhecimento compartilhado e a tantos outros que tive a
oportunidade de conhecer e conviver.

Ao Engenheiro Miguel Renato Manco PGNO/COPPE, que me apoiou e dividiu

seus conhecimentos do Abaqus.

Aos professores do PEC pelos ensinamentos passados em todo período do

mestrado.

À CAPES, pelo apoio financeiro.

iv
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APLICAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DE
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ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS
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Agosto/2016
Orientador: Alexandre Landesmann
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Neste trabalho, apresenta-se uma avaliação numérica do comportamento de

tanques de combustíveis em parques de tancagem quando em situação de incêndio. São

obtidas as temperaturas circundantes sobre o tanque alvo, avaliando a possibilidade da
ocorrência do efeito dominó. As análises propostas são divididas em etapas analíticas e

numéricas. A primeira etapa (analítica) corresponde à aplicação de um modelo semiempírico de incêndio, para obter características físicas da chama. A segunda etapa é a

aplicação dos dados obtidos analiticamente em um modelo numérico desenvolvido no

programa Abaqus para análise de transferência de calor. No modelo numérico são

determinadas as variações de temperaturas no costado e no teto flutuante e o fluxo de
calor irradiado para estudo de arrefecimento com aplicação de água. Uma vez validado o

modelo numérico adotado, será efetuada a terceira etapa do trabalho, com objetivo de

verificar a eficiência do sistema ativo contra incêndio. Finalmente validado o modelo,
executam-se comparações dos dados obtidos considerando diferentes distâncias entre os
tanques; diferentes alturas do teto flutuante; incidência do vento ou não; e diferentes

combustíveis (etanol e gasolina). Deste modo é considerado a influência das temperaturas
de controle e as recomendações técnicas segundo normas vigentes para segurança do
parque de tancagem.
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APPLICATION OF A NUMERICAL MODEL IN ORDER TO STUDY THE

PERFORMANCE OF FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR FUEL STORAGE
TANKS

Thuanny Gonçalves da Silva
August/2016
Advisor: Alexandre Landesmann
Department: Civil Engineering
This work presents a numerical evaluation of the behaviour of fuel tanks in

tankage parks in case of fire. The temperatures surrounding the target tanks are obtained
and the possibility of a domino effect evaluated. The proposed analyses are divided in

analytical and numerical phases. The first (analytical) phase corresponds with the
application of a semi-empirical model of fire in order to obtain the physical
characteristics of the flames. The second phase is the application of the obtained data

analytically using the Abaqus program, studying the transference of heat. In the
numerical model the variations of temperatures at the walls and the floating ceiling are

determined, as well as the heat flow radiated, in order to study cooling by water

application. Once the adopted numerical model is validated, the third phase of the study
is executed, with the objective to verify the efficiency of the active fire protection

system. Finally, the obtained data is used to compare different distances between the
tanks, different heights of the floating ceilings, presence of wind, and the combustibles

ethanol and gasoline. This way, the influence of the control temperatures and the

technical recommendations according to the current tankage park security standards are
considered.
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Introdução

Os parques de tancagem são instalações geralmente perto das refinarias, constituídas

por tanques que armazenam os produtos segundo sua composição físico-química. Os tanques

de armazenamento podem estocar não apenas petróleo e seus derivados, como também
biocombustíveis e água (diques). Na Figura 1.1 observam-se imagens reais de parques de
tancagem.

A área destinada à armazenagem e transferência dos produtos, para projeto dos

parques de tancagem ou parques de armazenamento, depende de um minucioso planejamento

e estudo. Estes estudos levam em consideração aspectos considerando a necessidade de
ampliação (uma área suficientemente ampla para expansões futuras); a natureza do solo (um

dos fatores mais importantes, que influenciará na segurança e no custo para construção dos
tanques no terreno); a facilidade de operação (o terreno deverá ter uma elevação coerente com

o projeto, a fim de facilitar as condições de equipamentos como bombas de sucção) e a

facilidade de acesso e segurança operacional (a área a ser ocupada pelo parque de tancagem
deverá ser de fácil acesso e possuir equipamentos de combate à incêndio, a fim de reduzir o
risco para áreas próximas).

Os parques de tancagem apresentam-se como instalações com tanques de geometrias

variadas – esféricos, cilíndricos, cônicos, ou a combinação destes, que podem ter sua

disposição nas formas vertical e horizontal. Os parques podem conter vasos sob pressão e
tanques com baixa pressão (ALVES, 2013). Por sua vez, os tanques podem ser instalados
acima, no nível ou abaixo do solo (KUAN, 2009). Sua cobertura (teto) pode ser fixa,
flutuante ou a junção dos dois. Os materiais utilizados para montagem de sua estrutura
podem variar entre diferentes tipos de aço (carbono, inox e alumínio) ou concreto
protendido.

A preocupação com a segurança em parques de tancagem é de suma importância

devido à inflamabilidade dos combustíveis armazenados em seus tanques. Neste tipo de
instalação o incêndio é o evento de maior impacto e podem ocorrer pelas seguintes

situações: falha na manutenção, equipamentos (ruptura, vazamento etc), descargas
atmosféricas ou falha humana (CHANG e LIN, 2006).

1

(a) Parque de tancagem da refinaria de Aveiras de Lima. Local: Portugal. (Fonte:

http://portfolio.soaresdacosta.com/pt/portfolio/parque-de-tancagem-da-area-metropolitana-de-lisboa/,
acesso em 17/04/15)

(b) Parque de tancagem da Cattalini Terminais Marítimos de Paranaguá. Local: Brasil.

(Fonte: http://morozcomunicacao.com.br/2012/07/17/porto-movimenta-263-a-mais-de-graneis-liquidosno-semestre/, acesso em 13/05/15)

Figura 1.1 - Imagens reais de parques de armazenamento (a) Porto de Lisboa, Portugal e
(b) Porto de Paranaguá, Paraná, Brasil.
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Registros recentes de tanques de armazenamento de combustíveis em situação de

incêndio podem ser encontrados através de pesquisas e comprovam o quanto é devastador

esse tipo de acidente. A Figura 1.2 (a) mostra o acidente em McKenzie County, sul de

Williston, Dakota do Norte, nos Estados Unidos. O incêndio iniciou quando um caminhão
estava descarregando petróleo bruto no tanque de armazenamento, o fogo se alastrou por

8 tanques adjacentes. Segundo investigações, uma pane elétrica pode ter sido a causa do
acidente. Na Venezuela, Figura 1.2 (b), o incêndio, segundo investigações, iniciou-se
após um raio ter atingido dois tanques de armazenamento de nafta na refinaria de petróleo

El Palito em 19 de setembro de 2012. A duração do incêndio foi de três dias até sua total
extinção. Este foi o segundo incêndio na instalação industrial da Venezuela (PDVSA) em
menos de um mês.

(a)

(b)

Figura 1.2 - Incêndio nos terminais de armazenamento de combustíveis inflamáveis em
(a) McKenzie County, sul da Williston, N.D, 2015 e (b) El Palito, Venezuela, 2012.
(Fonte: http://www.inforum.com/news/accidents/3646775-oil-storage-tank-fires-western-nd-burn e
http://www.pulsamerica.co.uk/2012/09/24/venezuela-pdvsa-battles-second-oil-refinery-fire-in-less-thana-month/ - acesso em 17/05/15)
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Um incêndio que ocorreu recentemente no Brasil com grande repercussão na

mídia foi o acidente na empresa Ultracargo, em Santos, São Paulo (Figura 1.3). O fogo

começou dia 2 de Abril de 2015 e durou 9 dias para ser completamente extinguido. Este

incêndio atingiu 6 tanques de combustíveis, dentre eles 4 de gasolina e 2 de etanol. Para
resfriamento dos tanques adjacentes foram utilizados bilhões de litros de água e, ainda,
um

sistema

de

resfriamento

com

espuma

(Fonte:

http://g1.globo.com/sp/santos-

regiao/noticia/2015/04/incendio-atinge-industria-no-bairro-alemoa-em-santos-litoral-de-sp.html,
em 17/05/15).

acesso

(a)

(b)

Figura 1.3 - Imagens do parque de armazenamento de combustíveis da Ultracargo (a)
antes e (b) durante o incêndio.

(Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/04/incendio-atinge-industria-no-bairro-alemoaem-santos-litoral-de-sp.html, acesso em 17/05/15)
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Neste acidente, não houve apenas danos materiais com tanques e instalações.

Houve, também, um efeito alarmante na logística da cidade de Santos, com estradas

bloqueadas e danos ambientais. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), o impacto ambiental afetou a vida marinha, matando peixes da região devido à

poluição da água (Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/04/laudo-preliminar-da-cetesbliga-incendio-morte-de-peixes-em-santos.html, acesso em 21/05/15). Nos tanques do parque de tancagem

da Ultracargo, havia um Sistema de Alívio para a retirada do combustível como sistema de
segurança. Entretanto, este não funcionou devido à danificação estrutural sofrida pelo tanque.

Como observado, nesses acidentes, os incêndios não se localizam em apenas uma fonte
(tanque), ou seja, o mesmo se proparaga por tanques vizinhos. Esta ocorrência denomina-se
Efeito Dominó. Neste contexto, são encontrados na literatura trabalhos que visam discutir a
segurança e as consequências deste tipo de acidente.

O Efeito Dominó é um termo que denota a ocorrência de danos sucessivos a

tanque(s) adjacente(s) (alvos) causado(s) pela propagação do incêndio a partir de um
determinado tanque fonte (SANTOS, 2014).

As disposições entre os tanques segundo as normas nacionais e internacionais são

discutidas por trabalhos como SANTOS (2014), FONTENELLE (2012), SENGUPTA et

al., (2011) e CHANG e LIN (2006). Todos abordam a falta de segurança entre as
disposições em caso de uma situação de incêndio real.

Nos parques de tancagem existem sistemas de segurança que atuam em caso de

incêndio, que são classificados como passivos ou ativos. Alguns fatores devem ser

levados em consideração para determinar qual sistema será aplicável. São eles: risco de

incêndio segundo substância armazenada; toxicidade das substâncias e a fumaça
produzida; distância entre outras instalações; acesso disponível para o combate ao fogo;

equipe de resposta emergencial local; tempo de resposta de bombeiros mais próximo;
recursos

disponíveis

para

brigada

de

incêndio,

entre

http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeasfire.htm, acesso em 15/11/2015).

outros

(Fonte:

O sistema passivo requer critérios de projetos com finalidade de evitar, isolar ou

retardar a ação do fogo ou calor excessivo, independente da ação de operadores ou
equipamentos. Exemplos: revestimentos resistentes ao fogo; paredes corta-fogo

(firewall); cobertores de espuma ou sistemas de extinção. O sistema de proteção ativo

prevê apagar e/ou controlar o fogo, além de evitar que o mesmo se espalhe e dê

continuidade ao efeito dominó. Como exemplo do sistema ativo, têm-se: mangueiras;
caminhões tanque; hidrantes; canhões fixos; sistemas móveis ou fixos de combate a
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incêndio como LGE (Líquido Gerador de Espuma) ou aspersores de água (Fonte:
http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeasfire.htm, acesso em 15/11/2015).

1.1 Motivação
No Brasil, as instruções, normas e legislações técnicas relacionadas à segurança

contra incêndio são baseadas em normas internacionais como a NFPA (National Fire

Protection Association). A NFPA, que foi fundada em 1896, é uma organização de caráter
global, sem fins lucrativos, com objetivo de conscientizar, explicar e direcionar os

conhecimentos relacionados aos riscos de incêndios. A associação oferece mais de 300

códigos e normas de consenso, investigação, educação, formação, sensibilização e
acessoria através de parcerias com outros órgãos. (Fonte: http://www.nfpa.org/about-nfpa, acesso
em 08/06/2015)

Nos parques de tancagem, a segurança contra incêndio é sempre vista como fator

primordial, desde a aplicação de sistemas de prevenção mais simples até os mais
elaborados (automatizados). SANTOS (2014) realizou um estudo direcionado sobre as
disposições dos tanques em parques de tancagem em uma situação de incêndio. Todavia
seu trabalho não considerou a influência do uso do teto e dos sistemas de proteção
(passivo ou ativo).

No trabalho elaborado por FOSSA e DEVIA (2008) foram realizadas experiências

em tanques de combustíveis de parques de tancagem em situação de incêndio e a
aplicação do sistema de resfriamento utilizando aspersores de água. Neste contexto que
este trabalho irá contribuir. Demonstrar a influência dos fatores de segurança associados

considerando disposição entre tanques e sistema de resfriamento para diminuir a
propabilidade do efeito dominó.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia numérico-computacional,

via programa Abaqus 6.13, para a análise da segurança estrutural de tanques atmosféricos
metálicos (verticais) que armazenam combustíveis inflamáveis (etanol e gasolina) sob

condições acidentais de incêndio, incluindo a eficácia das medidas de segurança

(distância entre tanques; eficiência do sistema de resfriamento) em parques de tancagem.
6

Explorar os assuntos direcionados à segurança em parques de tancagem, dedicando

os estudos: (i) à transferência de calor no tanque alvo (costado e teto flutuante) abordando

o sistema de segurança, que tem por objetivo arrefecer o tanque adjacente ao tanque fonte

com utilização de aspersores de água, e às distâncias adequadas; (ii) discutir a
funcionalidade do sistema de aspersão de água, ou seja, sua influência na diminuição do
gradiente de temperatura nos tanques alvos expostos à situação de incêndio e a

otiminização do projeto, distâncias entre os tanques; (iii) comparar as disposições entre
tanques, a influência térmica e a taxa mássica de água necessária para arrefecer um tanque
com normas prescristas na literatura.

Os resultados do trabalho irão contribuir no âmbito profissional e acadêmico. No

âmbito profissional, o intuito é servir como ferramenta para ratificar as recomendações
técnicas e normativas de proteção contra incêndio em parques de tancagem, tais como:
distância de segurança entre os tanques e utilização do sistema de resfriamento. No

âmbito acadêmico, o objetivo é servir como base de estudos e recomendações para
melhorias na segurança de parques de tancagem.

1.3 Estrutura da dissertação
A presente dissertação é composta por cinco capítulos.

No Capítulo 2, é apresentada a revisão bibliográfica sobre o tema discutido no

trabalho tais como: tipos e características dos tanques de armazenamento, normas de
construção e segurança, características dos combustíveis etanol e gasolina, acidentes
envolvendo tanques que armazenam etanol e gasolina, sistemas de combate à incêndio
em instalações de parques de tancagem e modelos semi-empíricos de incêndio.

As formulações e especificações são apresentadas no Capítulo 3, são as

metodologias de análises tais como as principais considerações de métodos de
transferência de calor e as etapas analíticas e numéricas.

No Capítulo 4, são definidos os estudos de casos e as discussões dos mesmos

sobre as análises propostas neste trabalho tais como: distância entre os tanques; tipo de
combustível, incidência ou não de vento, diferentes níveis de combustíveis dentro do
tanque e aplicação do sistema de arrefecimento.

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões e recomendações obtidas

segundo as análises realizadas neste trabalho, além de sugestões para novas pesquisas.
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2

Revisão Bibliográfica
Esse capítulo apresenta uma revisão do tema de pesquisa desta dissertação.

Primeiramente, no item 2.1, são apresentadas as principais características dos tipos de
tanques de armazenamento; no item 2.2, é representado os casos de incêndios em tanques
que armazenam etanol e gasolina e suas características de queima; no item 2.3
apresentam-se as medidas mitigadoras utilizadas na proteção desses tanques, dentre elas
o sistema de arrefecimento com utilização de aspersores de água; e, por fim, o item 2.4
aborda os modelos semi-empíricos de incêndio.

2.1 Tanques de Armazenamento
Tanques de armazenamento ou tanques reservatório são geralmente encontrados

em parques industriais, particularmente em plantas de processamento, como indústrias
petroquímicas e refinarias petrolíferas. A diferenciação entre os tanques pode ser vista na

Figura 2.1, que apresenta um esquema que exemplifica e caracteriza os tanques
encontrados na literatura. Esses tanques são utilizados para armazenar uma multiplicidade
de produtos sólidos, líquidos, gasosos ou suas misturas.

Quando se tratam das disposições em relação ao terreno, tanque suspenso é

aquele que encontra-se instalado acima do nível do solo, apoiado em uma estrutura e com

espaço livre sob esta; tanque subterrâneo é o tanque horizontal construído e instalado para

atuar sob o nível do solo e totalmente enterrado; e o tanque de superfície, como o nome
sugere, possui sua base apoiada acima da superfície.

Nas diferentes disposições em relação ao eixo, o tanque vertical é instalado com

sua base apoiada sobre a superfície do solo e o tanque horizontal pode ser construído e
instalado para operar acima do nível, no nível ou abaixo do nível da superfície do solo.
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Figura 2.1 – Esquema para identificação de características de tanques de
armazenamento.

2.1.1 Normas e especificações
Em reumso, pode-se descrever as principais normas adotadas na construção,

montagem e projetos de tanques de armazenamento com base no produto a ser
armazenado.

a. ABNT NBR 7821:1983 - Antiga NB-89 lista as exigências mínimas que
devem ser seguidas do projeto de construção e montagem, materiais e testes
de tanques de aço carbono, soldados, cilíndricos, verticais, não enterrados,
com teto fixo ou teto flutuante, destinados a armazenamento de petróleo e
seus derivados em estado líquido.

b. N 0270:2014 - Fixa condições para o projeto mecânico de tanques de
superfície, cilíndricos verticais, sem teto ou com teto fixo e/ou teto flutuante,

para armazenamento de petróleo, seus derivados líquidos e outros produtos

utilizados pela Petrobras, tais como biodiesel, produtos químicos, álcool e
água.
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c. N 0271:2014 - Estabelece condições de montagem de tanques de

armazenamento cilíndrico, vertical, soldado e operando a pressões
atmosféricas.

d. N 1203:2013 - Fixa condições exigíveis para projetos de sistemas fixos de
combate a incêndio com espuma e com água, instalados em áreas como de

tratamento, processamento, armazenamento e transferência de petróleo e

seus derivados, assim como nas áreas de armazenamento e transferências de

produtos solventes polares como álcool metílico ou etílico, anidro e
hidratado.

e. API Standard 650:2012 - Esta norma estabelece especificações sobre o
projeto de construção, fabricação e montagem, material e testes de tanques
de armazenamento cilíndricos, verticais, não enterrados, com topo fechado

ou aberto, de construção soldada, em aço, com diferentes dimensões e
capacidades.

f. API Standard 620:2013 - Norma americana que abrange a construção e
projeto de grandes tanques de baixa pressão, montados no campo, soldados
e usados para armazenar petróleo e derivados com pressão de vapor não
maior que 15 psig.

g. API Standard 2000:2014 - Especifica requisitos normais e de emergência
para tanques de armazenamento não enterrados, de petróleo e seus derivados
líquidos ou para tanques de armazenamento refrigerado, enterrados ou não,
de hidrocarbonetos líquidos.

h. As especificações como API Specification 12B; API Specification 12D:2008

e API Specification 12F:2008: detalham os projetos de tanques para
fabricação, montagem, materiais, testes de aço verticais, cilíndricos, não
enterrados e sujeitos a uma pressão aproximadamente atmosférica.

i. NFPA 15:2012 - Esta norma estabelece parâmetros a fim de garantir o
controle, extinção, prevenção ou proteção contra o fogo. Recomenda

requisitos necessários para a concepção, instalação e testes de aceitação de
sistemas fixos de pulverização de água para proteção contra incêndios.

j. NFPA 30:2012 - Esta norma estabelece distâncias mínimas entre tanques de

projetos de parques de tancagem. As distâncias para tanques com diâmetros
inferiores a 45 metros, utilizado neste trabalho, são indicadas na Tabela 2.1.
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Tabela 2.1 – Distâncias entre tanques de teto flutuante externo segundo norma NFPA
30:2012.
Diâmetro do
Tanque

Tanques com

Diâmetro ≤ 45m

Tanques de teto

flutuante externo
1/6 x soma do

diâmetro dos tanques

adjacentes ou ≥ 0.9m

Tanques fixos ou horizontais

Líquidos de

Líquidos de

1/6 x soma do

1/6 x soma do

tanques

tanques

Classe I e II

diâmetro dos

adjacentes ou ≥
0.9m

Classe IIIA

diâmetro dos

adjacentes ou ≥
0.9m

A escolha do tipo de tanque de armazenamento está diretamente relacionada ao

produto armazenado, com o objetivo de garantir a segurança e suas especificações físicoquímicas (garantir a qualidade do produto). Desta forma, a norma N 0270:2014 faz uso

de recomendações relacionadas ao produto armazenado e ao tanque, segundo a Tabela 2.
2. As definições das classes dos líquidos são descritas na Tabela 2.5.

Assim como observado nas normas acima descritas, existem variedades de

tanques e diferentes especificações, todavia o mais utilizado é o tanque de geometria

cilíndrica vertical, não aterrado, de aço carbono. FONTES (2013) comentou sobre a
preferência da indústria de óleo e gás por tanques que possuem essas características pela
sua fácil fabricação, modulação, pronta disponibilidade, soldagem, montagem no local e
transporte, que resultam em baixos custos.

O tanque de armazenamento cilíndrico vertical possui características específicas

que estão diretamente relacionadas ao tipo de teto utilizado. Segundo a norma NBR

7821:1983, os tanques são classificados como: tanque sem teto; tanque de teto fixo e
tanque de teto flutuante. Os tetos são estruturas metálicas (aço carbono, aço inoxidável,
entre outros), que variam sua estrutura segundo a composição físico-química do produto
a ser armazenado e da estrutura do tanque.
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Tabela 2. 2 - Recomendações de tipos usuais de tanques x produtos armazenados (N
0270:2014).
TIPO DE TANQUE

Tanque atmosférico de teto flutuante externo
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno
Tanque atmosférico para pequena pressão interna, segundo a
API STD 650 "Annex F"
Tanque para baixa pressão de teto cônico, segundo a API STD
620.
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno
Tanque atmosférico para pequena pressão interna, segundo a
API STD 650 "Annex F"
Tanque para baixa pressão de teto cônico, segundo a API STD
620
Tanque atmosférico de teto flutuante externo
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno

Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno
Tanque atmosférico para pequena pressão interna, segundo a
API STD 650 "Annex F"
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno
Tanque atmosférico de teto flutuante externo
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno
Tanque atmosférico de teto fixo
Tanque atmosférico de teto fixo com teto flutuante interno

Tanque atmosférico de teto fixo

Tanque sem teto

PRODUTO
ARMAZENADO

Produtos leves da
faixa de gasolina e
nafta leve
Petróleo cru
Gasolina de Aviação
(GAV)
Álcool etílico
hidratado
Metanol
Biodiesel
Álcool etílico anidro
Óleo diesel classes I
e II
Querosene de
Aviação (QAV)
Produtos da faixa de
querosene ou mais
pesados, como:
Nafta Pesada
Querosene
Óleo diesel classe III
Resíduo de vácuo
Diesel do FCC
("cycle-oil")
Óleo combustível
Resíduos ("slop")
Óleo lubrificante
"Flushing-oil"
Asfalto e cimento
asfáltico
Lastro de Navio
Água bruta
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2.1.2 Tanque de armazenamento cilindro vertical
Tanque de armazenamento sem teto, como o nome sugere, é um tanque que não

possui teto/cobertura, conforme Figura 2.2 (a). Este tipo de tanque não armazena produto

petrolífero ou qualquer combustível inflamável. Em uma situação de emergência, ele é
usado para arrefecer água contra a estrutura que estiver em chamas.

Os tanques de armazenamento de teto fixo são tanques onde o teto está ligado à

parte superior do costado. Neste tipo de tanque, podem ser encontradas estruturas

diferentes como: os tanques de teto suportado (o teto neste tanque possui uma estrutura

de sustentação, com ou sem colunas) exemplificado na Figura 2.2 (b) e tanques de teto
autoportante (o teto neste não possui estrutura de sustentação), Figura 2.2 (c).

Tanques com teto flutuante são tanques de tetos diretamente apoiados sobre a

superfície do líquido armazenado, deslocando-se verticalmente dependendo do processo

de enchimento ou esvaziamento (volume) ao longo da superfície interna do costado do

tanque. Existem dois tipos de teto flutuante: interno e externo. O tanque de teto flutuante

interno, Figura 2.2 (d), é utilizado em conjunto com o teto fixo, é uma combinação de
dois tipos de teto. O tanque de armazenamento com teto flutuante externo flutua sobre o

produto em um tanque aberto para a atmosfera (Figura 2.2 (e)). Este tipo de tanque é
denominado como tanque atmosférico.

Os tanques de armazenamento com teto flutuante externo podem ser

classificados segundo sua concepção estrutural em dois tipos: simples ou single deck
pontoon; e duplo ou double deck.
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Tanques de armazenamento sem teto
(a)

Tanque de armazenamento com teto
fixo

(b)

(c)

Tanques de armazenamento com teto
flutuante

(d)

(e)

Figura 2.2 – Tipo de tanques de armazenamento: (a) tanques de armazenamento sem
teto; (b) tanque de armazenamento com teto fixo suportante; (c) tanque de

armazenamento com teto fixo autoportante; (d) tanques de armazenamento com teto

flutuante em um tanque de teto fixo e móvel; e (e) tanques de armazenamento com teto
flutuante externo.

O tanque com teto flutuante externo simples, Figura 2.3 (a), é composto por um

lençol de chapas e flutuadores, localizados ao longo do perímetro do teto e/ou no centro.
Os tanques com teto tipo duplo, Figura 2.3 (b), são constituídos por dois lençóis de chapas
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metálicas unidos e apresenta maiores custos de construção, maior isolamento térmico e
maior rigidez.

(a)

(b)

Figura 2.3 - Tanques de armazenamento com teto flutuante externo (a) single deck
pontoon e (b) double deck.
Em ambos os tetos, existe um selo ou seal que é responsável por prevenir o

escape de vapor do líquido no interior do tanque e minimizar o contato da água da chuva
com o fluido. Este selo deve ser flexível a fim de permitir o movimento do teto.

Para projeto de tanque atmosférico vertical de teto flutuante externo, deve-se

adotar algumas especificações como as descritas na norma N 0270:2014, conforme
Tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Recomendação do projeto para tanques atmosféricos verticais de teto
flutuante externo.
Teto Flutuante Externo

Diâmetro do teto

Duplo

Até 20 m

Pontoon

Acima 20 m

Para diâmetros acima de 35 m, o teto tipo pontoon deve ter o seu lençol central

devidamente reforçado, com a finalidade de evitar deformações.

Entre o costado e o teto flutuante existe um espaçamento. Esse tem por objetivo

permitir a movimentação de subir e descer do teto. O espaço é devido às limitações na
precisão da dimensão durante a construção e montagem do tanque. Segundo a norma N

0270:2014, o diâmetro total do teto é normalmente 400 mm menor do que o diâmetro
interior do tanque, com tolerância de ± 12 mm, na posição em que o teto é montado.

Por ser um tanque aberto para atmosfera, ele está exposto a intempéries como

chuva, por exemplo. A fim de prevenir o acúmulo de água da chuva no teto e evitar uma
15

deformação no mesmo foi projetada uma pequena inclinação direcionada ao centro da

cobertura, para melhor recolhimento da água (com sistemas de drenagem), que deve
suportar o equivalente à altura pluviométrica de 250 mm. Neste trabalho, esta inclinação
foi desconsiderada, pois não influenciava na análise transiente.

O estudo direcionado deste trabalho foi para análise transiente em tanques

atmosféricos cilíndricos verticais, não enterrados, com teto flutuante simples tipo
“pontoon” e com material em aço carbono. A seguir são apresentadas as características
na Figura 2.4 e na Figura 2.5.

Figura 2.4 – Detalhes do tanque atmosférico de armazenamento de combustível com
teto flutuante tipo pontoon.
(Fonte: http://pnpeci.ir/en/products-and-services/engineering-and-construction-services/water-andwastewater-treatment/169-products-services/engineering-construction-services/oil,-gas,-chemicalpetrochemical/equipment/storage-tanks.html, acesso em 03/06/2016)
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Figura 2.5 – Esquema das dimensões do tanque atmosférico com teto tipo pontoon.
Segue as dimensões do tanque atmosférico com teto tipo pontoon utilizadas

neste trabalho: 10m altura (H0); 30m diâmetro do tanque (D); 29.6m diâmetro do teto
(Dteto); 0.5m altura do teto flutuante (Hteto) e 1.5m largura do flutuador (Lpontoon).

Com base na Norma NBR-7821:1983, a espessura nominal da chapa do costado

não deve ser inferior aos limites apresentados na Tabela 2.4. Neste trabalho, foi adotada
a espessura para tanque e teto flutuante de 0.01m (10mm).

Tabela 2.4 - Espessura nominal mínima para chapas do costado.

Diâmetro nominal do tanque

Espessura nominal mínima

D < 15

4.5

D (m)

(mm)

15 ≤ D < 35

6.3

60 < D

9.0

35 ≤ D ≤ 60

8.0

2.2 Combustíveis
Combustível é todo material capaz de queimar e alimentar um incêndio. Os

combustíveis podem ser divididos em três tipos: (i) sólido (madeira, carvão, plástico etc);

(ii) líquido (gasolina, álcool, diesel, óleo cru etc); e (iii) gás (propano, hidrogênio etc).
(API 2001, 1998).
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A escolha do tanque de armazenamento para determinado insumo que será

estocado depende de vários fatores, para os combustíveis e líquidos inflamáveis os
principais fatores são o ponto de fulgor e o ponto de ebulição. O ponto de fulgor ou flash

point é a menor temperatura em que o combustível começa a liberar vapor em quantidade

suficiente para formar uma mistura inflamável ao entrar em contato com qualquer fonte
externa de calor que inflama, porém não mantendo a combustão, sob condições
específicas de ensaio. Ponto de ebulição ou boiling point é um processo no qual ocorre

mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso, temperatura em que a pressão
de vapor de um líquido é igual à pressão atmosférica ao redor.

Tabela 2.5 - Classificação de líquidos inflamáveis e combustíveis.
Líquidos

Ponto de fulgor
PF

Líquidos Inflamáveis

Classe I

PF < 37.8°C e PV < 275.7 kPa

Classe IB

PF < 22.8°C

Classe IA

PF < 22.8°C

Classe IC

22.8°C ≤ PF < 37.8°C

Classe II

37.8°C ≤ PF < 60°C

Classe IIIB

PF ≥ 93°C

Classe IIIA

Combustíveis

Ponto de ebulição
PE

PE < 37.8°C
PE ≥ 37.8°C

60°C ≤ PF < 93°C

NOTA: PV é a pressão de vapor.

Neste trabalho, por se tratar de estudos de casos em tanques atmosféricos com

teto flutuante simples a escolha dos combustíveis foi baseada na norma N 0270:2014 e

segundo as características de incêndio, gasolina e etanol. A seguir nos itens 2.2.1 e 2.2.2

são listadas as características destes combustíveis. O intuito da escolha dos combustíveis
levou em consideração as diferentes análises que pode-se obter em utilização de
compostos de base animal e vegetal e analisar suas reações em situações críticas de
incêndio.
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2.2.1 Gasolina
A gasolina é um combustível constituído por hidrocarbonetos e por produtos

oxigenados. São formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente de 4

a 12 átomos de carbono) e, além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina contém
compostos de enxofre, compostos de nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em
baixas concentrações (PETROBRAS - FISPQ, acesso 2015). O ponto de inflamação ou

ponto de fulgor para a gasolina é geralmente muito baixo, em torno de - 45°C e o vapor
acima da superfície do líquido é demasiado rico para ser inflamável.

A temperatura de autoignição da gasolina (com octanagem 73 e 100) é de

298.9°C e 468.3°C e do etanol é de 392°C. Assumindo o maior valor de autoignição da
gasolina, conclui-se que a mesma tem o poder de ignição maior que o etanol (KANURY,

1975). Os valores de temperatura de autoignição da gasolina (298.9°C) e do álcool
(392°C) citados são utilizados para critérios de análises nos estudos de casos deste
trabalho.

Em situação de incêndio deve-se usar para extinção do fogo: pó químico, espuma

resistente a álcool, dióxido de carbono (CO2) e neblina de água/aspersor de água
(PETROBRAS - FISPQ, acesso 2015). A utilização da água deve ser de forma cautelosa,
pois a mesma deve ser aspersada cuidadosamente sobre o material do tanque/teto (aço,
por exemplo) com o objetivo de resfriar o material.

2.2.2 Etanol
O etanol não é um derivado de petróleo e é caracterizado como um combustível

ecologicamente correto, pois não afeta a camada de ozônio já que é obtido a partir da
fermentação da cana-de-açúcar (PETROBRAS - FISPQ, acesso 2015).

Tendo como base o poder de queima, o etanol é mais eficiente que a gasolina.

Em uma situação de incêndio, a gasolina gera um grande volume de fumaça (Figura

2.6(a)) que estorva as partes visíveis da chama, ou seja, diminui a radiação emitida por

ela. Já o etanol tem características contrárias (Figura 2.6 (b)). No incêndio, gera pouco

volume de fumaça e o fluxo de radiação não encontra barreira até que atinja os alvos
adjacentes.
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Segundo PERSSON e MCNAMEE (2011), a consequência do incêndio em

etanol é a ocorrência da rápida propagação de calor e a necessidade de adoção de medidas
de combate ao fogo eficazes, tendo em vista os maiores riscos para pessoas e
equipamentos ao redor.

Os meios de extinção para o etanol: espuma resistente a álcool, neblina

d’água/aspersor de água, pó químico e dióxido de carbono (CO2) (PETROBRAS - FISPQ
– acesso 2015).

(a)

(b)

Figura 2.6 - Incêndios em tanques de armazenamento em depósitos de (a) Gasolina no
terminal Caribbean Facility, Porto Rico em 23/10/2009 e (b) Etanol em Port Kembla,
Austrália em 04/02/2004.
(Fonte: (a) http://fireworld.com/Archives/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/87036/DangerIsland.aspx e (b) http://www.scimo.org/go/doc/637/29350/Ethanol-Tank-Fire-, acesso em 02/01/2016)
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2.2.3 Estudos direcionados
Assim como já citado anteriormente, têm-se algumas referências de estudos

direcionados para situações de incêndio em tanques de armazenamento, dentre esses
podemos especificar os estudos para tanques atmosféricos com teto flutuante como:

SHALUF et al. (2010) que estudou sobre o transbordamento de combustiveis inflamáveis

em tanques de teto flutuante externo em situação de incêndio; NECCI et al. (2014) que

abordou sobre incêndios causados por raios (descargas elétricas) sobre tanques
atmosféricos; CRIPPA et al. (2009) promoveu estudos de sistemas de gestão de segurança

contra incêndios em tanques atmosféricos com o objetivo de identificar a melhor

metodologia de proteção; ARGYROPOULOS et al. (2011) avaliou os riscos de incêndio

em tanques que armazenam combustíveis líquidos (hidrocarbonetos) para discussão de
metodologias de segurança para este tipo de indústria; CHANG e LING (2006) estudaram

as possíveis causas de acidentes em tanques de armazenamento; FONTENELLE (2012)

realizou análise térmica em CFD de tanques de armazenamento de etanol em situação de
incêndio; SANTOS (2014) estudou a influência de distâncias míminas de segurança para
parques de tancagem em tanques de armazenamento de etanol e gasolina; entre outros.

Todos estes autores discutiram sobre os acidentes e suas causas, todavia apenas

no trabalho de FOSSA e DEVIA (2008) foi aplicado o estudo específico para o sistema
de segurança ativo com water spray e sua eficiência em tanques atmosféricos de 3 a 6

metros de diâmetros que armazenam diesel, JP4, querosene e gasolina. Eles estudaram
coeficientes de segurança para taxas mássicas de água. Neste contexto, este trabalho tem

por objetivo apresentar não somente a eficácia do sistema ativo com aspersores de água
como também as aplicações de distâncias de segurança.

2.3 Sistemas de combate ao incêndio
Como abordado no Capítulo 1, os sistemas de combate ao incêndio em parques

de tancagem trabalham em conjunto e sãoclassificados em passivos e ativos. O intuito de
ambas as proteções é manter e garantir a segurança nos parques de tancagem em uma

situação de incêndio. O sistema passivo evita, isola ou retarda a ação do calor excessivo
ou do fogo, independente da ação de operadores ou equipamentos. O sistema ativo prevê

apagar e/ou controlar o fogo, a fim de evitar que o mesmo se espalhe, dando início ao
efeito dominó. Um dos sistemas ativos que é encontrado em parques de tancagem é o
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sistema pulverizador/aspersor, fixo e designado para controlar o fogo e prevenir que o
mesmo se propague.

2.3.1 Sistema fixo de aspersores de água
Os parques de tancagem buscam combinar sistemas de combate ao incêndio com

a utilização de sistemas fixos de espumas, mangueiras, hidrantes, aspersores de água,
entre outros. Neste trabalho, a fim de prever resultados específicos de resfriamento em

tanques de combustíveis, foi simulado através de formulações matemáticas o sistema fixo
aspergindo água no tanque adjacente ao tanque alvo. O aspersor de água, também

conhecido como water spray, é aplicável para proteção de perigos e equipamentos

específicos. Sua utilização pode ser única (independente) ou suplementar a outros
sistemas ou equipamentos de proteção contra incêndios (sistemas de espumas,
mangueiras etc). Neste trabalho foi desconsiderado outro sistema de proteção ativa. Os

resultados após estas aplicações têm por objetivo entender a eficácia do resfriamento com
um único sistema ativo de combate ao incêndio.

Segundo a norma NFPA 15: 2012, o sistema fixo aspersor de água ou water

spray fixed, Figura 2.7, é aplicado para previnir riscos envolvendo: gases e materiais

inflamáveis; sistemas elétricos; materiais como papel, madeira e tecidos; materiais
sólidos; e migração de vapor. O aspersor de água pode ser acionado automaticamente ou

manualmente. Seu projeto é fixo ao redor do tanque ou fixos em muros que estão
contendo os tanques. São constituídos por tubos conectados a uma fonte de água e

equipado por bicos para designar uma descarga de água específica distribuída sobre as
superfícies da área a ser protegida. A taxa mássica de água a ser utilizada depende do

projeto elaborado, mas segundo a norma NFPA 15: 2012 é indicada aos combustíveis
sólidos e líquidos mais comuns a variação de 6.1 l/min.m2 a 20.4 l/min.m2 na área
protegida.

(i)

Bicos aspersores

Ao selecionar bicos de pulverização, há uma série de fatores que devem ser

levados em consideração, incluindo o líquido a ser pulverizado, o efeito de pulverização,
o tipo de gotícula necessária, a pressão disponível e volume. O processo de pulverização
líquida pode ser descrito como consistindo em duas fases: quebra do

líquido em gotículas separadas; e direção das gotas de líquido sobre uma superfície ou

um objeto, para atingir o resultado desejado. Os bicos para atender a demanda de
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eficiência de segurança em parques de tancagem são selecionados segundo especificações
do material e do bocal. O sistema de dilúvio water spray é usado para aplicação de

proteção contra incêndio de riscos especiais. Existem diversos modelos de bicos com
diferentes orifícios de descarga de água para diferentes ângulos de inclinação. Um dos
bicos utilizados para segurança em parques de tancagem é demonstrado na Figura 2. 8.

(a)

(b)

Figura 2.7 – Sistema fixo de aspersores de água em tanques de armazenamento
cilíndricos verticais.
(Fonte: http://www.3s-firestop.com/products/sprinklers-valves/instalation-example e
http://www.firefightsystems.com/water-spray-system.htm - acesso em 01/02/2016)
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Figura 2. 8- Bico defletor do sistema fixo aspersor de água.

(Fonte: http://sentrix.com.my/medium-velocity-water-spray-nozzle/ - acesso 02/02/2016)

A norma Petrobras N 1203:2013 prevê a utilização mínima de taxa mássica de

água de 3 l/min.m2 e a ABNT NBR 17 505-7:2015 uma taxa mínima de 2 l/min.m2. Os
resultados gerados neste trabalho buscaram a aplicação do sistema de resfriamento com
as taxas mássicas de água: mínima de 2 l/min.m2; 3 l/min.m2; 6.1 l/min.m2 e 20.4 l/min.m2

com aplicação na parede/costado e no teto flutuante do tanque alvo, considerando que o
tanque fonte tenha tido seu sistema de resfriamento e o teto destruídos pelo fogo. A
metodologia aplicada para essa análise é demonstrada no próximo capítulo.

Na Figura 2. 9, são mostrados os esquemas que exemplificam a utilização deste

sistema no trabalho.

Tanque Fonte

Tanque Alvo

Figura 2. 9 - Esquema da utilização do sistema de refrigeração com água.
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A mágua é a taxa mássica de água ou mass burning rate que está englobada na

formulação utilizada para transferência de calor por convecção para o resfriamento. A
aplicação da taxa mássica de água foi considerada em toda parte externa da parede do
tanque e do teto flutuante.

Neste trabalho, foi projetado um sistema de refrigeração com água através de

bicos aspersores fixos em volta do tanque e direcionados para o centro do teto flutuante.

O objetivo das disposições dos aspersores é possibilitar uma lâmina d’água contínua por
toda superfície a ser resfriada.

Para o projeto de construção e montagem do sistema, segundo a norma NFPA

15, o espaçamento entre os bicos aspersores não deve exceder 3m (Figura 2. 9 – x1 e y1),

independente da disposição horizontal ou vertical. A identificação por cores das linhas do
sistema fixo de aspersores de água são dispensáveis, segundo a norma N-1203.

2.4 Modelos semi-empíricos de incêndio
Incêndios em áreas industriais costumam ser de grandes proporções e podem

afetar não somente o local, como também as redondezas. Entre os incêndios de impacto,

destacam-se os de parques de tancagem, onde tanques geram os chamados pool fires.
Pool Fires são situações de incêndio localizado, grandes emissores de calor e fumaça. O

Pool Fire (incêndio em poça ou piscina de fogo) é estudado através de modelos de chama

sólido. Segundo LIU (2011) este tipo de incêndio se propaga sobre a superfície horizontal
do combustível líquido e é classificado por modelos semi-empríricos.

Os modelos semi-empíricos, segundo LIU (2011), são os mais recomendados

para estudos sobre os fluxos de radiação que incidem em objetos alvos da chama. Estes
modelos detalham e preveem os parâmetros relevantes no comportamento do objeto alvo.

Além de LIU (2011), outros estudiosos e associações como WELKER E SLIEPCEVICH

(1966), MOORHOUSE (1982), THOMAS (1963), RAJ (2010), AGA (1974) sugerem as
formulações semi-empíricas como as mais eficazes para descrever a geometria da chama.

Os modelos semi-empríricos são divididos em três abordagens de estudos: (i)

point source model (modelo de fonte pontual), (ii) solid flame model (modelo de chama

sólida) e (iii) modified solid flame model (modelo de chama sólida modificado), onde qr
é a radiação térmica emitida pela chama por unidade de área (kW/m²), destacada pelas
setas nos desenhos da Figura 2.10 - .
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.10 - Diagramas esquemáticos dos modelos de radiação térmica: (a) point
source model; (b) solid flame model e (c) modified solid flame model.
O point source model ou modelo de fonte pontual é um método considerado

conservador (MUDAN, 1984). Este método utiliza poucos parâmetros para descrição de
cenários de piscina de poço, Pool Fires, e assume que toda a energia radiativa é emitida

por um único ponto localizado no centro da poça e na metade da altura da chama. Este

método é mais utilizado para prever cenários de incêndio em gases, porque, em incêndios

com combustíveis líquidos, considera-se uma maior diversidade de parâmetros. Em vez
de desenvolver uma metodologia para a estimativa separada da radiação térmica em cada

cenário de incêndio potencial gasoso, é preferível utilizar um procedimento simples, que
engloba uma ampla variedade de cenários, remove a maioria dos parâmetros geométricos
do cálculo, e permanece conservadora, segundo MCGRATTAN et al. (2000).

O solid flame model (modelo de chama sólida) e modified solid flame model

(modelo de chama sólida modificado) são modelos que caracterizam a chama como um
sólido de forma cilíndrica e vertical que emite radiação térmica através de sua superfície

lateral. O método é simples e necessita de parâmetros como diâmetro do cilindro, altura
do cilindro e valor do poder de emissão da chama. A única diferença entre os dois métodos
é que o segundo, modelo de chama sólida modificado, ajusta os parâmetros considerando
a influência da fumaça gerada na queima do combustível através da redução do poder de

emissão da chama, tornando-se o método mais preciso dentre os citados para representar
o comportamento do incêndio em um tanque. Deste modo, a fim de se obterem resultados

mais precisos, foi utilizado o modelo de chama sólido modificado nas análises
apresentadas neste trabalho.
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2.4.1 Modelo de chama sólida modificado
A temperatura equivalente da chama é obtida através da aplicação do modelo

semi-empírico de incêndio, modelo de chama sólida modificado, que considera a chama
como um cilindro vertical de temperatura constante, homogêna, levando em consideração

a fumaça gerada pela queima do combustível. Como já abordado, a chama é definida
como uma geometria de cilindro, vertical, e o fluxo de radiação térmica emitido por sua
superfície (qr,inc) incidirá no elemento alvo pela seguinte Equação que foi abordada por
MUDAN (1984):

qr,inc = EFijτ

(2.1)

Onde: E é o poder de emissão da chama ou do incêndio (kW/m2), Fij é o fator de
configuração e τ é a transmissividade atmosférica.
(i)

Poder de Emissão da Chama (E)

MUDAN (1984) sugeriu uma abordagem para o cálculo do Poder de Emissão da

Chama (E) que é usualmente utilizado em análises de incêndios. A formulação sugerida

por ele apresenta duas variáveis, como mostra a Eq.(2.2): Eb é o poder de emissão
equivalente de um corpo negro, dependente da temperatura que a chama pode atingir
durante um incêndio (Eq.(2.3)) e εf que é a emissividade da chama dada em (1 m-1).

(2.2)

E = E bε f

Eb = σ(Tf4 -Ta4 )
Na Eq.(2.3),

(2.3)

é a constante de Stefan-Boltzmann equivalente a 5.67x10-11 kW/m2 K4 e

Tf (K) temperatura de radiação da chama e Ta (K) é a temperatura ambiente.

A temperatura de radiação máxima da chama (Tf) é necessária para calcular o

poder de emissão da chama. HAGGLUND e PERSSON (1976), através de experimentos
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para simulação de incêndios em poça de gasolina, obtiveram a temperatura de radiação

da chama igual a 967ºC e, para o etanol, BEYLER (2004) conduziu ensaios em poças de

diâmetros que variava de 0.1 a 50m, e obteve temperaturas médias que variavam de 900
a 1100ºC. Assim foi utilizada neste trabalho a situação mais crítica para o etanol, de Tf é
igual a 1100ºC (SANTOS, 2014).
(ii)

Fator de Configuração (Fij)

Tem-se, para o modelo de chama sólido, o Fator de configuração (Fij), que mede

o calor total de radiação emitida por uma fonte até o alvo calculado segundo ANEXO G
DO EN 1991-1-2 (2002), conforme Eq (2.4), e também demonstrado pela Figura 2.11.
AF = ∬

,

dA dA

(2.4)

Onde: α (°) é o ângulo que o vetor normal à superfície faz com a direção de qr(i) (radiação

térmica total incidente); dAj (m²) é a área de um plano infinitesimal do receptor; e Si-j (m)
é a distância entre os planos.

Figura 2.11 - Esquema de troca de calor entre superfícies infinitesimais.
A Eq. (2.4) indica que o fator de configuração entre uma fonte (i) e um alvo (j)

depende da discretização das suas faces em áreas infinitesimais (dA). Fij depende da
posição relativa das superfícies, segundo o ângulo (α) que o vetor normal faz com a

direção entre os planos e a distância entre eles (Si-j). O cálculo para o fator de configuração
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é determinado automaticamente pelo modelo do programa Abaqus, utilizado neste
trabalho.
(iii)

Transmissividade Atmosférica (τ)

CASAL (2008) apresentou a dependência da transmissividade atmosférica com

a distância (d) entre a chama (fonte) e o alvo e esta relação é vista na Eq.(2.5). A radiação

emitida por um incêndio é parcialmente atenuada pela absorção atmosférica da fonte até

o alvo. Existem componentes que participam deste processo, tais como o dióxido de

carbono e o vapor d’água, sendo este último dependente da umidade do ar e da
temperatura.

1.53  Pw d -0.06 para Pw d < 10 4 N.m -1

-0.09
τ =  2.02  Pw d  para 10 4  Pw d  105 N.m -1

-0.12
5
-1
 2.85  Pw d  para Pw d > 10 N.m

(2.5)

Onde: Pw (N.m-1) é a pressão parcial da água na atmosfera que é estimada pela seguinte
expressão Eq.(2.6).
Pw = Pwa

HR
100

(2.6)

Onde HR (%) é a umidade relativa do ar; e Pwa, dada em N.m-1, é a pressão de vapor
d’água saturada em temperatura ambiente Ta (K) e é obtida pela Eq.(2.7) abaixo:
Pwa = e

23.18986-

3816.42

 Ta -46.13 

(2.7)

A umidade relativa do ar (HR) é estimada em 79.1%, conforme dados

climatológicos da cidade do Rio de Janeiro (INMET,2015). Os dados abaixo, Tabela 2.6,

D é o diâmetro do tanque, são referentes a transmissividade atmosférica após os cálculos
obtidos pelas Eqs.(2.5) a (2.7).
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Tabela 2.6 - Transmissividade atmosférica x distância entre os tanques.
Distância entre os

Transmissividade

0.25D

0.86

tanques (d)
0.75D
1.25D

atmosférica (τ)
0.78
0.74

Fluxos de radiação não são emitidos uniformemente em um incêndio de grande

escala. Na verdade, uma parte do fogo é bloqueada pela fumaça, sendo esta responsável

pela emissão de radiação em determinados locais. MUÑOZ et al. (2007) sugeriu através

da Eq.(2.8), no modelo de chama sólido modificado, a utilização do poder de emissão

médio (Eav (kW/m2)) como sendo uma relação entre o poder de emissão da chama (E
(kW/m2)) e o poder de emissão da fumaça (Esoot (kW/m2)).
E av = χ lum E + (1 - χ lum )E so o t

(2.8)

Onde: χlum é a porcentagem de chama visível em poças de grandes diâmetros (%).
Através da Eq.(2.8) é possível calcular o poder de emissão médio de um incêndio

(Eav) combinando à radiação emitida pela fumaça (Esoot) com a radiação emitida pela
chama visível (E).

A porcentagem de chama visível foi estudada por SANTOS (2014) na queima

de combustíveis inflamáveis e foi estimado que a fumaça do etanol bloqueia apenas 20%

das partes visíveis da chama, enquanto a gasolina bloqueia 80%, resultando em um χlum
de 80% para o etanol e 20% para gasolina. O poder de emissão da fumaça (Esoot) também
foi estimado por HAGGLUND e PERSSON (1976) em 20 kW/m2.
Cálculo para obtenção da chama sólida
Para representar a geometria do modelo de chama sólida modificado no Abaqus,

faz-se necessária a utilização de formulações que dimensionem a chama. Apesar das

formulações citadas anteriormente serem antigas, LIU (2011) afirma que a maioria delas
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são muito utilizadas em pesquisas e estudos sobre o tema e são úteis para apresentar o
comportamento de incêndios em poça através de alguns parâmetros.

Para dimensionar a geometria da chama, é necessário mencionar algumas

variáveis, que são demonstradas na Figura 2.12.

(a)

(b)

Figura 2. 12 - Representação das variáveis do modelo de chama sólida modificado: (a)
cenário de incêndio sem vento e (b) cenário de incêndio com vento.
(i)

Cenário sem vento

Como abordado inicialmente neste capítulo, o modelo de chama sólida trata a

chama como um cilindro vertical. Para a formulação de um cenário sem vento (uw = 0), a

definição da geometria da chama é apresentada apenas para o cálculo da altura da chama

(Hf) e do diâmetro da poça (D) que, nas formulações propostas neste trabalho, é igual ao
diâmetro do tanque em chamas/tanque fonte (Figura 2.4(a)).
Cálculo para Altura da Chama (Hf)

A formulação utilizada neste trabalho foi desenvolvida por THOMAS (1963)

para simulação, em laboratórios, de incêndios na ausência de vento considerando a altura
da chama visível em difusão turbulenta. A altura da chama (Hf (m)) é correlacionada aos

parâmetros do líquido e da geometria. Esta correlação é capaz de representar
razoavelmente a altura da chama para poças que variam de 2.4 a 80 m de diâmetro
(MUDAN, 1984).
= 42

.

(2.9)
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Onde: ρa é a densidade relativa do ar ambiente e equivale a 1.2 kg/m3, g a aceleração da
gravidade 9.8 m/s2 e

taxa de queima de massa por unidade de área, para a gasolina a

taxa de queima é de 0.055 kg/sm2 e do etanol 0.029 kg/sm2.
(ii)

Cenário com vento

Para um cenário com vento, outros parâmetros são levados em consideração,

como: comprimento da chama (L (m)); o deslocamento lateral da chama (ΔD (m)); e o
ângulo de inclinação da chama (θ (°)). Esses parâmetros são necessários porque quando

a geometria cilíndrica vertical é exposta a uma carga de vento, esta adquire uma

inclinação na direção e no sentido do vento incidente. Deste modo, a base da chama, antes
circular, revela-se em uma forma elíptica que se projeta horizontalmente para fora dos

limites do tanque na direção do vento. Segundo RAJ (2010), esta deformação ocorre

porque quando a chama é submetida à incidência de vento, e se a densidade dos vapores
gerados pela evaporação da poça forem maiores do que a densidade do ar ao seu redor,

os vapores densos mais próximos à superfície do líquido são “deslocados” e “arrastados”

lateralmente pelo vento. MUDAN (1984) aborda que em caso de cenários com a chama

no topo do tanque, é possível observar uma extensão da base do fogo para baixo da
superfície do tanque em direção do vento, enquanto o lado contrário da chama, bem como
sua largura, não são alterados.

Cálculo para Comprimento da Chama (L)

Para formulação do cenário de incêndio em poça de grandes diâmetros sob

incidência do vento, MOORHOUSE (1982) através de ensaios e análises demonstrou ter
melhores resultados (Eq.(2.10)) e foi esta correlação utilizada neste trabalho.
.

= 6.2
Onde

∗

,

u∗ ,

.

(2.10)

é a velocidade adimensional do vento medido a 10 metros de altura. Esta

velocidade pode ser obtida através da Lei da Potência do vento (Eq.(2.11)) em que ux e ur
são valores de velocidades médias correspondentes respectivamente a uma altura zx e uma
altura de referência zr.
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z 
ux = ur  x 
 zr 

υ

(2.11)

O valor do expoente υ depende da velocidade do vento, da estabilidade

atmosférica e da rugosidade aerodinâmica. FARRUGIA (2003) mostra que esse expoente
possui o valor de aproximadamente 0.143, valor utilizado neste trabalho.
Para formulação da velocidade adimensional (

∗

), independente da altura,

THOMAS (1963) determinou através de experimentos a Eq.(2.12):
u∗ =

Onde:

(2.12)

a velocidade do vento (m/s) utilizada neste trabalho 5 m/s2,

a densidade de

vapor do combustível definida por THOMAS (1963) para o etanol 1.59 kg/m3 e para
gasolina 3.94 kg/m3 resultante da razão entre o peso molecular do ar (28.97) e o peso
molecular do combustível (etanol 46 e gasolina 114).
Cálculo para Inclinação da Chama (θ)

Para o cálculo do ângulo de inclinação da chama foi utilizada a formulação da

AGA (1974), que propõe uma correlação entre a inclinação da chama e a velocidade
adimensional do vento incidente.
1
para u*w <1
cos θ = 
*
*
1/ uw para uw  1

(2.13)

Cálculo para o Deslocamento Lateral da Chama (ΔD)

O deslocamento lateral da chama no sentido e direção do vento incidente diminui

a distância do alvo à fonte, aumentando assim o fluxo de radiação incidente nos elementos

adjacentes, devendo ser considerado nos cálculos de segurança em projetos de parques de
armazenamento.

Existem várias formulações na literatura para o cálculo do deslocamento da

chama. MOORHOUSE (1982) estudou poças de GNL, MUDAN (1984) para incêndios

em hidrocarbonetos, WELKER e SPLIEPCEVICH (1996) mediram o descolamento da
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chama de diferentes hidrocarbonetos em um túnel de vento. Todas essas formulações

indicaram que o deslocamento lateral depende da densidade de vapor do líquido, o que
não foi verificado por LAUTKASKI (1992). Após as contradições encontradas na

literatura e verificando a deficiência nos estudos relacionados, RAJ (2010) sugeriu uma
correlação que melhor representa o efeito do deslocamento da chama, conforme
Eq.(2.14):
∆

= Γ(Re) √Fr

(2.14)

Onde: a constante dependente das propriedades do combustível Γ é igual a 28.68 (RAJ,
2010); Re é o número de Reynolds (Eq.(2.15)) e Fr é o número de Froude (E.q.(2.16)).
Re =

(2.15)

Onde: ʋa é a viscosidade cinemática do fluido adotada neste trabalho como 0,00001568
m/s.

Fr =

(2.16)
Após todas as análises acima descritas para se obterem os dados de

implementação no programa Abaqus têm-se um resumo dos parâmetros adquiridos na
Tabela 2.7 e o modelo esquemático, Figura 2.13.

Tabela 2.7 - Parâmetros para implementação no programa.

Parâmetros
Hf (m)

Etanol
22.97

Combustível

Gasolina
33.93

cos θ (º)

53.72

55.53

ΔD (m)

4.51

4.51

L (m)

Eav (kW/m2)

33.36

174.535

30.09

44.512
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(a)

(b)

Figura 2.13 - Modelo esquemático: (a) cenário sem incidência de vento (uw = 0) e (b)
cenário com incidência de vento (uw = 5 m/s).
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3

Metodologia de Análise

Neste capítulo são descritos os cálculos e aplicações resumidas das análises

realizadas neste trabalho: (i) a etapa analítica preconiza a análise abordando o cálculo
para obtenção da temperatura da chama para os combustíveis estudados; e (ii) etapa

numérica, onde são demonstrados os modelos de análises para solução dos resultados
obtidos.

3.1 Etapa analítica
3.1.1 Cálculo para obtenção da Temperatura Equivalente da
Chama
O cálculo para obtenção da temperatura equivalente da chama (Tf,equiv.) foi

desenvolvido por SANTOS (2014). Trata-se de uma formulação matemática, que tem por

objetivo determinar a temperatura da chama que tenha um poder de emissão
correspondente ao valor do poder de emissão médio calculado na Eq.(2.8). A Eq.(3.1)

expressa o cálculo da Tf,equiv, considerada homogênea e constante ao longo do cilindro
que a representa.

Tf,equiv = 4

εf σTa4 + Eav τ
εf σ

(3.1)

O cálculo da temperatura equivalente da chama é dependente de duas variáveis,

como demonstrado na Eq.(3.1): do poder de emissão médio da chama (Eav) calculado na

Eq.(2.8), e da transmissividade atmosférica visto na Eq.(2.5). Na Tabela 3.1 são
apresentados os resultados obtidos analiticamente para aplicação no modelo numérico.
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Tabela 3.1 - Temperatura Equivalente da Chama.
Distância (d)
0.25D
0.75D
1.25D

Temperatura Equivalente da Chama (º)
Etanol

Gasolina

954.0

604.4

984.6
940.0

626.1
594.5

3.2 Etapa numérica
3.2.1 Modelagem
A etapa numérica foi realizada através de modelagem no Software Abaqus 6-13.

Foram utilizados os parâmetros para implementação dos modelos das geometrias e suas
características, a fim de se obterem os resultados do trabalho. O modelo numérico adotado
está representado na Erro! Fonte de referência não encontrada..

(a)
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(b)

Figura 3.1 - Modelo numérico adotado em cenário (a) sem vento (uw = 0) e (b) sob ação
de vento (uw = 5 m/s).
Optou-se por utilizar apenas metade do modelo da chama inclinada nas

simulações propostas, pois resulta em um menor custo computacional das análises.

Conforme indicado na Figura 3.2, as chamas são modeladas a partir de elementos sólidos
DC3D8 de transferência de calor de 8 nós, com a temperatura como o único grau de
liberdade em cada nó. Trata-se de um elemento da biblioteca padrão do Abaqus com
interpolação linear. A discretização do modelo é feita através de malha estruturada

formada por elementos hexaédricos. A malha da chama foi definida para o cenário sem
vento (chama cilíndrica vertical) de 2.0 x 2.0 m e para o cenário com vento (chama elíptica
vertical) igual a 1.0 x 1.0 m.
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Figura 3.2 - Elemento utilizado na discretização do modelo numérico adotado para as
chamas.
O programa Abaqus contém elementos em sua biblioteca padrão e para melhor

entendimento da linguagem do software, tem-se a seguinte nomenclatura: D significa

térmico; C é cúbico; 3 demonstra que o elemento é tridimensional; e D8 significa que é
um elemento com 8 nós.

A malha do tanque de aço tem dimensões de 1.0 x 1.0 m também com elementos

sólidos DC3D8, assim como as chamas. Utiliza-se apenas um elemento ao longo da
espessura dos tanques de aço, tendo em vista sua reduzida espessura quando comparada
com outras dimensões (altura e diâmetro).

39

Figura 3.3 - Elemento utilizado na discretização do modelo numérico adotado para o
tanque.
Na modelagem do teto flutuante, foi necessário o uso de uma malha a partir de

elementos sólidos classificados pelo Abaqus como DC3D10 (elemento tetraedro de
transferência de calor quadrática 10 nós) para melhor eficiência da análise. A Figura 3.4

ilustra a malha que foi utilizada na discretização do modelo numérico adotado para o teto
flutuante do tanque alvo.

Figura 3.4 - Elemento utilizado na discretização do modelo numérico adotado
para teto flutuante simples tipo pontoon.

No Módulo “Step”, do programa Abaqus, é incrementado o passo de tempo e a

taxa de convergência em análises não lineares. Esses parâmetros são ajustados de acordo

com “Max. Allowable temperature change per increment”, ou seja, com a máxima
mudança de temperatura permitida a cada incremento de tempo. O software usa um

algoritmo para escolher o passo (Δt) durante a análise. O tempo total de análise (ttotal) é
de 18000 s (5 h), sendo utilizados incrementos automáticos limitados a um incremento
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inicial de 60 s, mínimo de 0.01 s e máximo de 300 s, conforme os estudos desenvolvidos
neste trabalho.

Para aplicação neste trabalho o Abaqus foi usado para análise transiente de

transferência de calor utilizando a não linearidade física, com intuito de obter as
temperaturas críticas. O Abaqus utiliza o método de integração temporal (time integration
method strategy) como uma estratégia para o uso do algoritmo de diferença atrasada

(backward difference algorithm). O algoritmo é de fácil uso e não requer procedimentos
de inicialização.

O sistema usado para os estudos de caso neste trabalho para as não linearidades

é a solução “Full Newton-Raphson”, técnica de maior flexibilidade para dependência das

características dos materiais em função da temperatura (condução). Deste modo, a matriz
jacobiana é resolvida para cada interação e formação, o que torna o processo custoso
computacionalmente, mas obtêm-se resultados coerentes às expectativas.

3.3.2 Métodos de Transferência de Calor
A transmissão de calor é o fluxo de energia térmica de uma região para outra em

função da diferença de temperatura entre elas. O fluxo total de calor (qtot), definido pela
soma dos fluxos de calor radiativos (qr) e convectivos (qc), é obtido conforme:

q(tot) = qr +qc

(3.2)

Todo o esquema de transferência de calor é adotado para o costado e para o teto

flutuante do tanque alvo, devido ambos os elementos terem o mesmo material. Existem
três modos de transferência de calor: radiação, convecção e condução.

3.3.2.1 Radiação térmica
Radiação térmica é a energia emitida por um corpo através de ondas

eletromagnéticas devido às mudanças das configurações dos átomos ou moléculas, ou

seja, o calor de um corpo de maior temperatura é absorvido por um corpo de menor
temperatura, transformando-se em energia térmica. A radiação incidente sobre a
superfície não é totalmente absorvida (q

,

). Parte dela é refletida pelas

características do material, como esquematizado na Figura 3.5, que demonstra que parte
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do fluxo total de calor incidente por radiação é absorvida enquanto que a outra parte é
refletida pela superfície do sólido (COSTA, 2008).

(a)

(b)

Figura 3.5 - Esquema de radiação térmica no tanque alvo.

No Abaqus, a radiação é implementada por “interaction open cavity radiation”,

onde faz-se uma interação entre a face externa da chama (black body εf = 1) e a face
externa do tanque alvo (graybody εs = 0.7). A emissividade adotada para o material (aço

carbono) do tanque segue a norma EN 1994-1-2 (2005). Pela Lei de Stefan-Boltzman, a
radiação emitida depende da temperatura (Ts (K)) e do coeficiente de emissividade (εs):
q = q

−q

,

q = αq

.

,

− ε σ(T ) = α ε σ(T ) − ε σ(T )

(3.3)
(3.4)

Ou seja, o fluxo de calor radiativo é obtido através da diferença entre a energia

radiativa absorvida pela superfície e a energia radiativa emitida pela mesma (Eq.(3.3)). A
energia radiativa absorvida é uma parcela da energia incidente que depende dos seguintes

parâmetros: coeficiente de absorvidade (αs), emissividade (εf) e temperatura da chama (Tf
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(K)). Já a energia radiativa emitida pela superfície depende da emissividade (εs) e
temperatura da superfície (Ts (K)), como demonstrado na Eq.(3.4).

A parcela do fluxo radiativo que incide em cada elemento do tanque alvo (qr,inc),

em análises numéricas é dependente do fator de configuração, que depende da geometria,
da posição e do ângulo relativo entre a chama e o tanque alvo.

Portanto, levando em consideração a Lei de Kirchhoff que define como sendo

iguais a absorvidade e a emissividade de uma superfície, o fluxo de calor radiativo pode
ser definido, Eq. (3.5), com Tf (K) e Ts (K).
4
qr =σεs[(Tf )4 -(T)
s ]

(3.5)

No programa Abaqus, fontes de radiação são posicionadas distantes do elemento

adjacente através do uso de cavidades radiativas que definem uma coleção de superfícies
composta pelas faces dos elementos sólidos. Cada faceta é definida, para o cálculo do
fluxo de radiação, com emissividade uniforme e isotérmica. No programa, são gerados

internamente, para elementos de cavidades radiativas, matrizes extensas que acoplam os

graus de liberdade (temperatura) de cada nó na superfície da cavidade. O conceito para
análises que englobam cavidades radiativas é obtido pela teoria da radiação do corpo

cinzento. Nesta teoria ,a emissividade do corpo é independente do comprimento de onda
de propagação da radiação.

Nas análises, apenas é considerada a reflexão difusa (não direcional). A evolução

da radiação ao longo do meio através do qual ele é propagado, não é levada em

consideração. A transmissividade atmosférica não é um parâmetro introdutório na análise

numérica do programa. Assim, ela foi considerada apenas no cálculo da temperatura
equivalente.

3.3.2.2 Convecção térmica
A convecção é a transferência de calor entre as partes em movimentos aleatórios

(microscópico) ou movimentos de advecção (macroscópico) de um fluido (líquido ou
gasoso). A convecção é a forma de transferência de calor por meio da movimentação do

fluido com uma temperatura não-uniforme. Em cenário de incêndio, o fluido são os gases
aquecidos presentes no ambiente. Dentro do compartimento, as massas de gases quentes,
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mais leves, tendem a subir, enquanto as massas de gases frios, menos leves, tendem a
descer, devido à diferença de densidade e à ação da gravidade.

O fluxo de calor convectivo, descrito na Eq. (3.6), é definido pela Lei de

resfriamento de Newton, e depende da diferença entre a temperatura do fluido (Tg ou Tc)
e da superfície exposta (Ts), sendo hc (W/m²°C) o coeficiente de transferência de calor

por convecção, que é proporcional à velocidade dos gases na região próxima à superfície.
q

= h (T − T )

(3.6)

O coeficiente de transferência de calor convectivo (hc) depende da velocidade

das massas de gases, da temperatura, da natureza dos gases, do tipo e tamanho da

superfície exposta ao calor. O coeficiente (hc) não é um parâmetro de fácil medição, é
determinado empiricamente e é apropriado às curvas nominais para modelagens
numéricas (COSTA, 2008).

No Abaqus, é implementada a convecção nas faces externa e interna do tanque

alvo (costado e teto flutuenate), através do comando “interaction surface film condition”.

O coeficiente por convecção (hc) na superfície externa do costado e do teto flutuante em
contato com o ar (hext) é adotado como 2.0 W/m²°C. Em contrapartida, o coeficiente na

face interna do tanque alvo e do teto que está em contato com o combustível (hint) é
adotado como 10.0 W/m²°C (KREITH, 1999).

Aumentos de temperatura no ar, em contato com a parede externa aquecida do

tanque alvo e do teto, e aumentos de temperatura do líquido em seu interior também são
desconsiderados em função de seu baixo módulo. A temperatura do gás (Tg) ao redor do

tanque e a temperatura do líquido (Tc) no interior do tanque são iguais a 20ºC no decorrer
do incêndio, ou seja, o fluxo de calor será negativo, gerando perda de calor das faces do

tanque para o ar ao redor e para seu interior (líquido) (SANTOS, 2014). Isto acontece

porque nas análises é desconsiderado o fluxo convectivo emitido pela fonte de calor
(FONTENELLE, 2012).

A seguir, tem-se o esquema da visão macro de transferência de calor por

convecção térmica, referente ao tanque alvo e ao teto flutuante (Figura 3.6).
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(a)

(b)

Figura 3.6 - Esquema de convecção térmica no tanque alvo.

Para aplicação do sistema de dilúvio, utilizado neste trabalho conforme descrito

no capítulo de Revisão Bibliográfica, faz-se necessária uma nova análise. Como não é
possível aplicar a taxa mássica de água (má

) diretamente no programa Abaqus, a fim

de se obterem as temperaturas após o uso do sistema de dilúvio, utilizou-se a expressão
desenvolvida por FOSSA e DEVIA (2008), Eq.(3.7).

Segundo FOSSA e DEVIA (2008), a radiação advinda de incêndio em tanque de

combustível é calculada com um conjunto de correlações empíricas para os parâmetros

de chama e por meio de um fator de configuração do modelo 3D. O fator de configuração

tem função direta na transferência de calor por radiação, tendo em vista as superfícies
infinitesimais que descrevem a fonte e as superfícies alvo. O cálculo da radiação sobre

superfícies alvo é então aplicado para avaliar a quantidade local e global de água de
resfriamento necessária para evitar que o fogo se propague para o meio vizinho.
qá

= má

Onde, q á

cá

∆Tá

é o fluxo de calor da água (J), má

(3.7)
é a taxa mássica da água (l/min.s2), cá

é o calor específico da água (4 180 J/kg.°C) e ΔTágua é a temperatura igual a 55ºC, valor

obtido através da variação de temperatura da água injetada a 25ºC e o aumento máximo
permitido da temperatura devido à irradiação antes da mudança de fase da água, 80ºC.

Após o cálculo anterior, a relação entre convecção e o escoamento do fluido

(água) sobre a superfície e o desenvolvimento das camadas limite (hidrodinâmica e
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térmica) tem-se um novo coeficiente de transferência de calor por convecção – coeficiente

de convecção final (hcnv,f), que será aplicado como novo parâmetro no Abaqus
(interaction surface film condition) a fim de se obter a temperatura final após o
arrefecimento e manter o coeficiente no interior do tanque (hint) igual a 10.0 W/m²°C.

A partir das deduções, com a utilização da equação de convecção (agora para

obtenção do hcnv,f e a Eq.(3.8)), têm-se a Eq.(3.9) que considera a superfície um isolador
perfeito exposto às mesmas condições de aquecimento de uma superfície real. A

temperatura da superfície passa a ser referida como a temperatura da superfície adiabática.
O fluxo de calor líquido total a esta superfície ideal é, por definição, zero (Eq.(3.8)).
q

,

+ qá

h

,

=−

=0
á

á

(3.8)
∆ á

(3.9)

Onde: a T é a temperatura de controle do material (ºC). Neste caso, esta temperatura é a
maior temperatura externa (costado ou teto) em que o material está em contato com o
combustível. Esta temperatura é extraída conforme a altura do teto flutuante (Ht) para o
costado do tanque. A Figura 3.7 apresenta detalhamento da área onde foram obtidas as Tc

no teto flutuante e a Figura 3.8 demonstra onde são obtidas as temperaturas dependendo
da Ht,.

Figura 3.7 – Detalhamento da temperatura de controle (Tc) no teto flutuante do tanque
alvo.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.8 - Temperaturas de Controle (Tc) no tanque alvo: (a) 0.8Ht; (b) 0.6Ht e (c)
0.4Ht.
Após novas análises com o novo hcnv,f, são obtidas novas temperaturas no tanque

alvo, a fim de provar a eficiência da aplicação dos aspersores aspergindo água em tanques
adjacentes ao tanque em chamas. Os resultados são vistos no capítulo seguinte.

3.3.2.3 Condução térmica
Condução térmica é a transferência de calor através de um sólido ou fluido

(líquido ou gás) estático devido ao movimento aleatório de átomos, elétrons e moléculas,
até ser atingido o equilíbrio da temperatura.

Segundo FOURIER (1955) "o fluxo de calor resultante da condução térmica é

proporcional à magnitude do gradiente de temperatura e oposta a ela em sinal". Para um

processo de condução unidimensional, expressa-se esta observação através da Eq. (3.10).
q

= −λ

(3.10)
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Onde: o vetor qcond,x (W/m²) é o fluxo de calor na direção x, dT/dx (K/m) é o gradiente
negativo de temperatura na direção do fluxo de calor e a constante de proporcionalidade
λ (W/mK) é a condutividade térmica do material.

Jean Baptiste Joseph Fourier em 1822, desenvolveu a distribuição de

temperatura dentro da seção do elemento para condições de aquecimento transiente
(Eq.(3.11)) (COSTA, 2008).
λ∇ T + q = ρc
Onde: ∇ T é o Laplaciano da temperatura do material,

(3.11)
é o calor gerado no interior do

material (W/m²), considerado nulo no presente trabalho,

é a densidade do material

(kg/m3), c é o calor específico do material (J/kgK) e t é o tempo (s).

Como é observada na Eq.(3.11), a formulação é dependente das propriedades do

material ( , c e λ), que influem diretamente no fenômeno. Nesse ponto, faz-se necessária

a obtenção dessas variáveis. Para condutividade térmica do aço, λ (W/mK) e para o calor
específico, SANTOS (2014) desenvolveu a equação Eq.(3.12) e Eq.(3.13) através de
definições das expressões EN 1994-1-2 (2005).
54-0.0333T (20°C  T  800°C)
λa (T) = 
27.3 (800°C < T  1200°C)
 425 + 0.773 T - 0.00169T 2 + 0.00000222T 3 (20°C  T  600°C)

666 -  13002  (600°C < T  735°C)
 T  738 



ca (T) = 
545 +  17820  (735°C < T  900°C)



 T  731 

650 (900°C < T  1200°C)

(3.12)

(3.13)

Onde: T (ºC) é a temperatura do aço e ρ é igual a 7850 kg/m3.
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Figura 3.9 - Gráfico das propriedades térmicas do aço: calor específico (ca(J/kgK)) e
condutividade térmica (λa(W/mK)).
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4

Estudo de casos e discussão
Após a metodologia de análise apresentada, seguem os resultados dos estudos

de caso propostos, através dos quais se avalia a evolução de temperaturas de controle nas
faces externas e internas do costado e do teto flutuante do tanque alvo exposto a incêndio
e a evolução da temperatura após utilização da água.

4.1 Resumo do Estudo de Caso
Nas análises realizadas foi proposto um parque de tancagem com dois tanques

cilíndricos verticais idênticos de 30 m de diâmetro, espessura 0.01m e 5m de altura,

considerados apoiados na superfície do terreno e com cobertura flutuante externa tipo
Pontoon, conforme Figura 4.1. Assume-se que a cobertura do tanque fonte é destruída na
deflagração do incêndio.

Figura 4.1 - Esquema de Parque de Armazenamento para estudos de casos.
Foram estudados 94 casos a fim de se obterem resultados diversos para dicussão

no presente trabalho. Na Tabela 4. 1 são destacados os casos conforme a necessidade das
análises aplicadas.
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Tabela 4. 1 – Casos estudados neste trabalho.
Caso 1

Combustíveis

Cenários

Distâncias

Sistema de
Resfriamento

Etanol

Sem vento

0.25D

Não acionado

Gasolina

Com vento

0.75D

0.85D
1.25D
1.63D

Acionado

Caso 2
Combustíveis

Cenários

Distâncias

Etanol
Gasolina

Sem vento
Com vento

0.25D
0.75D
0.85D
1.25D
1.63D

Sistema de
Resfriamento
Não acionado
Acionado

Caso 3
Combustíveis

Cenários

Distâncias

Sistema de
Resfriamento

Etanol

Sem vento

0.25D

Não acionado

Gasolina

Com vento

0.75D

0.85D
1.25D
1.63D

Acionado

Caso 4
Combustíveis

Cenários

Distâncias

Sistema de
Resfriamento

Etanol

Sem vento

0.25D

Não acionado

Gasolina

Com vento

0.75D
0.85D
1.25D
1.63D

Acionado

Taxas
mássicas de
água
(l/min.m²)
2
3

6.1
20.4

Taxas
mássicas de
água
(l/min.m²)
2
3
6.1
20.4

Taxas
mássicas de
água
(l/min.m²)
2
3

6.1
20.4

Taxas
mássicas de
água
(l/min.m²)
2
3

6.1
20.4

Situação
do
Tanque
0.8Ht
0.6Ht

Material do
Tanque
Aço Carbono

0.4Ht

Situação
do
Tanque
0.8Ht
0.6Ht
0.4Ht

Situação
do
Tanque
0.8Ht
0.6Ht

Material do
Tanque
Aço Carbono

Material do
Tanque
Aço Carbono

0.4Ht

Situação
do
Tanque
0.8Ht
0.6Ht

Material do
Tanque
Aço Carbono

0.4Ht

51

Na Tabela 4.2, são resumidos os resultados obtidos através das metodologias

aplicadas para obtenção dos dados no Abaqus.

Tabela 4.2 - Resumo dos parâmetros para aplicação dos estudos de casos.
Sem vento

Parâmetros

Cenários

(uw = 0)

Com vento

(uw = 5 m/s)

Etanol

Gasolina

Etanol

Gasolina

x

x

53.72º

55.53º

Altura da Chama (Hf)

22.97m

Comprimento da Chama (L)

x

x

33.36m

39.09m

x

x

4.51m

4.51m

80%

20%

80%

20%

Ângulo de Inclinação da Chama (θ)
Deslocamento Lateral da Chama
(ΔD)

Porcentagem de Chama Vísivel
(χlum)

Distâncias entre os tanques (d)

33.93m

x

Temperatura Equivalente da Chama
Etanol

0.25D

984.63ºC

1.25D

940.04ºC

0.75D

x

954.01ºC

(Tf,equiv.)

Gasolina
626.16ºC
604.46ºC
594.56ºC

4.2 Temperaturas ao longo do tempo
4.2.1 Temperaturas sem utilização do sistema de dilúvio
A Tabela 4.3 apresenta as temperaturas de controle (Tc) estacionárias obtidas nas

faces do costado e do teto flutuante do tanque alvo após 5 h de incêndio para todos os

casos propostos neste trabalho. Destacam-se as temperaturas de controle obtidas para os
casos em que se assumiu 0.8Ht (tanque cheio), Figura 4.2 e Figura 4.3, tendo em vista
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que estes resultados serão utilizados como objeto de comparação para ilustrar a influência
dos fatores considerados nas análises.

(a)

(b)

Figura 4.2 – Situação crítica de análise para cenário sem vento para incêndio em
tanques que armazenam (a) etanol e (b) gasolina.
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(a)

(b)

Figura 4.3 – Situação crítica de análise para cenário com vento (5m/s) para incêndio em
tanques que armazenam (a) etanol e (b) gasolina.
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Tabela 4.3 - Temperaturas de controle (Tc) estacionárias nas faces do costado e do teto
flutuante sem aplicação do sistema de resfriamento.

Temperatura de
Controle Externa
(Tc,ext)

T (°C)

Temperatura de
Controle Interna
(Tc,int )

T (°C)

Temperatura de
Controle Externa
(Tc,ext)

T (°C)

Temperatura de
Controle Interna
(Tc,int )

T (°C)

d/D

E

0.8Ht

G

Costado do Tanque

Sem Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

E

0.8Ht

G

Com Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

0.25

506.5

292.3

470.9

264.8

445.1

243.1

640.0 379.4 610.6 363.7

554.1 343.4

0.75

402.7

211.2

393.7

203.8

379.4

198.7

564.6 303.4 538.4 296.9

537.9 286.7

1.25

293.7

156.2

290.4

152.9

284.6

150.8

481.7 238.0 471.5 230.7

470.0 225.6

d/D

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.25

503.4

291.6

468.4

264.3

443.1

242.7

638.4 378.9 610.3 363.4

553.9 343.2

0.75

401.6

210.8

392.7

203.4

378.6

198.3

562.6 302.9 536.2 296.4

536.6 286.3

1.25

293.1

156.0

289.8

152.7

284.0

150.6

480.5 237.6 470.3 230.3

468.9 225.2

d/D

E

0.8Ht

G

Sem Vento
E
G
0.6Ht

Teto Flutuante
E

0.4Ht

G

E

0.8Ht

G

Com Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

0.25 402.6 194.5

368.1 176.4 342.6 164.8 840.5 451.1 812.3 424.2 774.6 410.1

0.75 176.2

93.6

157.6

86.1

147.1

80.0

619.3 312.7 598.8 292.8 565.9 292.2

1.25

53.4

86.9

49.7

87.3

50.9

353.6 158.1 316.2 141.2 296.7 130.0

d/D

84.8

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.25 396.0 194.0

365.5 176.4 342.6 164.6 799.5 448.1 778.1 423.1 745.3 407.5

0.75 175.6

93.4

155.9

86.0

146.8

79.9

615.8 311.8 590.2 292.2 556.1 270.1

1.25

53.1

86.7

49.7

86.5

50.4

349.4 156.9 315.2 141.1 295.9 129.8

84.5

As Figuras 4.4 e 4.5, respectivamente, demonstram a evolução da temperatura

de controle no costado e no teto flutuante, temperatura de controle abordada no Capítulo
3 (item 3.3.2.2 – Convecção Térmica), no decorrer do tempo de incêndio para o caso em
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que o tanque alvo e o tanque fonte estão afastados em 0.25D, apresentando as
temperaturas externas e internas em cenário sem e com vento.
uw = 0

uw = 5 m/s

Tc,ext (°C)
800

E

600

E

400

G
G

200
0

0

1

2

3

(a)

4

t (h)

5

uw = 0

uw = 5 m/s

Tc,int (°C)
800

E

600

E

400

G
G

200
0

0

1

2

3

4

5

t (h)

(b)

Figura 4.4 - Evolução da temperatura de controle para distância mínima 0.25D e 0.8Ht:
nas faces: (a) externa e (b) interna do costado.
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E
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uw = 0

uw = 5 m/s

Tc,int (°C)

E

800
600
400

E
G

200

G

0

0

1

2

3

4

5

t (h)

(b)

Figura 4.5 - Evolução da temperatura de controle para distância mínima 0.25D e 0.8Ht:
nas faces: (a) externa e (b) interna do teto flutuante.
A continuação dos dados obtidos apresentados na Tabela 4.2 e nas Figuras 4.4 e

4.5 estão no Anexo A deste trabalho. As considerações extraídas dos resultados são:
(i)

Todas as temperaturas de controle obtidas neste trabalho (ver Anexo
A) mostraram-se semelhantes para os cenários sem vento e com vento,
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ou seja, mesmo com a modificação dos tipos de combustíveis,
distância e altura do teto flutuante as temperaturas externas são

sempre maiores do que as internas. Nota-se que a estabilização da
temperatura no decorrer do tempo ocorre no aço carbono após cerca

de 2 horas de incêndio, atingido quando os fluxos de radiação

absorvidos na face externa do teto e do costado se equivalem, em
módulo, aos fluxos de radiação emitidos pela superfície exposta ao
(ii)

fogo.

Observa-se, que para todas as temperaturas apresentadas na Tabela

4.2, os incêndios em etanol promovem temperaturas de controle
significativamente mais elevadas do que para incêndios em gasolina.

Isto era esperado, pois incêndio em etanol é quase livre de fumaça

quando comparado ao de gasolina. Para o cenário 0.8Ht (tanque
cheio), destacado na tabela, o etanol apresenta uma temperatura de
controle superior no costado e no teto flutuante. No cenário sem vento,

em média, as temperaturas foram superiores 42.2% e 51.4%
respectivamente. No cenário com vento, em média, 40.7% e 45.1%
(iii)

superiores respectivamente.

Conforme mencionado anteriormente, quanto maior o fator de
configuração das geometrias entre o plano receptor e o plano emissor,
maior será o fluxo de radiação emitido pela fonte de calor. Sendo

assim, para maior distância, acontece o contrário (diminuição do fluxo
de calor e consequentemente menor temperatura). Assim, como

esperado, no cenário com vento a temperatura de controle no teto

flutuante se sobrepõe a temperatura no costado do tanque em
distâncias mínimas (0.25D e 0.75D) e para maior distância (1.25D), a
(iv)

temperatura de controle mais elevada foi localizada no costado.

Como destaque, observa-se que as temperaturas são sempre mais

elevadas quando simulados o tanque cheio (0.8Ht), independente do
combustível,

da

distância

ou

do

cenário.

Isto

acontece

fundamentalmente devido à condutividade térmica do aço. No caso

do tanque cheio tem-se maior contato do combustível com o interior
do tanque, que transfere de forma mais efetiva o calor por todo o
fluido.
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(v)

Para comparação dos cenários (sem e com vento) observou-se que a

introdução do vento (uw=5m/s) nas análises não modificou as
tendências de evolução da temperatura, mas provou que quanto maior
a aproximação da chama (inclinação do fogo) em direção ao alvo
maior serão as temperaturas encontradas no mesmo.

(vi)

Quanto maior a distância entre os tanques, fonte e alvo, menor o risco
da ocorrência do Efeito Dominó. Independente do cenário estudado,

com incidência ou não do vento; tipo de combustível ou volume do
tanque, observou-se que a distância influencia na segurança do parque

do tancagem, pois quanto maior a distância, menor a incidência da
chama sobre o alvo e menor a temperatura do mesmo.

4.2.2 Temperaturas com utilização do sistema de dilúvio
Na Tabela 4.4, seguem os coeficientes de convecção final (hcnv,f), obtidos da

metodologia aplicada neste trabalho para uma taxa mássica de água (má
l/min.m2.

) igual a 3

Tabela 4.4 - Coeficientes de convecção para aplicação do sistema de dilúvio (3
l/min.m2).

hcnv,f

(W/m²°C)

T (°C)

hcnv,f

(W/m²°C)

T (°C)

d/D

E

0.8Ht

G

Sem Vento
E
G
0.6Ht

Costado do Tanque

E

0.4Ht

G

E

0.8Ht

G

Com Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

0.25

23.63

42.22

25.49

46.95

27.04

51.52

18.54 31.99

19.46 33.45 21.53

35.54

0.75

30.04

60.13

30.76

62.55

31.99

64.34

21.11 40.56

22.17 41.51 22.20

43.10

1.25

42.00

84.40

42.51

86.49

43.45

87.86

24.90 52.73

25.46 54.56 25.55

55.91

E

G

E

G

E

65.88

33.03

73.51

35.63

d/D

0.25
0.75

0.8Ht

30.04
73.60

156.24

0.6Ht

83.53

Teto Flutuante
G
E
G
0.4Ht
0.8Ht

173.78 90.42

79.41

14.01 26.66

191.65 19.18 39.27

1.25 177.35 344.37 171.79 386.73 170.76 371.67 34.46 83.25

E

0.6Ht

G

E

0.4Ht

14.51 28.44 15.23

19.86 42.13 21.06

G

29.46

45.92

38.81 94.82 41.54 104.70

Após a aplicação dos coeficientes finais no Abaqus, são obtidas novas

temperaturas de controle (Tc) estacionárias nas faces do tanque alvo e do teto flutuante
após 5 h de incêndio com a influência do sistema de dilúvio aplicando água em todo o
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costado do tanque e no do teto flutuante. Vale ressaltar que os dados foram obtidos nos
pontos de maiores temperaturas, Tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Temperaturas de controle (Tc) estacionárias nas faces do costado e do teto
flutuante com aplicação do sistema de resfriamento.

Temperatura de
Controle Externa
(Tc,ext)

T (°C)

Temperatura de
Controle Interna
(Tc,int)

T (°C)

Temperatura de
Controle Externa
(Tc,ext)

T (°C)

Temperatura de
Controle Interna
(Tc,int)

T (°C)

d/D

E

0.8Ht

G

Sem Vento
E
G
0.6Ht

Costado do Tanque

E

0.4Ht

G

E

0.8Ht

G

Com Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

0.25 395.99 108.27 325.03

87.01

303.86

76.45 541.23 177.57 480.37 152.36 416.43 131.18

0.75 259.78

67.59

244.86

63.35

236.97

61.19 472.27 141.29 444.59 118.90 440.91 113.94

1.25 137.56

42.41

133.30

41.23

130.72

40.65 365.65 107.46 351.62 81.85 351.26 55.57

d/D

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.25 395.28 108.15 323.46

86.94

303.50

76.43 538.85 176.82 479.20 151.77 415.90 130.67

0.75 259.36

67.54

244.49

63.32

236.71

61.19 471.33 141.10 443.74 118.77 440.24 113.87

1.25 137.39

42.40

133.15

41.22

130.63

40.63 364.99 107.33 306.63 81.78 350.78 55.52

d/D

E

0.8Ht

G

Sem Vento
E
G
0.6Ht

Teto Flutuante
E

0.4Ht

G

E

0.8Ht

G

Com Vento
E
G
0.6Ht

E

0.4Ht

G

0.25 252.04 63.74 211.31 54.83 182.29 49.35 780.33 305.28 747.38 271.20 702.51 249.92
0.75 55.73 27.54

47.04 25.96 42.24 24.86 527.26 179.08 487.05 129.68 447.36 113.72

1.25 25.82 21.53

25.03 21.19 24.92 21.10 193.67 78.95 156.68 47.64 135.75 40.43

d/D

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.8Ht

0.6Ht

0.4Ht

0.25 249.52 63.65 210.11 54.80 180.91 48.70 749.06 305.03 725.96 269.93 679.25 249.87
0.75 55.69 27.49

46.84 25.91 42.17 24.81 525.47 177.88 483.60 129.51 445.26 113.09

1.25 25.82 21.53

25.00 21.19 24.85 21.08 193.30 78.45 155.65 47.56 135.57 40.17

As Figuras 4.6 e 4.7 demonstram a evolução da temperatura de controle no

tanque alvo (costado e teto flutuante) após a utilização da água para controle de

temperatura no decorrer do tempo de incêndio para o caso em que o tanque alvo e o tanque
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fonte estão afastados em 0.25D, apresentando as temperaturas externas e internas em
cenários sem e com vento.

uw = 0

uw = 5 m/s
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800
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E
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(a)
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E
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G
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3

4

5

t (h)

(b)

Figura 4.6 - Evolução da temperatura de controle para distância mínima 0.25D e 0.8Ht
após utilização da água nas faces: (a) externa e (b) interna do costado.
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Figura 4.7 - Evolução da temperatura de controle para distância mínima 0.25D e 0.8Ht
após utilização da água nas faces: (a) externa e (b) interna do teto flutuante.
A continuação dos dados obtidos apresentados na Tabela 4.5 e nas Figuras 4.6 e

4.7 estão no Anexo A deste trabalho. As considerações extraídas dos resultados são:
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(i)

Foi observado que o resfriamento torna-se mais eficiente, para controle

do aumento da temperatura, em tanques de armazenam gasolina e em
cenários em que não há incidência de vento (uw=0). A eficiência do

resfriamento para o caso 0.8Ht, 0.25D e sem vento, em tanques que
armazenam gasolina evolui até 63%. Para o etanol esta porcentagem é
(ii)

(iii)

menor, 22% devido suas características de queima;

Para o cenário com vento, foi observado que as temperaturas elevadas
são identificadas no teto flutuante, ou seja, maior dificuldade de
arrefecimento no mesmo;

Como já era esperado, a maior dificuldade de resfriamento é para o

cenário com influência de vento. Devido a maior aproximação da
chama com o tanque alvo.

Na Tabela 4.6, seguem os coeficientes de convecção final (hcnv,f), obtidos pela

metodologia aplicada neste trabalho para uma taxa mássica de água (má

) igual a 2, 3,

6.1 e 20.4 l/min.m2 para situação crítica: tanque cheio (0.8Ht) e com vento (5 m/s).

A fim de comparar os resultados obtidos para os cenários mais críticos, foram

analisadas as temperaturas de controle, Tabela 4.7, com utilização de taxa mássica de
água, conforme norma NFPA 15, de 6.1 l/min.m2 e 20.4 l/min.m2, ABNT NBR 17.505-7
(2015) 2 l/min.m2 e Petrobras N 1203:2013 é de 3 l/min.m2.
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Tabela 4.6 – Coeficientes de convecção final (hcnv,f) para aplicação de diferentes taxas
mássicas de água.

hcnv,f

(W/m²°C)

T (°C)

hcnv,f

(W/m²°C)

T (°C)

d/D

2 l/min.m
E
G
2

Costado

3 l/min.m
E
G
2

6.1 l/min.m
E
G

20.4 l/min.m
E
G

2

2

0.25

12.4

21.3

18.5

32.0

37.1

65.0

126.1

217.5

1.25

16.6

35.2

24.9

52.7

49.8

107.2

169.3

358.6

0.75

d/D

0.25
0.75
1.25

14.1

E

9.3

12.8
23.0

27.0

G

21.1

E

17.8

14.0

55.5

34.5

26.2

40.6

42.2

Teto Flutuante
G
E

19.2

82.5

G

26.7

28.0

54.2

83.3

68.9

169.3

39.3

38.4

143.5

275.8

E

79.8

G

95.3

181.3

234.3

566.1

130.4

267.0

Tabela 4.7 - Temperaturas de controle (Tc) estacionárias na face externa do tanque alvo
com aplicação de diferentes taxas mássicas.

Situação Cenário Combustível Distância

0.8Ht

0.8Ht

Com
vento

Com
vento

Etanol
Gasolina

Etanol
Gasolina

0.25D
0.75D
1.25D
0.25D
0.75D
1.25D
0.25D
0.75D
1.25D
0.25D
0.75D
1.25D

Costado
ABNT NBR
N 1203:2013
17.505-7
2 l/min.m

2

576.4
506.7
407.2
225.5
157.4
108.2
Teto Flutuante
807.7
565.0
235.5
350.5
186.6
57.4

NFPA 15

3 l/min.m
6.1 l/min.m 20.4 l/min.m
Temperatura (°C)
541.2
445.0
202.5
472.3
377.9
173.2
365.7
269.4
116.7
177.6
106.9
50.5
141.3
82.4
41.0
107.5
56.9
32.1
2

780.3
527.3
193.7
305.3
179.1
78.9

2

721.3
444.7
128.0
212.2
97.1
34.2

2

473.0
217.0
56.8
90.7
45.9
24.5
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As principais conclusões obtidas foram:
(i)

Nota-se que a eficiência no resfriamento do tanque é mais efetiva quando
aplicada uma taxa mássica superior a 2 e 3 l/min.m2. Para tanques que

armazenam etanol, foi verificado que quando aplicada a taxa mássica de água

de 6.1 l/min.m2 o arrefecimento é maior em até 14% no teto e 30% no costado
e, para taxa mássica de água de 20.4 l/min.m2, tem-se uma eficiência de 44%
no teto e no costado 68%, comparado a temperatura inicial sem aplicação do
(ii)

resfriamento;

Observou-se também que a eficiência das taxas mássicas é maior quanto maior
for a distância (1.25D) do tanque alvo até a fonte de calor.

4.2.3 Segurança e distâncias
A fim de comprovar a aplicabilidade dos estudos de casos do trabalho e da norma

de segurança NFPA 30 x NFPA 15, foram feitas as análises com os resultados obtidos. A

norma NFPA 30 estabelece distâncias mínimas entre os tanques em projetos de parques
de tancagem. Conforme abordado no Capítulo II, para tanques de diâmetros inferiores a

45m, a distância mínima entre os costados deve ser 1/6 da soma dos diâmetros dos tanques
adjacentes ou superior a 0.9m. A norma não faz distinção entre os combustíveis para
aplicação desses parâmetros. Para os casos analisados neste trabalho, a mínima distância
de segurança é de 0.33D.

Portanto, através desses estudos, foram feitas avaliações sobre a probabilidade

de ocorrer o efeito dominó em função da distância entre tanque fonte e tanque alvo.

Conforme KANURY (1975), a temperatura de autoignição da gasolina e do etanol são

298.9ºC e 392ºC respectivamente, e esse critério prevê a falha de explosão do líquido no
interior do tanque alvo quando sua face interna atinge essa temperatura.

A Figura 4.8 e a Figura 4.9, demonstram duas aplicações de segurança

importantes para projetos de parques de tancagem: (i) a distância mínima entre tanques

adjacentes e (ii) aplicação do sistema de arrefecimento. O eixo das ordenadas apresentamse as temperaturas máximas de controle internas do costado e do teto do tanque alvo com
a aplicação do sistema de dilúvio para arrefecimento da temperatura e o eixo das abscissas

apresentam-se as distâncias que foram estudadas neste trabalho e proposta pela norma
(0.33D).
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(a)

(b)

Figura 4.8 - Temperaturas de controle estacionárias na face interna para o cenário com
incidência do vento e tanque alvo armazenando gasolina (a) no costado e (b) no teto
flutuante.
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(a)

(b)

Figura 4.9 - Temperaturas de controle estacionárias na face interna para o cenário com
incidência do vento e tanque armazenando etanol (a) no costado e (b) no teto flutuante.
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A partir dessas figuras, pode-se concluir que:
(i)

No tanque alvo armazenando gasolina a eficiência da junção do sistema de
arrefecimento e distância de segurança mínima exigida pela norma NFPA 30

(0.33D), mostraram-se eficazes quando aplicado uma taxa mássica de água

acima de 6.1 L/min.m2. Pois quando aplicado uma taxa mássica de água menor
que 6.1 1 L/min.m2, as temperaturas de controle ultrapassam a temperatura de
(ii)

(iii)

segurança do combustível, temperatura de autoignição;

No tanque alvo armazenando etanol a eficiência da junção do sistema de
arrefecimento e distância de segurança mínima exigida pela norma NFPA 30
(0.33D), mostraram-se ineficaz para qualquer taxa mássica de água aplicada;

Observa-se que, para os cenários exemplificados na Figura 4.8 (a), o costado
do tanque armazenando gasolina, a norma e as aplicações de taxas mássicas

são eficientes para qualquer distância estudada neste trabalho (0.25D; 0.75D
e 1.25D). Todavia, levando em consideração o teto do tanque, Figura 4.8 (b),
(iv)

as taxas mássicas só se tornam eficientes para distância de 0.75D;

Como já levantado anteriormente, as temperaturas em tanques que armazenam

etanol são mais elevadas, ou seja, maior dificuldade para o resfriamento dos
mesmos. Isto é observado quando avaliado a Figura 4.9. Segundo essa figura,

a eficiência do arrefecimento inicia-se quando aplicada a taxa mássica de 20.4
l/min.m2 à distância de 0.75D.

SANTOS (2014) abordou, em sua pesquisa, as distâncias mínimas de segurança

para costado dos tanques em situação de incêndio 0.85D e 1.63D, para o etanol e gasolina
respectivamente. Todavia seu estudo não anexou sistemas de segurança ativos, como

aspersores, discutidos neste trabalho. Levando em consideração as distâncias discutidas
neste trabalho (0.25D; 0.75D e 1.25D) e por SANTOS (2014), nas Figuras 4.10 e 4.11,

seguem as comparações das distâncias com aplicação do sistema arrefecimento de água
com taxa mássica de 3 l/min.m2, tanque cheio (0.8Ht) e com vento.

68

(a)

(b)

Figura 4.10 – Comparação das temperaturas de controle e distância de segurança para
tanques em situação de incêndio que armazenam gasolina: (a) costado e (b) teto
flutuante.
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(a)

(b)

Figura 4.11 - Comparação das temperaturas de controle e distância de segurança para
tanques em situação de incêndio que armazenam etanol: (a) costado e (b) teto flutuante.
A partir dessas figuras, observa-se que:
(i)

A avaliação de SANTOS (2014) demonstra que a distância de 0.85D para

tanques que armazenam gasolina e 1.63D para tanques que armazenam
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etanol na situação crítica, supera a distância adequada com aplicação do
sistema de arrefecimento;

A distância sugerida neste trabalho segundo as análises para os tanques
que armazenam gasolina é de 0.5D e para etanol 1.25D.

4.2.3 Esquema de distribuição da temperatura
A distribuição da temperatura é representada pelas figuras geradas pelo

programa Abaqus, conforme representação da Figura 4.12, que exemplifica a distribuição
das temperaturas estacionárias no costado e no teto flutuante no tanque alvo para
simulação 0.8Ht e distância mínima de 0.25D. No Anexo B, será apresentado os esquemas

de distribuição das temperaturas para todos os casos apresentados neste trabalho. Nessas
figuras observa-se que:
(i)

Apesar das temperaturas para o cenário sem vento serem menores quando

comparadas ao cenário com vento, a distribuição da temperatura no costado
do tanque é maior quando não existe a incidência de vento (uw = 0) para 0.25D.
Quando aplicada a incidência de vento (uw = 5m/s), a face horizontal superior

do costado do alvo apresenta um fator de configuração maior, ou seja, isso
reflete na maior temperatura. Isto acontece devido ao maior contato da chama

com o alvo. No teto flutuante a recíproca é a mesma. A maior temperatura é
(ii)

vista na parte do flutuador/pontoon, ou seja, na borda externa do teto;

Em ambos os cenários, os fatores de configuração diminuem ao longo da
circunferência do tanque até atingirem valores nulos, isto é, onde os fluxos de
radiação emitidos pela fonte não influenciam no ganho da temperatura no
costado e no teto flutuante.
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Sem vento

Com vento

Costado

E

G
(a)

Teto flutuante

E

G
(b)

Figura 4.12 - Representação gráfica da distribuição das temperaturas estacionárias nas
faces externas para 0.8Ht e distância de 0.25D: (a) no costado e (b) no teto flutuante do
tanque alvo.
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5

Conclusão

Foram realizadas análises neste trabalho destinadas à avaliação dos perigos e

inseguranças relacionadas a eventos de pool fires em parques de armazenamento de

combustíveis como gasolina e etanol em situação de incêndio. Para simulação das
análises, a chama foi discretizada como um modelo sólido mofidicado com utilização de
parâmetros que foram desenvolvidos por SANTOS (2014) para definição da temperatura

equivalente da chama. O intuito era simular a radiação térmica, que foi calculada por um
algoritmo para solução numérica do problema de fator de configuração em ambientes
tridimensionais. O modelo radiativo foi validado por meio de formulações na literatura
sobre estudos direcionados a incêndios em tanques para diferentes cenários, sem e com
vento. Esse modelo foi aplicado a uma simulação de dois tanques cilíndricos verticais

idênticos com diferentes distâncias entre eles, e com objetivo de se avaliarem as
temperaturas equivalente, de controle e a influência do arrefecimento para controle das

temperaturas no tanque alvo, constituído pelo costado e pelo teto flutuante externo tipo
Pontoon. As temperaturas de controle, ilustradas no costado e no teto flutuante, foram

extraídas para dimensionar a maior temperatura entre o material do tanque e o produto
armazenado e avaliar o efeito dominó. Desta forma, pode-se comparar a temperatura de
autoignição do combustível e a temperatura nos alvos que estão expostos ao fogo e, por

conseguinte, verificar a distância de segurança exposta na norma NFPA 30. Após estas
análises, foram avaliados o sistema de arrefecimento para controle das temperaturas nos

alvos e a eficiência deste sistema nas diferentes distâncias apresentadas. A formulação
utilizada foi apresentada por FOSSA (2013), através do balanço de energia entre a
radiação que é emitida e a absorvida.

Os 94 casos estudados foram para seguintes combinações entre eles (i) cenário

sem e com vento (0 ou 5 m/s); (ii) distâncias entre os tanques fonte e alvo; tipo de
combustível (etanol ou gasolina); diferentes níveis de combustíveis dentro do tanque

(0.8Ht; 0.6Ht e 0.4Ht) e finalmente o sistema de arrefecimento (2, 3, 6.1 ou 20.4 l/min.m2).
Foram extraídas as seguintes conclusões destas análises:
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a. Nota-se que, para todos os casos propostos, o incêndio em tanques que armazenam
o combustível etanol é mais agressivo e promove temperaturas no costado e no

teto flutuante superiores quando comparadas ao armazenamento de gasolina.
Como já abordado anteriormente, isto já era previsto, pois incêndio em tanques

de etanol produzem uma menor quantidade de fumaça, ou seja, emitem maior
radiação térmica;

b. Em todos os cenários, foi observado que as temperaturas externas dos materiais

alvos são próximas às temperaturas internas. Este fator é devido à condutividade
térmica do aço, que transfere de maneira efetiva o calor ao longo de toda a
espessura;

c. Foi observado que quanto menor a distância entre os tanques fonte e alvo, maior
a temperatura na face externa do costado e do teto. Desta forma, o afastamento
leva à diminuição da temperatura, independente do cenário de incidência ou não
do vento;

d. Observou-se que a influência do vento (5 m/s) resulta em elevações das
temperaturas em todos os casos analisados, consequência da aproximação da

chama ao tanque alvo. As maiores temperaturas foram encontradas no teto

flutuante, quando a distância mínima era utilizada, quando comparado às
temperaturas no costado do tanque;

e. Para todos os cenários, o tanque cheio (0.8Ht) apresentou as maiores temperaturas

de controle, independente do cenário de incidência ou não do vento, tipo de

combustível ou da distância aplicada. Assim, em caso de incêndio, os tanques com
maior quantidade de combustível armazenado serão uma ameaça à segurança a

toda área adjacente a ele e haverá maior probabilidade da ocorrência do efeito
dominó;

f. A eficiência do resfriamento é mais efetiva quando em cenários sem incidência
de vento, visto que as temperaturas neste caso são menores quando comparado ao
cenário com incidência do vento;

g. As taxas mássicas de água mínimas exigidas pelo Brasil (2 e 3 L/min.m2) e a

distância recomendada pela norma NFPA 30, não atendem as recomendações de
segurança de um Parque de Tancagem;

h. Para tanques que armazenam, etanol ou gasolina, a aplicação da taxa mínima de
água (2 L/min.m2) recomendada na norma ABNT NBR 17.505-7, sugere-se a
distância de 1.25D e 0.75D, respectivamente;
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i. Sem o sistema de arrefecimento, a norma NFPA 30:2012 (distância mínima de
0.33D) não atenderia à segurança do parque de tancagem.

Finalmente, as metodologias apresentadas neste trabalho têm o intuito de avaliar

as condições de segurança e os riscos de incêndio associado à parques de tancagem
abordados por normas e conceitos pré-estabelecidos. Foi observado a eficiência do

projeto de parque de tancagem e o meio de segurança proposto por sistema de
resfriamento com aspersores de água a fim de evitar o efeito dominó. A partir das análises

e dos resultados obtidos, espera-se estimular a revisão dos conceitos estabelecidos e
interesse de evoluir o assunto em novas pesquisas.
Sugestões de trabalhos futuros
A fim de propor novas metodologias eficientes para estes tipos de projetos, são

sugeridas novas discussões como:


A utilização de outros materiais para o tanque e teto flutuante;



Aplicação de outros sistemas de segurança ativos e passivos e a junção







Avaliação em tanques com teto misto, fixo e flutuante;
entre eles;

Análises com outros tipos de combustíveis;

Aplicação das metodologias para diferentes geometrias, por exemplo,
diferentes diâmetros, alturas, espessuras etc;

Análises para diferentes velocidades de incidência de vento.
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Anexo A
Resultados das análises de temperatura em função do tempo
durante incêndio

Nas Figuras A.1 e A.4 são apresentadas a evolução das temperaturas de controle

obtidas em função do tempo transcorrido de incêndio nas faces internas do tanque alvo e

do seu teto flutuante, durante 5 h, para os casos: sem e com incidência de vento; diferentes
distâncias (0.25D, 0.75D e 1.25D); diferentes combustíveis (etanol ou gasolina);

diferentes alturas do teto flutuante (0.8Ht, 0.6Ht e 0.4Ht) e; sem aplicação do sistema de
arrefecimento.
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Figura A.1 - Evolução da temperatura de controle na face interna do tanque alvo em
situação de incêndio em gasolina para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.2 - Evolução da temperatura de controle na face interna do tanque alvo em
situação de incêndio em etanol para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.3 - Evolução da temperatura de controle na face interna do teto flutuante em
situação de incêndio em gasolina para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.4 - Evolução da temperatura de controle na face interna do teto flutuante em
situação de incêndio em etanol para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Nas Figuras A.5 e A.8 são apresentadas a evolução das temperaturas de controle

obtidas em função do tempo transcorrido de incêndio nas faces internas do tanque alvo e

do seu teto flutuante, durante 5 h, para os casos: sem e com incidência de vento; diferentes
distâncias (0.25D, 0.75D e 1.25D); diferentes combustíveis (etanol ou gasolina);

diferentes alturas do teto flutuante (0.8Ht, 0.6Ht e 0.4Ht) e; com aplicação do sistema de
arrefecimento com taxas mássicas de água iguais a 3 l/min.m2.
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Figura A.5 - Evolução da temperatura de controle na face interna do tanque alvo em

situação de incêndio em gasolina com utilização do sistema de resfriamento com taxa
mássica de água de 3 l/min.m2 para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.6 - Evolução da temperatura de controle na face interna do teto flutuante em
situação de incêndio em gasolina com utilização do sistema de resfriamento com taxa
mássica de água de 3 l/min.m2 para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.7 - Evolução da temperatura de controle na face interna do tanque alvo em

situação de incêndio em gasolina com utilização do sistema de resfriamento com taxa
mássica de água de 3 l/min.m2 para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Figura A.8 - Evolução da temperatura de controle na face interna do teto flutuante em
situação de incêndio em gasolina com utilização do sistema de resfriamento com taxa
mássica de água de 3 l/min.m2 para: (a) 0.25D, (b) 0.75D e (c) 1.25D.
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Nas Figuras A.9 e A.10 são apresentadas a evolução das temperaturas de

controle obtidas em função do tempo transcorrido de incêndio nas faces internas do

tanque alvo e do seu teto flutuante, durante 5 h, para os casos: com incidência de vento;
diferentes distâncias (0.25D, 0.75D e 1.25D); diferentes combustíveis (etanol ou

gasolina); tanque cheio (0.8Ht) e; com aplicação do sistema de arrefecimento com taxas
mássicas de água iguais a 2, 3, 6.1 e 20.4 l/min.m2 para comparação da eficiência dos
sistemas.
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Figura A.9 - Evolução da temperatura de controle na face interna do costado em

situação de incêndio para distâncias de 0.25D; 0.75D e 1.25D, tanque cheio (0.8Ht) e
diferentes aplicações de taxas mássicas de água: 2, 3, 6.1 e 20.4 l/min.m2.
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Figura A.10 - Evolução da temperatura de controle na face interna do teto flutuante em
situação de incêndio para distâncias de 0.25D; 0.75D e 1.25D, tanque cheio (0.8Ht) e
diferentes aplicações de taxas mássicas de água: 2, 3, 6.1 e 20.4 l/min.m2.
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Anexo B
As Figuras B.1 a B.4 representam graficamente a distribuição das temperaturas

estacionárias no costado do tanque e do teto flutuante tipo pontoon, durante 5 h, para os
casos: sem e com incidência de vento; diferentes distâncias (0.25D, 0.75D e 1.25D);
diferentes combustíveis (etanol ou gasolina); diferentes alturas do teto flutuante (0.8Ht,
0.6Ht e 0.4Ht) e; sem aplicação do sistema de arrefecimento.
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Figura B.1 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de gasolina
em cenário sem vento: (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.
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Figura B.2 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de gasolina
em cenário com vento (5 m/s): (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.
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Figura B.3 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol
em cenário sem vento: (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.
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Figura B.4 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol
em cenário com vento (5 m/s): (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.

As Figuras B.5 a B.10 representam graficamente a distribuição das temperaturas

estacionárias no costado do tanque e do teto flutuante tipo Pontoon, durante 5 h, para os
casos: sem e com incidência de vento; diferentes distâncias (0.25D, 0.75D e 1.25D);
diferentes combustíveis (etanol ou gasolina); diferentes alturas do teto flutuante (0.8Ht,
0.6Ht e 0.4Ht) e; com aplicação do sistema de arrefecimento.
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Figura B.5 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de gasolina

em cenário sem vento após utilização do sistema de resfriamento com taxa mássica água
de 3 l/min.m2: (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.
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Figura B.6 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de gasolina
em cenário com vento após utilização do sistema de resfriamento com taxa mássica
água de 3 l/min.m2: (a) costado do tanque alvo e (b) no teto flutuante.
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Figura B.7 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol

em cenário sem vento após utilização do sistema de resfriamento com taxa mássica água
de 3 l/min.m2: (a) costado e (b) teto flutuante do tanque alvo.
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Figura B.8 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol
em cenário com vento após utilização do sistema de resfriamento com taxa mássica
água de 3 l/min.m2: (a) costado e (b) teto flutuante do tanque alvo.
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Figura B.9 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol e
gasolina em cenário com vento e distância crítica 0.25D após utilização do sistema de

resfriamento com taxa mássica água de 6.1 l/min.m2: (a) costado do tanque alvo e (b) no
teto flutuante.
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Figura B.10 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol

e gasolina em cenário com vento e distância crítica 0.25D após utilização do sistema de
resfriamento com taxa mássica água de 20.4 l/min.m2: (a) costado do tanque alvo e (b)
no teto flutuante.
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Figura B.11 - Representação das temperaturas para tanque de armazenamento de etanol

e gasolina em cenário com vento e distância crítica 0.25D após utilização do sistema de
resfriamento com taxa mássica água de 2 l/min.m2: (a) costado do tanque alvo e (b) no
teto flutuante.
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