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Foto 1 – Área A. Zona de ribeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Área A. Terraço Oeste (Vale de Moinho 2) 
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Foto 3 – Área B. Terraço Oeste (Vale de Moinho 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Vista Área B e C 
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Foto 5 – Vista geral da Área D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Materiais identificados em Vale de Moinho 2 
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Foto 7 – Pormenor de materiais identificados em Vale de Moinho 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 – Vista geral da plataforma Oeste onde se encontra o sítio de Vale de Moinho 2 
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Foto 9 – Vista geral da Área E (unidade de regeneração) 
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1. Principles of impact significance assessment with the ARVI approach 

1.1. Assessment framework 

One deliverable of the IMPERIA project is a systematic approach called ARVI for assessing the significance 

of the expected impacts of a proposed development project. The fundamental principle of the ARVi 

approach is that for each impact (for instance noise, landscape or water quality) one first assesses the 

sensitivity of the target receptor in its baseline state, and then the magnitude of the change, which would 

probably affect the target receptor as a result of the proposed project. An overall estimate of the 

significance of an impact is derived from these judgments. Both the sensitivity of the target receptor and 

the magnitude of the change are evaluated systematically based on more detailed sub-criteria (Figure 1). 

These criteria are described in more detail on the following pages. 

 

 
             (Relevant chapter number in parentheses) 

Figure 1. The structure of the ARVI approach. 

The objective of this approach is to improve the transparency and consistency of impact assessment. In 

addition, the approach aims to promote dialog among EIA experts, between experts and stakeholders, and 

to improve the stakeholders’ and citizens’ understanding of impact characteristics. 

1.2. Assessment process 

The assessment process is described in Figure 2. For each alternative and impact combination under 

evaluation, an assessment form is filled including all the factors in the figure. Typically, each impact is 

assessed by an expert of the particular field, who evaluates all the alternatives with respect to this impact. 

Besides evaluation, it is important to also document the basis and rationale for reaching the conclusion in 

the evaluation form. 

 
Figure 2. The assessment process with the ARVI approach. 
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First, one has to consider whether assessment of the following aspects can be integrated or should be 

addressed separately: 

- Phases of the project, including construction, operation and decommissioning phase 

- Separate actions comprising the alternatives 

- Near and far impact zones 

- Time periods of the impacts 

If the impacts do not essentially differ from each other in terms of these dimensions, it is sufficient to fill in 

a single ARVI form. In other cases, one has to consider filling separate evaluation form for each dimension. 

For instance, typically one makes one overall assessment for the entire target area. However, this approach 

may be inappropriate in cases where the target area contains targets with distinctively different sensitivity 

or where the experienced effects are clearly of different magnitude. An example of this is an area which 

hosts one target sensitive to noise further away (experiencing a low magnitude), and another target 

insensitive to noise nearby (experiencing a large magnitude). In a case like this, it may be necessary to treat 

the near and far impact zones separately. On the evaluation form, fields are provided for specifying impact 

zones. Another instance which may require separate evaluation forms is the assessment of short and long-

term impacts. 
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2. Assessment of the sensitivity of the receptor 

Sensitivity of the receptor is a description of the characteristics of the target of an impact. It is a measure 

of 1) existing regulations and guidance, 2) societal value and 3) vulnerability for the change. The sensitivity 

of a receptor is estimated in its current state prior to any change implied by the project. 

2.1. Existing regulations and guidance 

Existing regulations and guidance describes whether there are any such objects in the impact area, which 

have some level of protection by law or other regulations (e.g. prohibition against polluting groundwater 

and Natura areas), or whose conservation value is increased by programs or recommendations (e.g. 

landscapes designated as nationally valuable). 

The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- Are there any regulations in the legislation for the receptor? 

- Are there any targets in the area with preservation orders or classified as valuable? 

- Are there any species in the area classifies as endangered or threatened? 

- Does the receptor belong to any national or international protection program? 

 

Very high 

* * * * 

The impact area includes an object that is protected by national law or an EU 

directive (e.g. Natura 2000 areas) or international contracts which may prevent the 

proposed development. 

High 

* * * 

The impact area includes an object that is protected by national law or an EU 

directive (e.g. Natura 2000 areas) or international contracts which may have direct 

impact on the feasibility of the proposed development. 

Moderate 

* * 

Regulation sets recommendations or reference values for an object in the impact 

area, or the project may impact an area conserved by a national or an international 

program. 

Low 

* 

Few or no recommendations which add to the conservation value of the impact 

area, and no regulations restricting use of the area (e.g. zoning plans). 

2.2. Societal value 

Societal value describes the value of the receptor to the society and depending on the type of impact may 

be related to economic values (e.g. water supply), social values (e.g. landscape or recreation) or 

environmental values (e.g. natural habitat). Societal value measures general appreciation from the point of 

view of the society, but should not consider that much the point of view of individuals exposed to negative 

impacts. When relevant, the number of people impacted is taken into account. Generally the anxiety of 

interest groups is not included in societal value because anxiety is taken into account in social impact 

assessment. 

The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- How valuable or important is the receptor in general? 

- Does the receptor have any cultural or historical values? 

- How extensive is the recreational or other use of the area? 

- Are there any valuable natural targets? 

- What is the number of affected people? 

- How original or unique is the state of the receptor? 

- Does the project raise any concerns or conflicts (only on social impacts)? 

 

Very high 

* * * * 

The receptor is highly unique, very valuable to society and possibly irreplaceable. It 

may be deemed internationally significant and valuable. The number of people 

affected is very large. 

High 

* * * 

The receptor is unique and valuable to society. It may be deemed nationally 

significant and valuable. The number of people impacted is large. 

Moderate 

* * 

The receptor is valuable and locally significant but not very unique. The number of 

people impacted is moderate. 
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Low 

* 

The receptor is of small value or uniqueness. The number of people impacted is 

small. 

2.3. Vulnerability for the change 

Vulnerability for the change describes how liable the receptor is to be influenced or harmed by pollution or 

other changes to its environment. For instance, an area which is quiet is more vulnerable to increasing 

noise than an area with industrial background noise. 

The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- How vulnerable or susceptible is the state of the receptor for the external changes in the 

environment? 

- What is the ability of the receptor to tolerate changes? 

- Are there any sensitive targets in the area (hospitals, schools, kindergartens, etc.)? 

 

Very high 

* * * * 

Even a very small external change could substantially change the status of the 

receptor. There are very many sensitive targets in the area. 

High 

* * * 

Even a small external change could substantially change the status of the receptor. 

There are many sensitive targets in the area. 

Moderate 

* * 

At least moderate changes are needed to substantially change the status of the 

receptor. There are some sensitive targets in the area. 

Low 

* 

Even a large external change would not have substantial impact on the status of 

the receptor. There are only few or none sensitive targets in the area. 

2.4. Deriving the overall sensitivity of a receptor from components of sensitivity 

The overall sensitivity of a receptor is assessed by an expert on the basis on his/her assessment of the 

components of sensitivity. A general rule for deriving the overall sensitivity is to pick the maximum of 

existing regulations and guidance and societal value and then adjust that value depending on the level of 

vulnerability. However, the expert evaluating the impact should also use his/her judgment when necessary.  

The following are a few examples: 

 If the receptor is strictly conserved by regulation, its sensitivity is high even though if societal value 

is low. However, if the receptor is not vulnerable for changes, its sensitivity could be adjusted to 

moderate because it’s not liable to be harmed by external changes. 
 If there’s no regulation concerning the receptor, but it has moderate societal value (e.g. 

recreational value), sensitivity is assessed as moderate. For a receptor which is highly vulnerable 

that estimate could be adjusted even to high. 

In the table below, there are example descriptions of different categories for the sensitivity of the receptor.  

 

Very high 

* * * * 

Legislation strictly conserves the receptor, or it is irreplaceable to society, or 

extremely liable to be harmed by the development. Even minor influence by the 

proposed development is likely to make the development unfeasible. 

High 

* * * 

Legislation strictly conserves the receptor, or it is very valuable to society, or very 

liable to be harmed by the development. 

Moderate 

* * 

The receptor has moderate value to society, its vulnerability for the change is 

moderate, regulation may set reference values or recommendations, and it may be 

in a conservation program. Even a receptor which has major social value may have 

moderate sensitivity if it has low vulnerability, and vice versa. 

Low 

* 

The receptor has minor social value, low vulnerability for the change and no 

existing regulations and guidance. Even a receptor which has major or moderate 

social value may have low sensitivity if it’s not liable to be influenced by the 
development. 
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3. Assessing the magnitude of the change 

Magnitude of the change describes the characteristics of changes the planned project is likely to cause. 

The direction of change is either positive (green) or negative (red). Magnitude is a combination of 1) 

intensity and direction, 2) spatial extent, and 3) duration. On duration, the timing of the impact should also 

be considered for impacts which aren’t observable all the time such as periodic impacts. Assessment of 

magnitude should evaluate the probable changes affecting the receptor without taking into account the 

receptors sensitivity to those changes. 

3.1. Intensity and direction 

Intensity describes the physical dimension of a development and direction specifies whether the impact is 

negative (”–”/red) or positive (”+”/green). Depending on the type of impact, intensity can often be 

measured with various physical units and compared to reference values, such as the decibel (dB) for sound. 

Some impacts, such as landscape, have no natural unit of measurement, so then an expert evaluates the 

impact relative to available frameworks. 

The objective is to make an assessment which describes the overall intensity across the impact area. 

However, it is common that intensity decreases over distance. Then a possible course of action is to assess 

intensity at the closest sensitive or at the most sensitive target at the impact area. In any case, the 

objective is to make an assessment which captures the overall characteristics of the impact. 

The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- Is the change positive or negative? 

- Are there any reference values for the change? 

- Does the change cause exceeding regulatory limits? 

- How much is the increase in the load or emissions? 

- How severe are the changes caused by the project? 

- How essential is the change? 

- How much the project affects the characteristics of the area? 

- How much the project affects the living conditions of people and nature? 

 

Very high  

+ + + + 

The proposal has an extremely beneficial effect on nature or environmental load. A 

social change benefits substantially people’s daily lives. 
High  

+ + + 

The proposal has a large beneficial effect on nature or environmental load. A social 

change clearly benefits people’s daily lives. 
Moderate  

+ + 

The proposal has a clearly observable positive effect on nature or environmental 

load. A social change has an observable effect on people’s daily lives. 

Low  

+ 

An effect is positive and observable, but the change to environmental conditions 

or on people is small. 

No impact An effect so small that it has no practical implication. Any benefit or harm is 

negligible. 

Low  

– 

An effect is negative and observable, but the change to environmental conditions 

or on people is small. 

Moderate  

– – 

The proposal has a clearly observable negative effect on nature or environmental 

load. A social change has an observable effect on people’s daily lives and may 

impact daily routines. 

High 

– – – 

The proposal has a large detrimental effect on nature or environmental load. A 

social change clearly hinders people’s daily lives. 
Very high  

– – – – 

The proposal has an extremely harmful effect on nature or environmental load. A 

social change substantially hinders people’s daily lives. 

3.2. Spatial extent 

Spatial extent describes the geographical reach of an impact area, or the range within which an effect is 

observable. In principle, spatial extent can be expressed as distance from the source, but the extent of an 

impact area may vary by direction due to topography, vegetation or other factors. 
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The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- In how large area can the change be observed? 

- What share of the overall living territory of the target is covered by the project? 

 

Very high  

* * * * 

Impact extends over several regions and may cross national borders. Typical range 

is > 100 km. 

High * * * Impact extends over one region. Typical range is 10-100 km. 

Moderate * * Impact extends over one municipality. Typical range is 1-10 km. 

Low * Impact extends only to the immediate vicinity of a source. Typical range is < 1 km. 

3.3. Duration  

Duration describes the length of time during which an impact is observable and it also takes other related 

issues such as timing and periodicity into account. These are relevant for impacts which aren’t observable 

all the time such as periodic impacts. A long-term impact, for example, can be comparable to a periodic 

moderate-term impact which occurs at such periods that it causes the least possible disturbance. 

The following issues could be considered in the evaluation of this factor: 

- How long can the change be observed? 

- Is the change irreversible? 

- How periodic and regular is the change? 

- What is the timing of the change? 

 

Very high 

* * * * 

An impact is permanent. The impact area won’t recover even after the project is 

decommissioned. 

High  

* * * 

An impact lasts several years. The impact area will recover after the project is 

decommissioned. 

Moderate  

* * 

An impact lasts from one to a number of years. A long-term impact may fall into 

this category if it’s not constant and occurs only at periods causing the least 

possible disturbance 

Low  

* 

An impact whose duration is at most one year, for instance during construction 

and not operation. A moderate-term impact may fall into this category if it’s not 
constant and occurs only at periods causing the least possible disturbance. 

3.4. Deriving the overall magnitude of the change from components of magnitude 

Magnitude of the change is a comprehensive synthesis of its component factors. In a case, where intensity, 

spatial case and duration all get the same value, the magnitude would also be given this value. In other 

cases, intensity should be taken as a starting point, and the assessment should be adjusted based on spatial 

extent and duration to obtain an overall estimate. Also here, the expert evaluating the impact should also 

use his/her judgment when necessary. The aim is that the overall assessment should capture the 

characteristics of an effect.  

The table below describes some example descriptions of different categories for the magnitude of the 

change. 

 

Very high  

+ + + + 

The proposal has beneficial effects of very high intensity and the extent and the 

duration of the effects are at least high. 

High  

+ + + 

The proposal has beneficial effects of high intensity and the extent and the 

duration of the effects are high. 

Moderate  

+ + 

The proposal has clearly observable positive effects on nature or people’s daily 
lives, and the extent and the duration of the effects are moderate. 

Low  

+ 

An effect is positive and observable, but the change to environmental conditions 

or on people is small. 

No impact No change is noticeable in practice. Any benefit or harm is negligible. 

Low  An effect is negative and observable, but the change to environmental conditions 
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– or on people is small. 

Moderate  

– – 

The proposal has clearly observable negative effects on nature or people’s daily 
lives, and the extent and the duration of the effects are moderate. 

High  

– – – 

The proposal has harmful effects of high intensity and the extent and the duration 

of the effects are high. 

Very high  

– – – – 

The proposal has harmful effects of very high intensity and the extent and the 

duration of the effects are at least high. 
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4. Assessing the significance of an impact 

The assessment of significance is based on the magnitude of the change affecting a receptor and on the 

sensitivity of the receptor to those changes. In the assessment of the overall significance, one can utilize a 

table show below, where positive impacts are in green and negative in red. The values obtained from the 

table are indicative because the most relevant dimensions for characterizing an impact are dependent on 

the type of impact. Thus, some discretion from the expert is required, in particular in cases, where the one 

component is low and the other one high or very high. In any case, it is essential that experts retain 

informed judgment and record their reasoning on the assessment form. 

 

Impact 

significance 

Magnitude of change 

Very high High Moderate Low No change Low Moderate High Very high 

S
e

n
si

ti
v

it
y

 o
f 

th
e

 

re
ce

p
to

r 

Low High* Moderate* Low Low No impact Low Low Moderate* High* 

Moderate High High Moderate Low No impact Low Moderate High High 

High Very high High High Moderate* No impact Moderate* High High Very high 

Very high Very high Very high High High* No impact High* High Very high Very high 

  

*  Especially in these cases, significance might get a lower estimate, if sensitivity or magnitude is near the 

lower bound of the classification 

5. Evaluation of uncertainty and risks 

The assessment of the future impacts of the project might involve various uncertainties inherited from 

different kinds of sources. In the ARVI form one can address three drivers of uncertainty: 

1. Uncertainty about the realization of the impact. Assessment of how probable it is that the impact 

will be realized at the level anticipated. Typically, this issue is related to the uncertainty about the 

future conditions and external influences. 

2. Imprecision in the assessment. Assessment of imprecision related to the evaluation, for example, 

due to lack of baseline information and imprecise models.  

3. Risks arising from the possible disruptions of the process. Assessment of the risks related to fault 

situations or disruptions of the process, which may be improbable but may result potentially major 

consequences if not properly managed. Assessment of risk involves estimation of probability and 

the level of consequence for a number of fault scenarios. 

The evaluator assesses each type of uncertainty on a scale (not at all / low / moderate / high). 

6. Evaluation of mitigation measures 

Mitigation measures are evaluated on the basis of how effective they are in reducing potentially significant 

environmental impacts. For each impact, the evaluator assesses to what extent it can be mitigated on a 

scale (not at all / low / moderate / high), and specifies what measures are included in the assessment. The 

evaluator is also asked to estimate residual significance, namely the significance after the specified 

measures are implemented. Typically, mitigation measures influence the intensity of an effect, so residual 

significance can be estimated by plugging in new values to the familiar framework. It is a good practice to 

document what components of magnitude are reduced by a given measure. 

7. Assessment of cumulative impacts 

Cumulative impacts can arise from an interaction between the various impacts of a single development, or 

from the interaction between distinct developments in the same region. The coexistence of impacts may, 

for example, increase or decrease their combined impact. Similarly, other developments in the region may, 

for example, contribute to a build-up of environmental load on shared resources. The expert is asked to 
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identify and assess cumulative impacts. Reasoning should include a documentation of the origin of 

cumulative effects. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

O SISAV - CIRVER encontra-se localizado no Eco-Parque do Relvão na freguesia da Carregueira, no 
concelho da Chamusca, e tem como finalidade tratar, de formar adequada, resíduos industriais 
perigosos e não perigosos de diferentes proveniências. 

O estabelecimento tem uma área de implantação de 34 000 m2 composto por: 

• Edifício de escritórios 

• Edifício Social 

• Edifício de Controlo de Produção e Laboratórios 

• Edifício para serviços de Manutenção 

• Unidades de tratamento de resíduos 

• Utilidades 

O presente estudo de risco seguiu a orientação do “Formulário para requerimento de avaliação de 
compatibilidade de localização” (dezembro 2016), e integra o projeto de revamping da regeneração 
de óleos usados e ampliação do parque de tanques. 

1.1 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PRESENTES NO ESTABELECIMENTO 

O estabelecimento, com a alteração que se pretende realizar, construção de uma nova unidade de 
regeneração de óleos usados e ampliação do parque de tanques - U800, terá presente as substâncias 
perigosas descritas no quadro seguinte. Não foram incluídas substâncias que não sejam enquadradas 
no regime de prevenção de acidentes graves de modo a apurar de forma fidedigna o enquadramento 
do estabelecimento. 

Quadro 1 – Inventário do estabelecimento com a inclusão da U800 

 

Identificação Estado físico
Tipo de 

armazenagem

Quantidade máxima 

(q) (tonelada)
Substância designada Classificação

Secção 

H

Secção 

P

Secção 

E

Secção 

O

Gasóleo Líquido
Reservatório 

atmosférico
152,1

34. c) Produtos 

petrolíferos e 

combustíveis 

alternativos -

Gasóleos (incluindo 

combustíveis para 

motores diesel, 

fuelóleos domésticos e 

H226;H411 P5c E2

Hiploclorito Sódio Líquido Contentor/Tambor 6 não H400;H411 E1

Acetileno Gasoso Garrafa 0,09 19. Acetileno H220 P2

Desemulsionante Líquido Contentor/Tambor 3 não H411 E2

Resíduos muito tóxicos Sólido Embalagens 2 não H300;H310;H330 H1

Resíduos  tóxicos Sólido Embalagens 23,7 não H301;H331 H2

Hidrogénio Gasoso Garrafa 0,01 15. Hidrogénio H220 P2

Resíduos inflamáveis Líquido Embalagens 477 não H226 P5c

Resíduos perigosos para ambiente Sólido Embalagens 1,524 não H410 E1

Resíduos perigosos para ambiente Líquido Embalagens 38 não H410;H400 E1

Resíduos perigosos para ambiente Líquido Embalagens 60 não H411 E2

Resíduos reagem violentamente com a água Sólido Embalagens 2 não euh014 O1

Residuos perigosos que reagem com a água 

libertando gases inflamaveis
Líquido Embalagens 10 não H260 O2

Residuos perigosos Físicos Gasoso Garrafa 6,6 não H220 P2

Hidrocarbonetos leves Líquido
Reservatório 

atmosférico
48,3 não H225 P5c

Categoria(s) de perigo 

aplicáveis
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Neste sentido, conclui-se que o estabelecimento do SISAV não ficará enquadrado no regime de 
prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas e de limitação das suas 
consequências para a saúde humana e para o ambiente, aprovado pelo decreto-lei n.º 150/2015, de 
5 de agosto, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes 
graves que envolvem substâncias perigosas. 

Quadro 2 – Informação sobre as substâncias perigosas presentes no estabelecimento 

EQUIPAMENTO 
IDENTIFICAÇÃO EM 

PLANTA 

CONDIÇÕES 
(Pressão e 

Temperatura) 

«SUBSTÂNCIA 

PERIGOSA» 

CATEGORIAS DE 
PERIGO/ 

SUBSTÂNCIA 

DESIGNADA 

QUANTIDADE 
(TONELADAS) 

TK-8202 (75 m3) U800-TF2 Atm./Amb. Gasóleo 
H226; 

H411/Sim 63,38 

TK-8203 (75 m3) U800-TF2 Atm./Amb. Gasóleo 
H226; 

H411/Sim 
63,38 

Posto de Abastecimento 
(30 m3) 

Posto de 
Abastecimento 

Atm./Amb. Gasóleo 
H226; 

H411/Sim 
25,35 

TK-8102 (30 m3) U800-TF2 Atm./Amb. Hidrocarbonetos 
Leves 

H225/Não 24,15 

TK-8103 (30 m3) U800-TF2 Atm./Amb. Hidrocarbonetos 
Leves 

H225/Não 24,15 

Garrafas Manutenção 
Pressão 

vapor/Amb. 
Acetileno H220/Sim 0,09 

Garrafas Laboratório Pressão 
vapor/Amb. Hidrogénio H220/Sim 0,01 

Contentores/tambores Diversos locais Atm./Amb. Hipoclorito de 
Sódio 

H400/Não 6,00 

Contentores/tambores 2ton – U10 Térmica/1 
Ton U300 

Atm./Amb. Desemulsionante H411/Não 3,00 

Embalagens U100 Atm./Amb. 
Resíduos muito 

tóxicos 
H300; H310; 
H330/Não 2,00 

Embalagens U100 Atm./Amb. Resíduos tóxicos 
H301; 

H331/Não 
23,70 

Embalagens U100 Atm./Amb. Resíduos 
inflamáveis 

H226/Não 477,00 

Embalagens U100 Atm./Amb. 
Resíduos perigosos 

para ambiente H410/Não 1,524 

Embalagens U100/U500/U700 Atm./Amb. 
Resíduos perigosos 

para ambiente 
H400; 

H410/Não 38,00 

Embalagens U100/U20/U500/U700 Atm./Amb. 
Resíduos perigosos 

para ambiente H411/Não 60,00 

Embalagens U700 Atm./Amb. 
Resíduos reagem 
violentamente 

com a água 
EUH014 2,00 

Embalagens U700 Atm./Amb. 

Resíduos perigosos 
que reagem com a 

água libertando 
gases inflamáveis 

H260 10,00 

Garrafas U100 Pressão 
vapor/Amb. 

Resíduos perigosos 
físicos H220 6,60 
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Não foram consideradas para o presente estudo as substâncias e produtos existentes no SISAV que 
não sejam enquadradas no regime de prevenção de acidentes graves. 

1.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para garantir a gestão dos resíduos industriais perigosos, a EGEO procura determinar, avaliar e 
implementar as soluções e as tecnologias que sejam, não só as mais adequadas para a valorização, 
tratamento e eliminação dos resíduos dos clientes, como também, as mais eficazes do ponto de vista 
ambiental e económico. 

A EGEO é detentora do SISAV-CIRVER - Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de resíduos – 
na Chamusca, unidade industrial integrada que conjuga as melhores tecnologias disponíveis a custos 
comportáveis, permitindo viabilizar uma solução específica para cada tipo de resíduo, de forma a 
otimizar as condições de tratamento e a minimizar os custos do mesmo para os seus clientes a nível 
nacional e internacional. 

As áreas de processo do SISAV na Chamusca são as seguintes: 

• U10 – Unidade de descontaminação de solos  

• U20 – Unidade de Estabilização  

• U30 – Aterro de resíduos perigosos  

• U40 – Unidade de Tratamento de Gases  

• U100 – Unidade de Classificação, Triagem e Transferência  

• U200 – Unidade de Valorização de Embalagens  

• U300 – Unidade de Tratamento Físico-químico de Resíduos Líquidos Orgânicos  

• U400 – Unidade de Tratamento Biológico e Osmose Inversa  

• U500 – Unidade de Evapo-Oxidação  

• U600 – Unidade de Desidratação de Lamas  

• U700 – Unidade de Tratamento Físico-químico de Resíduos Inorgânicos  

• U800 – Unidade de Tratamento de Óleos Usados  

o U8100 – Remoção de água e voláteis 

o U8200 – Remoção de contaminantes e materiais em suspensão 

o U8300 – Obtenção das bases lubrificantes  

• U900 – Utilidades  

1.2.1 Descrição das unidades e atividades desenvolvidas 

U10 – Unidade de descontaminação de solos  

A unidade de descontaminação de solos destina-se a tratar solos contaminados com poluentes 
orgânicos, sobretudo hidrocarbonetos. O tratamento consiste em remover os poluentes através de 
um processo por biopilha ou, em alternativa, por dessorção térmica. No caso de os solos obtidos 
cumprirem os critérios das Normas de Ontário ou legislação nacional relativamente ao fim a que se 
destinam, este tratamento constitui uma operação de valorização (R5), caso contrário, considera-se 
uma operação de eliminação (D8 – tratamento por biopilha e D9-tratamento por dessorção térmica).  

U20 – Unidade de Estabilização  
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A unidade de estabilização tem como objetivo tratar os resíduos que não são passiveis de valorização 
e carecem de tratamento antes da sua deposição em aterro, nos termos previstos no artigo 5.º do 
diploma aterros. Nesta unidade são utilizados dois processos de estabilização distintos, em função do 
tipo de resíduo a tratar: 

• Processo de estabilização de orgânicos 

• Processo de estabilização de inorgânicos 

Ao longo dos anos estes processos foram sofrendo alterações, com o objetivo sobretudo de obter um 
composto final mais estável, e também diminuir o tempo de residência dos resíduos na fase de 
maturação. O resíduo resultante deste tratamento segue para deposição em aterro.  

U30 – Aterro de resíduos perigosos  

O aterro de resíduos perigosos destina-se à deposição definitiva, em condições de segurança, de 
resíduos que, por impossibilidade técnica, não sejam suscetíveis de recuperação ou valorização. Os 
resíduos a depositar em aterro dividem-se em duas categorias:  

• Resíduos estabilizados resultantes de tratamento prévio nas instalações 

• Resíduos perigosos, previamente tratados, provenientes de produtores externos 

No aterro poderão ainda ser colocados resíduos inertes e não perigosos para utilização na cobertura 
diária de resíduos e taludes de aterro, assim como na construção de caminhos de aterro, substituindo 
assim material inerte virgem, o que constitui uma operação de valorização (R10).  

U40 – Unidade de Tratamento de Gases  

A Unidade auxiliar de Tratamento de Gases tem como objetivo tratar os efluentes gasosos 
provenientes das unidades do Centro que produzem odores e compostos orgânicos voláteis, COVs, 
sob a forma de emissões difusas, mais especificamente, os efluentes gasosos provenientes das 
seguintes unidades:  

• Unidade de estabilização (U20), com um biofiltro dedicado acoplado a um lavador de gases 
cujo líquido de absorção será óleo para melhor rendimento de captação de COVs;  

• Unidade de classificação, triagem e transferência (U100) e unidade de valorização de 
embalagens (U200), com um biofiltro comum;  

• Unidade de tratamento físico-químico de resíduos líquidos orgânicos (U300), unidade de 
desidratação de lamas (U600), unidade de tratamento de óleos usados (U800), zonas de 
armazenagem e transferência, com um biofiltro comum.  

Todas as emissões gasosas dos equipamentos suscetíveis de gerar odores e COVs, designadamente 
reservatórios, cubas de despejo, reatores de processo e zonas de receção, são captadas e reagrupadas 
num coletor de onde são enviadas à unidade de desodorização propriamente dita.  

U100 – Unidade de Classificação, Triagem e Transferência  

A Unidade de Classificação, Triagem e Transferência, U100, é composta pela subunidade U100A, que 
inclui as operações de triagem, classificação e transferência e pela subunidade de Preparação de 
Combustíveis Alternativos (UPCA), que inclui as operações de triagem, classificação, fragmentação, 
loteamento, mistura e armazenamento de resíduos e transferência para estabelecimentos de 
valorização energética devidamente licenciadas.  

U200 – Unidade de Valorização de Embalagens  

A Unidade de Valorização de Embalagens destina-se a valorizar embalagens que acondicionaram 
materiais que continham substâncias perigosas, quer vindas do exterior, quer produzidas 
internamente, apesar de estar essencialmente vocacionada para o tratamento das embalagens 
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produzidas nas próprias instalações. Esta unidade tem como principal objetivo repor as embalagens 
em condições de serem novamente utilizadas ou de as tratar por processos clássicos de limpeza, 
trituração e granulação, para subsequente valorização e/ou reciclagem no exterior.  

As embalagens encaminhadas para esta unidade são inicialmente sujeitas a um processo de triagem 
que separa as mesmas por tipologia (tipo de embalagem/tipo de material/tipo de tratamento a que 
serão sujeitas), sendo depois enviadas para as zonas de tratamento respetivas.  

U300 – Unidade de Tratamento Físico-químico de Resíduos Líquidos Orgânicos  

A Unidade de Tratamento Físico-químico de Resíduos Líquidos Orgânicos tem por objetivo o pré-
tratamento físico-químico de resíduos líquidos orgânicos, que posteriormente serão encaminhados 
para outra unidade para complementar o tratamento aqui realizado. Além disso, nesta unidade é 
ainda possível fazer a recuperação de fuelóleo a partir de fuelóleos contaminados com água ou das 
frações correspondentes aos efluentes líquidos aquosos contaminados com fuelóleo.  

No que diz respeito ao processo de tratamento, os resíduos líquidos aquosos contaminados com 
hidrocarbonetos recebidos nesta unidade são armazenados em depósitos isolados de fundo, sendo 
aquecidos por um circuito que inclui um permutador de calor e uma injeção de reagentes 
desemulsionante, permitindo assim a separação das diferentes fases, por decantação gravítica. 

U400 – Unidade de Tratamento Biológico e Osmose Inversa  

A Unidade de Tratamento Biológico e Osmose Inversa tem por objetivo o tratamento biológico dos 
resíduos e dos efluentes biodegradáveis, designadamente águas dos tratamentos físico-químicos de 
resíduos inorgânicos (U700), de resíduos orgânicos (U300) e de lixiviados de aterro. São ainda tratados 
nesta unidade as águas residuais domésticas provenientes das áreas sociais desta instalação. 
Adicionalmente, a osmose inversa permite receber diretamente para esta unidade alguns dos resíduos 
recebidos na instalação.  

O tratamento biológico que é do tipo aeróbio é combinado com o método de filtração baseado num 
fenómeno encontrado frequentemente na natureza, designado por osmose. As águas residuais 
resultantes do tratamento são utilizadas na instalação fabril como água residual ou descarregadas 
em meio hídrico.   

U500 – Unidade de Evapo-Oxidação  

A Unidade de Evapo-Oxidação destina-se ao tratamento de resíduos aquosos contaminados com 
matéria orgânica não biodegradável. Esta unidade é particularmente adequada para o tratamento de 
efluentes tais como, águas não biodegradáveis do tratamento físico-químico de resíduos orgânicos 
(U300), águas contaminadas com tintas e vernizes e também líquidos de refrigeração (água/glicol), 
emulsões oleosas, entre outros resíduos, com elevado teor de matéria orgânica não degradável pela 
via biológica.   

O processo de tratamento consiste na separação e concentração da fração pesada (não 
biodegradável) do resíduo, mediante evaporação da fração aquosa, seguida da oxidação da fração 
evaporada, com o objetivo de garantir a eliminação, a níveis seguros, da carga orgânica nela contida.  

U600 – Unidade de Desidratação de Lamas  

A Unidade auxiliar de desidratação de lamas destina-se a tratar as lamas produzidas noutras unidades 
funcionais do Centro, antes do seu envio para aterro (U30) ou para a unidade de estabilização (U20). 
A separação sólido-líquido é feita num separador centrífugo (decanter).  

Em termos de processo, as lamas admitidas nesta unidade, são armazenadas em tanques com 
agitação, sendo feita uma injeção de floculante. A separação sólido-líquido decorre num separador 
centrífugo (decanter), resultando as lamas desidratadas que seguem posteriormente para aterro, 
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enquanto as águas são enviadas para tratamento na unidade de tratamento físico-químico de resíduos 
líquidos orgânicos.  

U700 – Unidade de Tratamento Físico-químico de Resíduos Inorgânicos  

A Unidade de Tratamento Físico-Químico de resíduos inorgânicos tem por objetivo o tratamento 
físico-químico de resíduos inorgânicos líquidos, sólidos ou pastosos, designadamente resíduos de 
tratamentos químicos de superfície ou de revestimento de metais, lamas de decapagem e 
desengorduramento de metais e resíduos líquidos e pastosos de tratamentos químicos. Através de 
reações de precipitação, redução, oxidação e neutralização transformam-se as substâncias perigosas 
solúveis em insolúveis, que precipitam e são separadas da fase aquosa por filtração. Desta forma, a 
fase aquosa fica liberta dos seus contaminantes e a fase sólida, é separada para tratamento por 
estabilização ou enviada diretamente para aterro (U30) após prensagem.  

U800 – Unidade de Tratamento de Óleos Usados  

A Unidade de Tratamento de Óleos Usados tem como objetivo a regeneração de óleos com produção 
de bases lubrificantes (SN80, SN150 e SN350). Este tratamento subdivide-se em duas fases:   

• numa primeira fase é feito o pré-tratamento do óleo usado, com o objetivo de retirar água e 
sedimentos, bem como metais pesados, para que possam ficar dentro dos parâmetros exigidos 
pela legislação nacional e comunitária, com vista a serem regenerados, reciclados ou 
valorizados, no âmbito do sistema integrado de gestão de óleos usados previsto pelo Decreto-
Lei n.º 153/2003, de 11 de julho. Nesta fase óleos usados passam por uma decantação a 
quente, uma centrifugação a quente e são sujeitos a uma reação de desmetalização.  

• numa segunda fase, o óleo lubrificante usado, passível de ser regenerado, é submetido a um 
processo de regeneração de óleos com produção de bases lubrificantes (SN80, SN150 e SN350).  

Este processo contempla a destilação de água residual, hidrocarbonetos leves e gasóleo, a remoção 
de alcatrão por destilação flash, a destilação fracionada de bases lubrificantes.Alterado. 

U900 – Utilidades  

A unidade auxiliar utilidades agrupa todas as unidades necessárias ao funcionamento do SISAV - 
CIRVER, abrangendo:  

• Produção de vapor para as necessidades térmicas do centro, incluindo tratamento de água 
das caldeiras;  

• Produção de ar comprimido para alimentação dos equipamentos e instrumentação;  

• Aquecimento de fluido térmico;  

• Grupos geradores de emergência para alimentação dos equipamentos essenciais;  

• Instalações elétricas, posto de transformação, quadro geral de baixa tensão (QGBT);  

• Equipamento e sistema de bombagem da rede de distribuição de água (industrial, rega e 
serviço doméstico);  

• Reserva de água de rega, reservatório de águas pluviais recicladas e sistema de bombagem e 
de distribuição;  

• Equipamento da rede de incêndios com a respetiva reserva de água de serviço de incêndio;  

• Furo e sistema de bombagem;  

• Serviços de manutenção;  

• Redes gerais do empreendimento (águas pluviais, águas do processo industrial, águas do 
pavimento, águas residuais industriais produzidas durante as operações de gestão de resíduos, 
redes de saneamento doméstico, rede de incêndios);  
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• Outros equipamentos de serviço comum ao empreendimento.  

As águas pluviais de coberturas de edifícios, bem como todas as restantes águas pluviais não 
contaminadas e águas pluviais após descontaminação, são recuperadas para utilização como água de 
serviço industrial ou água de incêndio.  

As necessidades de água de serviço que não forem satisfeitas pela recuperação das águas pluviais, 
nem pela reciclagem das águas tratadas nas instalações, sê-lo-ão por captação em furo de 
abastecimento próprio. As necessidades de água potável são satisfeitas por recurso à rede de 
abastecimento camarária.  

Laboratório 

O laboratório do SISAV dispõe de capacidade instrumental e pessoal técnico para a realização das 
análises de resíduos, em quantidade e frequência compatíveis com as melhores técnicas disponíveis 
permitindo: 

• Caracterização preliminar os resíduos a receber de clientes e enquadramento no tratamento 
padrão 

• Controlo dos resíduos à entrada do Centro 

• Controlo do funcionamento das instalações 

A criação do CIRVER – Centro Integrado de Recuperação e Eliminação de Resíduos Perigosos do SISAV 
constituiu um marco decisivo no princípio da autossuficiência e da proximidade no tratamento dos 
resíduos industriais perigosos em Portugal. 

Todo o processo de tratamento de resíduos é efetuado de forma a otimizar a cadeia logística e a 
permitir que as operações de gestão de resíduos sejam mais eficientes e económicas. O SISAV adota 
o Princípio da hierarquia dos resíduos (artigo 7.º do RGGR) da gestão dos resíduos, privilegiando as 
formas de tratamento que conduzam à reutilização, à reciclagem e à valorização energética e 
somente por último a deposição em aterro. 

1.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Os sistemas de segurança considerados de maior importância são os que estão associados às atividades 
de carga e descarga de cisternas e que contribuem para a redução do risco de acidente ou para 
minimizar as suas eventuais consequências. 

• Sistemas de paragem automática no posto de carga de cisternas:  

Hidrocarbonetos Leves:  

Está previsto um totalizador, na saída da bomba para o camião-cisterna, cujo objetivo é 
parar a bomba quando a quantidade de produto definida em set point for atingida 
(interlock entre o totalizador e bomba); 

Está previsto um “dispositivo” para conectar ao camião-cisterna para garantir a descarga 
elétrica à rede de terras. Existe um interlock que para a bomba caso a ligação à terra 
seja interrompida; 

A carga de camião-cisterna é realizada com recurso a mangueira flexível. 

Gasóleo:  

Está previsto um totalizador, na saída da bomba para o camião-cisterna, cujo objetivo é 
parar a bomba quando a quantidade de produto definida em set point for atingida 
(interlock entre o totalizador e bomba); 
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Está previsto um “dispositivo” para conectar ao camião-cisterna para garantir a descarga 
elétrica à rede de terras. Existe um interlock que para a bomba caso a ligação à terra 
seja interrompida; 

A carga do camião-cisterna é realizada com recurso a braço de carga o qual, de acordo 
com o projeto estará equipado com sensor de nível que irá parar a bomba de descarga, 
em caso de nível alto (interlock). 

• Sistemas fixos de combate a incêndios: Existem hidrantes próximos dos locais de 
armazenagem e de carga de cisternas para ligação de mangueiras/monitores. 

Sistemas de segurança associados às atividades de armazenagem que contribuem para a redução do 
risco de acidente ou para minimizar as suas consequências.  

• Sistemas de paragem automático das operações de enchimento de tanques:  

Gasóleo:  

Os tanques estão equipados com transmissores de nível, que atuam em caso de nível alto, 
fecha a válvula da linha de abastecimento do tanque e abre a válvula da linha de retorno 
(Interlock com a válvula que está na linha de enchimento dos tanques). 

Hidrocarbonetos Leves:  

Os tanques estão equipados com transmissores de nível, que atuam em caso de nível alto, 
parando a bomba que faz a transferência da unidade de Regeneração para os tanques 
(Interlock com a Bomba de transferência para os tanques). 

• Sistemas automáticos de deteção de incêndios:  

Hidrocarbonetos Leves/Gasóleo: 

Será equipado com sistema de deteção de chama nas bacias de retenção. 

• Sistemas fixos de combate a incêndios:  

Hidrocarbonetos Leves:  

Está previsto no projeto de SCIE a instalação de derramadores de espuma para o interior 
dos tanques (Sistema de câmara de expansão com disco de rutura) e para as bacias de 
retenção; 

Existem hidrantes próximos dos locais de armazenagem e de carga de cisternas para 
ligação de mangueiras/monitores. 

Gasóleo:  

Está previsto no projeto de SCIE a instalação de derramadores de espuma para o interior 
das bacias de retenção. 

Existem hidrantes próximos dos locais de armazenagem e de carga de cisternas para 
ligação de mangueiras/monitores. 

Além dos sistemas associados às atividades de carga e descarga de cisterna existem sistemas de 
segurança genéricos no estabelecimento. 

• O estabelecimento tem um manual de proteção contra explosões e identificadas e sinalizadas 
as respetivas zonas ATEX. 

• Redes de incêndios e sistemas fixos de combate, nomeadamente: 

Rede de incêndio armada do tipo carretel com depósito de espumífero, para bacias de 
tanques e Unidade de Regeneração de Óleos Lubrificantes Usados. 
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Instalação de hidrantes de coluna húmida, carretéis serão fixos com lanço de mangueira, 
carreteis de espuma, bocas de alimentação. 

Sistema fixo de extinção de incêndios por espuma, composto por reservatório de 
membrana vertical com capacidade para armazenar o espumífero necessário para o 
combate a incêndio. 

Instalação de um sistema tipo cortina de água, tipo diluvio, em todas as fachadas do 
edifício de tratamento de óleos usados. 

• Central de bombagem de incêndio 

A central de bombagem de incêndio encontra-se localizada em compartimento próprio, 
dotado de dois reservatórios com capacidade conjunta de 1100 m3. O abastecimento é 
efetuado por duas bombas e bomba auxiliar “jockey” para controlo da pressão na rede. 

• SADI 

Sistema Automático de Deteção de Incêndio, através de detetores analógicos 
endereçáveis, detetores de cabo sensor, detetores de chama e detetores de barreiras de 
infravermelhos. 

1.4 MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DERRAMES E REDE DE DRENAGEM 

O SISAV será dotado de duas redes distintas para recolha de águas pluviais, nomeadamente as águas 
provenientes de coberturas e águas provenientes dos pavimentos.  

As águas de cobertura serão recolhidas em ralos instalados nas caleiras e encaminhadas 
graviticamente através de coletores e tubos de queda para a rede geral R3. 

As águas de pavimento serão recolhidas em sumidouros, grelhas metálicas e encaminhadas 
graviticamente para a rede geral R4. 

As águas pluviais de pavimentos (águas pluviais contaminadas) terão como destino o separador final 
(S970) que as encaminhará para a bacia de enxurrada (T901) com capacidade para 1400 m3 e bacia 
de segurança (T902) com capacidade para 600 m3. 

Na Unidade U900 Utilidades e posto de lavagem de veículos pesados serão instaladas câmaras 
retentoras de hidrocarbonetos. 

A bacia de enxurrada e a bacia de segurança serão dotadas de grupo de bombagem conduzindo as 
águas para as unidades U300, U400 e U700.  

As águas pluviais de cobertura (águas limpas) terão como destino final a estação elevatória que 
através de um grupo de bombagem garantirá o abastecimento do reservatório de água com 
capacidade para 500 m3. As águas pluviais sobrantes ou em excesso serão encaminhadas para a Lagoa 
que terá uma capacidade de máxima de 750 m3. 

O dimensionamento da rede foi elaborado de acordo com o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos 
e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (Dec. Lei 23/95 de 23 de agosto). 

Os dois reservatórios de 70 m3 de gasóleo estão instalados numa bacia de retenção em betão com 
capacidade para conter 110% da capacidade de armazenagem do maior tanque ou de 25% da 
capacidade total dos tanques implantados dentro da bacia, consoante o que for maior. 

Os dois reservatórios de 30 m3 de hidrocarbonetos leves estão instalados numa bacia de retenção em 
betão com capacidade para conter 110% da capacidade de armazenagem do maior tanque ou de 25% 
da capacidade total dos tanques implantados dentro da bacia, consoante o que for maior. 
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As zonas de retenção impermeabilizadas da área de armazenamento de IBC permitem o 
encaminhamento de eventuais derrames para bacias de contenção para recolher eventuais derrames, 
sendo que as referidas bacias não dispõem de drenagem, permitindo que os derrames fiquem aí 
retidos e sejam posteriormente recolhidos sem riscos para o ambiente. 

Além do sistema de drenagem descrito o SISAV tem disponíveis meios de contenção e controlo de 
derrames tais como materiais absorventes, barreiras absorventes tubulares para contenção e 
equipamentos de recolha de derrames líquidos. 

As plantas das redes de drenagem estão disponíveis no anexo B. 

1.5 LOCALIZAÇÃO  

O estabelecimento encontra-se instalado numa zona que, de acordo com as plantas de ordenamento 
do Plano Diretor Municipal, é classificada como zona de tratamento e deposição de resíduos, 
portanto compatível com a atividade desenvolvida. 

Na envolvente do estabelecimento existem as seguintes instalações industriais: 

• Enviroil II 

• Camponatura 

• SANTAG Grupo 

• Termogreen 

• Sucatas Lopes 

• Terra Fértil 

• AMBIGROUP Reciclagem 

• K-tubo injection 

• Ecodeal 

• Resitejo 

• Ambimed 

• Ribtejo 

Não existem áreas habitacionais na envolvente mais próxima do SISAV, verifica-se a existência de 
algumas habitações dispersas a cerca de 2000 metros a noroeste do estabelecimento já próximas da 
Carregueira, freguesia do Concelho da Chamusca e a sudeste a cerca de 3000 metros na herdade da 
Galega. A Carregueira é assim a zona habitacional mais próxima e localiza-se a cerca de 3000 metros 
do Eco Parque. A Golegã e a Chamusca ficam a cerca de 8000 metros de distância do estabelecimento. 

Tendo em conta os alcances possíveis dos acidentes graves envolvendo substâncias perigosas no 
estabelecimento, considera-se não ser credível que os efeitos de um eventual acidente que possa 
ocorrer ponha em causa o património edificado na envolvente ou a segurança e saúde de pessoas.  

A estrada de maior importância na envolvente é a N118 e a via de acesso ao Eco Parque é a estrada 
municipal 1375 - Rua do Relvão. 

O leito do Rio Tejo desenvolve-se a norte do estabelecimento a cerca de 6000 metros e a oeste a 
cerca de 5000 metros de distância. 

A localização do estabelecimento com a implementação da nova unidade U800 e a envolvente 
industrial mais próxima é a representada na figura seguinte. 
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Figura 1 - Localização do SISAV 

A planta geral do estabelecimento legendada, com a indicação da escala e orientação, com 
identificação dos equipamentos onde estão presentes substâncias perigosas está disponível no anexo 
B.  
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2 IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO E ANÁLISE DOS POSSÍVEIS CENÁRIOS DE 
ACIDENTE 

2.1 ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

2.1.1 Identificação de fontes de perigo internas 

No SISAV podem-se encontrar diversas fontes de perigo internas associadas às substâncias perigosas 
existentes, aos equipamentos associados ao transporte e armazenagem dessas substâncias perigosas 
e às atividades com elas desenvolvidas. 

As fontes de risco internas têm geralmente a sua origem em falhas humanas ou falhas dos 
equipamentos onde estão presentes substâncias perigosas. 

• Equipamentos/infraestruturas/zonas existentes suscetíveis de provocar um acidente durante 
o seu funcionamento; 

• Locais de armazenagem e manuseamento de substâncias perigosas. 

Os principais fatores de risco inerentes ao estabelecimento estão relacionados com a libertação de 
substâncias perigosas (SP). O nível de risco dependerá sempre das características dos produtos 
envolvidos e das quantidades libertadas. 

Nem todas as fontes de perigo têm a capacidade de gerar, diretamente, acidentes graves. Admite-
se, no entanto, que algumas dessas fontes tenham o potencial para, indiretamente, poderem afetar 
pontos sensíveis das instalações, podendo daí ocorrer acidentes graves. 

A causa mais provável para a ocorrência de acidentes graves no estabelecimento é a perda de 
contenção dos produtos manuseados e a eventual obtenção de energia de ativação, que possa 
provocar a inflamação do produto derramado. 

As SP representativas do estabelecimento, quer pelas quantidades envolvidas quer pelas suas 
características físico-químicas são: 

• Gasóleo 

• Resíduos tóxicos 

• Resíduos inflamáveis 

• Hidrocarbonetos leves 

O gasóleo e os hidrocarbonetos leves encontram-se armazenados em bacias de retenção 
individualizadas. Os resíduos tóxicos em embalagens pois tratam-se de resíduos no estado sólido e os 
resíduos inflamáveis encontram-se armazenados em IBC. 

A libertação de SP pode ocorrer por falha de contenção em: 

• Reservatório de armazenagem 

• Cisternas rodoviárias de transporte 

• Braços de carga e mangueiras flexíveis para abastecimento de cisternas 

• Coluna de destilação e tanque barométrico 

• Tubagens do processo para a armazenagem 

• IBC de resíduos nas áreas de armazenagem 
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Área de armazenagem 

Cada reservatório de armazenagem apresenta o perigo potencial da ocorrência de uma fuga ou 
derrame de produto. 

Atendendo à sua capacidade, esta fuga ou derrame pode ocorrer em quantidades apreciáveis, 
situação que poderá culminar na formação de uma atmosfera inflamável que, caso entre em 
combustão, desenvolverá uma quantidade de calor muito elevada, capaz de afetar outros 
reservatórios ou equipamentos instalados na envolvente, ou de agravar uma situação já existente, 
produzindo danos pessoais e materiais significativos. 

Os cuidados postos nas operações de manipulação dos produtos, reforçadas por medidas de carácter 
permanente de controlo das fontes de ignição, bem como as inspeções e provas periódicas a que os 
reservatórios são sujeitos e pelo facto de se encontrarem instalados em bacias de retenção, 
minimizam consideravelmente a probabilidade da ocorrência de um acidente desta natureza. 

A hipótese de uma fuga ou derrame de hidrocarbonetos, que ocorra nesta área, formar uma nuvem 
inflamável que se desloque, por ação de correntes de ar, até locais onde possa adquirir a energia de 
ativação ainda que remota é, no entanto, de admitir. 

Os reservatórios utilizados para armazenar o gasóleo e os hidrocarbonetos leves são cilíndricos, 
verticais. Estes tanques possuem válvula de segurança (set point -80/+150mmH2O) com injeção de 
azoto. Pressão dos tanques é mantida a 0,01 barg (100mmH2O).   São um dos equipamentos que 
apresentam um nível de risco elevado essencialmente pela quantidade de produto armazenado, se 
bem que, historicamente, o número de roturas catastróficas deste tipo de equipamentos seja 
extremamente baixo. 

Acresce ainda o facto dos reservatórios se encontrarem instalados em bacias de retenção 
impermeabilizada com capacidade para conter 110% da capacidade de armazenagem do maior tanque 
ou de 25% da capacidade total dos tanques implantados dentro da bacia, consoante o que for maior. 
Este facto não só reduz significativamente a eventualidade de ocorrer uma contaminação dos solos 
ou águas subterrâneas como reduz consideravelmente os efeitos da evaporação dos hidrocarbonetos 
leves e de um eventual incêndio, uma vez que limita a área do derrame. 

As falhas dos equipamentos que podem desencadear acidentes graves podem ocorrer pelas seguintes 
causas: 

• Falhas de material por defeito mecânico ou metalúrgico, por corrosão ou por fadiga. À 
semelhança de outras áreas/atividades do estabelecimento também para a armazenagem se 
encontram instituídas políticas de manutenção preventiva e de inspeção e prova aos 
reservatórios que permitem identificar e atuar atempadamente sobre os focos de corrosão. 

• Rotura por impacto de um veículo com suficiente energia. O acesso à área de armazenagem 
por parte de veículos não é possível devido à existência de obstáculos e bacias de retenção 
em betão. 

• Explosão interna provocada por impacto de raios. A ligação dos tanques à terra e os para-raios 
instalados reduzem este risco. 

• Risco de sobreenchimento de produto. Os procedimentos estabelecidos e os alarmes de nível 
máximo dos reservatórios reduzem este risco. 

• Condições operacionais dos reservatórios. Para evitar uma falha na operação, dispõe-se de 
procedimentos e de instruções escritas. 

Zonas de carga de cisternas 

O estabelecimento dispõe de locais de carga de cisternas rodoviárias junto às áreas de armazenagem 
de gasóleo e de hidrocarbonetos leves. Estes locais de estacionamento das cisternas são 
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impermeabilizados e estão equipados com um sistema de recolha de derrames acidentais e com 
contenção que impede a progressão para a envolvente. 

Admite-se que, na eventualidade de ocorrência de um cenário deste tipo, será possível conter e 
encaminhar o produto derramado, através do sistema de drenagem, e do separador de 
hidrocarbonetos existente, sem causar qualquer impacto ambiental. 

A carga de cisternas rodoviárias de gasóleo é realizada através de braços de carga e a carga de 
cisternas de hidrocarbonetos leves através de mangueiras flexíveis. 

Os principais motivos de ocorrência de acidente neste tipo de operações são: 

• Processos não totalmente automatizados, com intervenção do homem em diferentes fases, 
estacionamento do veículo, ligar e desligar mangueiras/braços de carga e vigilância. O 
processo de carga é realizado pelo motorista da viatura cisterna, com a supervisão por parte 
de operadores do estabelecimento; 

• Utilização de mangueiras flexíveis e braços de carga, elementos que sofrem desgastes 
importantes e que são relativamente frágeis em comparação com tubagens ou componentes 
estáticos. Para controlar este risco existe um plano de inspeções periódicas para confirmar o 
estado das mangueiras e dos braços de carga utilizadas para a trasfega de produtos e das 
respetivas juntas de vedação; 

• Processo realizado sobre um equipamento móvel, como são as cisternas rodoviárias que 
podem mover-se facilmente. Há, no entanto, que referir que a plataforma onde estacionam 
os veículos é nivelada, e que estes têm que estar travados e bloqueados; 

• Operações de ligar e desligar que podem provocar erros. Dispõe-se, no entanto, de 
procedimentos de operação e instruções de trabalho cujo cumprimento minimiza a ocorrência 
de falhas e de vigilância com o operador da instalação em conjunto com o motorista. 

As principais causas que podem dar origem a derrames de produto são as seguintes: 

• Deficiências nas mangueiras flexíveis ou nos braços de carga utilizados para a carga de 
produtos, devido a causas como as anteriormente indicadas: 

o  Rotura por colisão de equipamentos - por movimento de equipamentos e materiais 
durante operações de manutenção ou construção, queda de objetos pesados, etc. 

o Fissuras por corrosão 

Corrosão interna, relacionada com contaminantes dos produtos movimentados, 
características do material da tubagem, etc. As medidas que foram adotadas para evitar 
estas corrosões internas, passam pela utilização de materiais adequados para suportar a 
corrosão, e pela execução do plano de manutenção preventiva e inspeções periódicas que 
permite identificar e atuar atempadamente sobre os focos de corrosão e pelas eventuais 
anomalias dos órgãos e sistemas críticos da instalação; 

Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local. Se o sistema de 
tubagens estiver submetido a tensões elevadas, esta corrosão pode provocar a rotura total 
da conduta. Para evitar esta corrosão externa, as tubagens são revestidas com tratamento 
de superfície adequado. Adicionalmente, e à semelhança das medidas adotadas para 
controlar a corrosão interna, as políticas de manutenção preventiva e de inspeções e 
provas instituídas permitem identificar e atuar atempadamente sobre os focos de 
corrosão. 
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o Falhas por fadiga do material 

As medidas a adotar neste caso serão a seleção de materiais adequados, os quais tenham 
passado as provas de qualidade correspondentes. 

o Rotura pelo efeito de ações da natureza 

Para se evitar estão instituídos procedimentos, práticas e medidas a tomar em caso de 
riscos da natureza como sejam o recurso a critérios de projeto rigorosos e o reforço 
estrutural dos órgãos e sistemas críticos. 

o Rotura ou deformação devido a tensões térmicas 

Situação possível, mas pouco provável já que nenhuma das operações envolvidas na sua 
exploração requer práticas de aquecimento/arrefecimento, encontrando-se a variação de 
temperatura limitada à amplitude térmica do local. 

o Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos por uma 
má manutenção, ou juntas erradas 

As práticas e os procedimentos de manutenção e de operação permitem controlar esta 
situação sendo eficazes no controlo deste risco. 

o Fuga de produto 

Ao deslocar-se por uma tubagem aberta (sem ligação, falta de flange cega, etc.). As 
práticas e os procedimentos de manutenção e de operação permitem controlar esta 
situação sendo eficazes no controlo deste risco. 

o Flanges mal apertadas 

As práticas e os procedimentos de manutenção e de operação permitem controlar esta 
situação sendo eficazes no controlo deste risco; 

o Falhas de operação, manutenção, etc. 

Fugas por falhas na operação (má ligação, abertura de válvulas erradas, etc.). Dispõe-se 
de procedimentos correspondentes de operação e instruções de trabalho. 

Equipamentos de impulsão – bombas 

Os equipamentos de impulsão são elementos críticos numa instalação já que, por um lado represen-
tam fontes potenciais de perda de produto (através dos empanques, juntas, etc.) e, por outro, podem 
causar efeitos indesejáveis sobre o resto das instalações ao provocar variações de pressão ou de 
fluxo. 

Os riscos que apresentam estes equipamentos podem ser provocados por: 

• Falhas/roturas no veio das bombas: 

o Podendo provocar a rotura total das mesmas. O plano de manutenção inclui revisões 
periódicas ao estado das bombas, dado que é um elemento importante da instalação o que 
permite controlar eficazmente este risco 

• Perda de contenção nos empanques mecânicos: 

o O plano de manutenção inclui revisões periódicas aos empanques mecânicos o que permite 
controlar eficazmente este risco 

• Falhas na operação, apresentando-se os seguintes casos: 

o Cavitação, pulsação ou golpe de aríete na bomba 
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o Válvula de compressão fechada (sobrepressão) 

o Corte na admissão com funcionamento em vazio 

O dimensionamento do estabelecimento do SISAV, no que diz respeito à seleção dos equipamentos, 
suas características e localização, e no que se refere à definição dos órgãos e sistemas de segurança 
associados bem como as práticas e os procedimentos de manutenção e de operação, são eficazes no 
controlo deste risco. 

Assim as bombas encontram-se instaladas no interior de uma estrutura bacia de retenção em betão 
armado. 

No que se refere ao tratamento de eventuais derrames que possam ocorrer, o projeto repercute a 
preocupação em encaminhar os derrames para o separador de hidrocarbonetos existente.  

Tubagens do processo para a armazenagem 

As tubagens de transporte existentes são aéreas e fazem as ligações das áreas de processo para as 
áreas de armazenagem. Os diâmetros e os materiais de construção variam consoante a capacidade e 
o produto transportado. 

A perda de contenção de substâncias perigosas no transporte por tubagens pode surgir como conse-
quência dos seguintes efeitos: 

• Rotura por colisão de equipamentos: 

o Por movimento de equipamentos e materiais durante ações de manutenção ou construção, 
queda de objetos pesados de cima de depósitos, gruas, etc. As medidas adotadas para a 
prevenção deste tipo de causas são a separação física dos equipamentos das áreas de 
circulação de máquinas e viaturas de modo que estas se encontrem protegidas contra este 
tipo de eventos. O seu traçado aéreo desenvolve-se a níveis de altura que minimizam a 
probabilidade de ocorrência deste tipo de eventos 

• Fissuras por corrosão: 

o Corrosão interna, relacionada com as características químicas das substâncias 
transportadas, características do material da tubagem, etc. As medidas adotadas para 
evitar estas corrosões internas, passam pela utilização de materiais adequados para 
suportar a corrosão, pela instituição de um programa de manutenção preventiva que 
permite identificar e atuar atempadamente sobre os focos de corrosão e por uma política 
de inspeções e provas frequentes e sistemáticas a todos os órgãos e sistemas críticos da 
instalação 

o Corrosão externa, relacionada com as condições atmosféricas do local. Se o sistema de 
tubagens estiver submetido a tensões elevadas, esta corrosão pode provocar a rotura total 
da conduta. Para evitar esta corrosão externa, as tubagens são revestidas com uma pintura 
anticorrosiva. Adicionalmente, e à semelhança das medidas adotadas para controlar a 
corrosão interna as políticas de manutenção preventiva e de inspeções e provas instituídas 
permitem identificar e atuar atempadamente sobre os focos de corrosão 

o As tubagens de aço aéreas são protegidas externamente com um revestimento 
anticorrosivo adequado, nomeadamente metalização e pintura de acordo com as Normas 
Portuguesas aplicáveis 

• Falhas por fadiga do material: 

o As medidas a adotar neste caso serão a seleção de materiais adequados, os quais tenham 
passado as provas de qualidade correspondentes. Também neste aspeto é determinante 
para o controlo deste tipo de situação a política de manutenção preventiva e de inspeção 
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e prova aos órgãos e sistemas críticos existentes na instalação cuja execução permite 
identificar os componentes afetados e proceder à sua substituição/reparação atempada 

• Rotura pelo efeito de ações da natureza: 

o Para se evitar, estão instituídos procedimentos, práticas e medidas a tomar em caso de 
riscos da natureza como sejam o recurso a critérios de projeto rigorosos e o reforço 
estrutural dos órgãos e sistemas críticos 

• Rotura ou deformação devido a tensões térmicas. 

o Situação possível, mas pouco provável na instalação já que nenhuma das operações 
envolvidas na sua exploração requer práticas de aquecimento/arrefecimento, 
encontrando-se a variação de temperatura limitada à amplitude térmica do local 

De modo a salvaguardar os efeitos da expansão térmica, existem válvulas de segurança de 
alívio para montante de qualquer dispositivo de bloqueio em linha 

• Rotura das uniões soldadas.  

o Devido a defeitos na própria soldadura ou falta de inspeções periódicas. A implementação 
do plano de inspeções periódicas, reduz eficazmente este risco 

De modo a salvaguardar os efeitos da expansão térmica, existem válvulas de segurança de 
alívio para montante de qualquer dispositivo de bloqueio em linha 

• Roturas por sobrepressões provocadas por manobra rápida de válvulas de choque hidráulico. 
O dimensionamento das tubagens, quer no que diz respeito à seleção dos materiais e 
respetivas espessuras, quer no que diz respeito ao seu traçado, reduzem, de modo eficaz, 
este risco. 

• Rotura de juntas que se encontram nas uniões entre as tubagens e equipamentos por uma má 
manutenção, ou juntas erradas. As condições de projeto e as práticas de manutenção 
permitem obviar este fator de risco. 

• Fuga de produto. Ao deslocar-se por uma tubagem aberta (sem ligação, falta de flange cega, 
etc.). As práticas e os procedimentos de manutenção e de operação são eficazes no controlo 
deste risco. 

• Flanges mal apertadas. As práticas e os procedimentos de manutenção e de operação são 
eficazes no controlo deste risco. 

Movimentação de IBC ou tambores 

As manobras de carga e descarga de produto em IBC ou tambores é efetuada com recurso a 
empilhadores. 

Os critérios de projeto utilizados obrigaram a rigorosos cálculos e ao reforço estrutural dos órgãos e 
sistemas críticos, contudo as principais causas que podem dar origem a fugas de produto nas 
atividades de carga e descarga, são as seguintes: 

Receção/expedição de produtos em IBC ou tambores 

• Processos não totalmente automatizados, com intervenção do homem e equipamentos de 
movimentação de cargas em diferentes fases como, por exemplo, o estacionamento do veículo 
de transporte e a sua efetiva imobilização, a movimentação cargas e vigilância da operação. 
Devido à especificidade do processo, esta operação tem subjacente a possibilidade de um 
acidente durante a movimentação das cargas, podendo originar uma perda de contenção. No 
entanto há que ter em conta que, no pior cenário, a quantidade libertada não ultrapassa 1 
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m3, capacidade dos IBC, e que o processo de carga ou descarga é realizado por operadores do 
estabelecimento que operam os empilhadores para o qual estão devidamente habilitados; 

• Processo realizado sobre um equipamento móvel, como são os veículos que podem mover-se 
facilmente. Há, no entanto, que referir que a zona onde estacionam os veículos é 
perfeitamente nivelada. Adicionalmente, os procedimentos de operação obrigam à adoção de 
medidas suplementares que garantem a total imobilização do veículo durante as operações 
de carga/descarga; 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS CENÁRIOS DE ACIDENTE 

A identificação dos eventos críticos, que podem evoluir para cenários de acidente grave envolvendo 
substâncias perigosas, resulta de uma lista meramente qualitativa pois não tem em conta as 
probabilidades de ocorrência associadas, as quais serão discutidas mais adiante. 

Consideram-se assim os seguintes eventos críticos: 

• Rotura total ou parcial da coluna de destilação 

• Rotura total ou parcial do tanque barométrico 

• Rotura total ou parcial de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

• Rotura total ou parcial de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

• Rotura total ou parcial de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

• Rotura total ou parcial de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

• Rotura total ou parcial do braço de carga de gasóleo 

• Rotura total ou parcial de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

• Rotura total ou parcial de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

• Rotura total ou parcial de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

• Rotura total ou parcial de IBC de armazenagem resíduos inflamáveis 

Assim, consideram-se os seguintes cenários como representativos do estabelecimento, estando 
caracterizados pelos respetivos eventos críticos (ou eventos iniciadores) e respetivos fenómenos 
perigosos associados. 

Quadro 3 - Eventos críticos e fenómenos perigosos associados 

EVENTO CRÍTICO EVENTOS PROPAGADORES FENÓMENOS PERIGOSOS 

Rotura total da coluna de destilação 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) da coluna de 
destilação 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) da coluna de 
destilação 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 
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EVENTO CRÍTICO EVENTOS PROPAGADORES FENÓMENOS PERIGOSOS 

Rotura total do tanque barométrico 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) do tanque 
barométrico 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) do tanque 
barométrico 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de tubagem de gasóleo do 
processo para a armazenagem 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo 
do processo para a armazenagem 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos 
leves do processo para a armazenagem 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10%) de tubagem de 
hidrocarbonetos leves do processo para a 
armazenagem 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de reservatório de armazenagem 
de gasóleo de 75 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de cisterna rodoviária de 
expedição de gasóleo 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) de cisterna 
rodoviária de expedição de gasóleo 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária 
de expedição de gasóleo 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 
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EVENTO CRÍTICO EVENTOS PROPAGADORES FENÓMENOS PERIGOSOS 

Rotura total do braço de carga de gasóleo 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10%) do braço de carga de 
gasóleo 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de reservatório de armazenagem 
de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 
30 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 
30 m3 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de cisterna rodoviária de 
expedição de hidrocarbonetos leves 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (100 mm) de cisterna 
rodoviária de expedição de hidrocarbonetos 
leves 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária 
de expedição de hidrocarbonetos leves 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total de mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura parcial (10%) de mangueira de carga 
de hidrocarbonetos leves 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 

Rotura total ou parcial de IBC de 
armazenagem resíduos inflamáveis 

Derrame de produto 

Vaporização de produto 

Dispersão de produto 

Formação de nuvem inflamável 

Incêndio do derrame 

Contaminação ambiental 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Estudo de Risco 

 

19-11-2021 21 
 

2.3 ESTIMATIVA DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS CENÁRIOS DE ACIDENTE 

Pelo facto de as unidades de tratamento de resíduos não serem propriamente instalações 
características, objeto das análises de risco especificas e detalhadas, com estudos de probabilidade 
de ocorrência consideradas em documentos de referência, foram utilizados valores generalistas das 
falhas que poderão originar os eventos iniciadores dos cenários. 

Assim, para a caracterização e posterior estimativa da frequência dos cenários, seguiram-se as 
orientações constantes nas seguintes publicações: 

• Purple Book - Guidelines for Quantitative Risk Assessments, produzida pelo TNO - edição 
2005; 

• Failure Rate and Event Data for use within Risk Assessments produzida pela HSE – Health 
and Safety Executive, Reino Unido; 

• Reference Manual BEVI Risk Assessment, version 3.2, produzida pelo National Institute of 
Public Health and the Environment (RIVM) - edição julho 2009; 

• ARAMIS D1C – Appendix 10, Generic frequencies data for the critical events, produzida pela 
Faculté Polytechnique de Mons – Major Risk Centre, Bélgica - edição julho 2009. 

Assim foram considerados os eventos iniciadores abaixo indicados, relacionados com as atividades 
que se prevê que se venham a desenvolver e em que estão presentes as substâncias perigosas 
representativas do estabelecimento, envolvendo a área de processo, os reservatórios de 
armazenagem, as cisternas rodoviárias de expedição e as tubagens de transporte, nas condições em 
que se encontram no estabelecimento e nas situações que eventualmente podem contribuir para a 
perda de contenção de produto, apresentando-se os elementos obtidos no quadro seguinte. 

2.3.1 Probabilidade de ocorrência dos eventos iniciadores dos cenários 

Os valores considerados para probabilidade de ocorrência/frequência dos eventos iniciadores foram 
obtidos nas publicações anteriormente referidas, para os eventos críticos descritos no quadro 
anterior. 

Os cenários de acidente considerados têm as probabilidades de ocorrência constantes no quadro 
seguinte, calculadas de acordo com os pressupostos constantes nas notas anexas. 

Quadro 4 - Frequências dos eventos iniciadores (eventos críticos) 

EVENTO TIPOLOGIA FREQUÊNCIA VALOR USADO FONTE E COMENTÁRIOS 

Rotura total da coluna 
de destilação 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

5,00×10-6/ano 5,00×10-6/ano (1) 
Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, 

tabela 33 

Rotura parcial (100 mm) 
da coluna de destilação 

Fuga 
contínua 3,00×10-5/ano 3,00×10-5/ano (1) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 6- nota 1 

Corrigida de acordo com a 
recomendação do TNO – 10 x mais 
por se tratar de reservatório de 

processo 

Rotura parcial (10 mm) 
da coluna de destilação 

Fuga 
contínua 1,00×10-4/ano 1,00×10-4/ano (1) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, 

tabela 33 
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EVENTO TIPOLOGIA FREQUÊNCIA VALOR USADO FONTE E COMENTÁRIOS 

Rotura total do tanque 
barométrico 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

5,00×10-6/ano 5,00×10-6/ano (2) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
31 

Rotura parcial (100 mm) 
do tanque barométrico 

Fuga 
contínua 3,00×10-5/ano 3,00×10-5/ano (2) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 6- nota 1 

Corrigida de acordo com a 
recomendação do TNO – 10 x mais 
por se tratar de reservatório de 

processo 

Rotura parcial (10 mm) 
do tanque barométrico 

Fuga 
contínua 

1,00×10-4/ano 1,00×10-4/ano (2) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
31 

Rotura total de 
tubagem de gasóleo do 
processo para a 
armazenagem 

Fuga 
contínua 1,00×10-6/m.ano 2,00×10-4/ano (3) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

27 

Rotura parcial (10%) de 
tubagem de gasóleo do 
processo para a 
armazenagem 

Fuga 
contínua 5,00×10-6/m.ano 1,00×10-3/ano (3) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

27 

Rotura total de 
tubagem de 
hidrocarbonetos leves 
do processo para a 
armazenagem 

Fuga 
contínua 1,00×10-6/m.ano 2,00×10-4/ano (4) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

27 

Rotura parcial (10%) de 
tubagem de 
hidrocarbonetos leves 
do processo para a 
armazenagem 

Fuga 
contínua 5,00×10-6/m.ano 1,00×10-3/ano (4) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

27 

Rotura total de 
reservatório de 
armazenagem de 
gasóleo de 75 m3 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

5,00×10-6/ano 1,00×10-5/ano (5) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
17 

Rotura parcial (100 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
gasóleo de 75 m3 

Fuga 
contínua 1,20×10-5/ano 2,40×10-5/ano (5) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 9- nota 4 

Rotura parcial (10 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
gasóleo de 75 m3 

Fuga 
contínua 1,00×10-4/ano 2,00×10-4/ano (5) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 9- nota 4 

Rotura total de cisterna 
rodoviária de expedição 
de gasóleo 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

1,00×10-5/ano 5,07×10-8/ano (6) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
42 

Rotura parcial (100 mm) 
de cisterna rodoviária 
de expedição de 
gasóleo 

Fuga 
contínua 1,20×10-5/ano 6,08×10-8/ ano (6) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 10, tabela 13- nota 9 
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EVENTO TIPOLOGIA FREQUÊNCIA VALOR USADO FONTE E COMENTÁRIOS 

Rotura parcial (10 mm) 
de cisterna rodoviária 
de expedição de 
gasóleo 

Fuga 
contínua 5,10×10-5/ano 2,58×10-7/ ano (6) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 10, tabela 13- nota 9 

Rotura total do braço de 
carga de gasóleo 

Rotura 
total 

3,00×10-8/hora 1,33×10-6/ano (7) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
50 

Rotura parcial (10%) do 
braço de carga de 
gasóleo 

Rotura 
parcial 3,00×10-7/hora 1,33×10-5/ano (7) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

50 

Rotura total de 
reservatório de 
armazenagem de 
hidrocarbonetos leves 
de 30 m3 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

5,00×10-6/ano 1,00×10-5/ano (8) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
17 

Rotura parcial (100 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
hidrocarbonetos leves 
de 30 m3 

Fuga 
contínua 

1,20×10-5/ano 2,40×10-5/ano (8) ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 9- nota 4 

Rotura parcial (10 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
hidrocarbonetos leves 
de 30 m3 

Fuga 
contínua 1,00×10-4/ano 2,00×10-4/ano (8) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 7, tabela 9- nota 4 

Rotura total de cisterna 
rodoviária de expedição 
de hidrocarbonetos 
leves 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

1,00×10-5/ano 8,90×10-9/ano (9) 
Reference Manual BEVI 

Versão 3.2, modulo C, tabela 
42 

Rotura parcial (100 mm) 
de cisterna rodoviária 
de expedição de 
hidrocarbonetos leves 

Fuga 
contínua 1,20×10-5/ano 1,07×10-8/ ano (9) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 10, tabela 13- nota 9 

Rotura parcial (10 mm) 
de cisterna rodoviária 
de expedição de 
hidrocarbonetos leves 

Fuga 
contínua 5,10×10-5/ano 4,54×10-8/ ano (9) 

ARAMIS D1C – Apêndice 10, 
Capítulo 10, tabela 13- nota 9 

Rotura total de 
mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 

Rotura 
total 4,00×10-6/hora 3,12×10-5/ano (10) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

50 

Rotura parcial (10%) de 
mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 

Rotura 
parcial 4,00×10-5/hora 3,12×10-4/ano (10) 

Reference Manual BEVI 
Versão 3.2, modulo C, tabela 

50 

Rotura total ou parcial 
de IBC de armazenagem 
resíduos inflamáveis 

Libertação 
instantânea 
de todo o 
conteúdo 

8,00×10-6/ano 3,82×10-3/ano (11) 

HSE – Failure rate and event 
data - Item FR 1.1.1.2 Small 

and medium atmospheric 
tanks 
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EVENTO TIPOLOGIA FREQUÊNCIA VALOR USADO FONTE E COMENTÁRIOS 

Rotura parcial de IBC de 
armazenagem resíduos 
inflamáveis 

Fuga 
contínua 5,00×10-4/ano 2,39×10-1/ano (11) 

HSE – Failure rate and event 
data - Item FR 1.1.1.2 Small 

and medium atmospheric 
tanks 

(1). Considerando que existe apenas uma coluna de destilação no local 
(2). Considerando que existe apenas um tanque barométrico no local 
(3). Considerando a rotura da tubagem de 1” de diâmetro e um comprimento de 200 metros 
(4). Considerando a rotura da tubagem de 1” de diâmetro e um comprimento de 200 metros 
(5). Considerando que existem dois reservatórios de gasóleo de 75 m3 na bacia de retenção 
(6). Considerando que apenas é possível estar uma viatura cisterna no posto de carga, que anualmente operam 74 cisternas, 
que cada operação demora 36 minutos e que o ano tem 8760 horas 
(7). Considerando que anualmente operam 74 cisternas e a operação demora 36 minutos 
(8). Considerando que existem dois reservatórios de hidrocarbonetos leves de 30 m3 na bacia de retenção 
(9). Considerando que apenas é possível estar uma viatura cisterna no posto de carga, que anualmente operam 13 cisternas, 
que cada operação demora 36 minutos e que o ano tem 8760 horas 
(10). Considerando que anualmente operam 13 cisternas e a operação demora 36 minutos 
(11). Considerando a quantidade máxima de IBC de resíduos inflamáveis que se poderão encontrar presentes em cada 

momento são 477 IBC 

Foram considerados os dois reservatórios de gasóleo de 75 m3, que estão instalados em bacia de 
retenção individualizada. Da mesma forma foram considerados os dois reservatórios de 30 m3 de 
hidrocarbonetos leves, também instalados em bacia de retenção individualizada. 

Foram considerados 477 IBC de resíduos inflamáveis, que se consideraram ser as quantidades máximas 
que podem estar presentes na zona de armazenagem de IBC. 

As probabilidades de ocorrência que envolvem tubagens foram consideradas para os maiores 
comprimentos das linhas expostas. 

Atendendo aos produtos em estudo, considera-se que os cenários de falha de contenção resultam 
sempre em derrames, mas a falha deverá estar sempre relacionada com as atividades desenvolvidas 
no estabelecimento. 

No estudo das probabilidades de ocorrência dos cenários do estabelecimento não foram incluídas as 
atuações dos operadores como medidas de mitigação. A pronta atuação dos operadores e, 
posteriormente, das equipas de intervenção em cenários deste tipo é muito importante, face às 
características e quantidades das substâncias envolvidas. 

2.3.2 Árvores de Acontecimentos 

De modo a selecionar os cenários para as modelações dos efeitos foi efetuado o cálculo da frequência 
de ocorrência dos cenários recorrendo à metodologia de “Árvores de Acontecimentos” que teve por 
base cada um dos eventos iniciadores anteriormente referidos. 

Os valores de probabilidade/frequência apresentados no quadro anterior referem-se aos cenários 
considerados sem ter em conta a possibilidade de ignição, sendo que este tipo de evento pode ocorrer 
com a maioria dos produtos estudados. 

Quanto ao facto de os produtos poderem adquirir energia de ativação, dentro do estabelecimento, 
para iniciar um eventual incêndio, considera-se ter uma baixa probabilidade de ocorrência pois 
tratam-se de áreas ATEX com controlo efetivo das fontes de ignição e a instalação de equipamentos 
é realizada de acordo com os critérios de zona que foram definidos no manual de proteção contra 
explosões. 

De acordo com Reference Manual BEVI Versão 3.2, modulo B, tabelas 7, 8 e 9 a probabilidade de 
ignição imediata de acordo com classificação de inflamabilidade dos produtos em estudo, é a 
seguinte: 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Estudo de Risco 

 

19-11-2021 25 
 

Quadro 5 - Probabilidade de ignição imediata e classificação da inflamabilidade dos produtos 

PRODUTO CATEGORIA TIPO DE ARMAZENAGEM CENÁRIO % IGNIÇÃO IMEDIATA 

Gasóleo 3 

Reservatório/cisterna 

Instantâneo/continuo 

0 

Hidrocarbonetos 
leves 

1 0,065 

Resíduos 
inflamáveis 

2 IBC 0,1 

Tendo em conta as recomendações constantes no documento de referência Layer of Protection 
Analysis - SIMPLIFIED PROCESS RISK ASSESSMENT, editado em 2001 pelo Center for Chemical Process 
Safety do American Institute of Chemical Engineers, a probabilidade de ocorrência de uma ignição 
retardada depende do local onde ocorre a libertação e do tipo de envolvente, de acordo com o 
referido na tabela seguinte, e depende da distância a que ocorrerá a diluição da nuvem inflamável 
para uma concentração inferior a metade do limite inferior de inflamabilidade. 

Quadro 6 - Probabilidade de ocorrência de ignição retardada 

DISTÂNCIA PARA ½ DO LII 
PROBABILIDADE DE IGNIÇÃO 

RETARDADA 

Dentro do perímetro do estabelecimento e em área classificada como ATEX 0,09 

Dentro do perímetro do estabelecimento 0,45 

Fora do perímetro do estabelecimento 0,81 

Relativamente aos sistemas de deteção e atuação, relacionados com os cenários, foram adotados 
quando adequado, os valores constantes na publicação RELIABILITY, MAINTAINABILITY AND RISK 
Practical methods for engineers, David J Smith, que são os seguintes: 

• Falha do sistema de paragem  P = 3,0 × 10-2/ano 

• Falha na atuação do sistema combate P = 1,0 × 10-1/ano 

Com base nestes elementos foram desenvolvidas as árvores de acontecimentos seguintes: 

Rotura total da coluna de destilação 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de gasóleo (GO) na área 
de processo devido à rotura total da coluna de destilação. Sendo assim, a probabilidade de ocorrência 
do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada pelas medidas de proteção 
existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 5,00×10-6, a probabilidade final do 
próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado seria na mesma ordem 
de grandeza e teoricamente 4,50×10-7. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial da coluna de destilação 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 
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Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

 

Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 7 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 2,70E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 2,43E-06 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 3,00E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 8 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,70E-06 

Derrame 3,00E-05 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) da 
coluna de destilação

P=3,00 x 10-5

Ignição Falha Sistemas 
Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=3,00 x 10-5

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

 

Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 9 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 9,00E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 8,10E-06 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 1,00E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 10 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 9,00E-06 

Derrame 1,00E-04 

Rotura total do tanque barométrico 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de hidrocarbonetos leves 
(HL) na área de processo devido à rotura total do tanque barométrico. Sendo assim, a probabilidade 
de ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada pelas medidas de 
proteção existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 5,00×10-6, a probabilidade final 
do próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado seria na mesma 
ordem de grandeza e teoricamente 3,25×10-7. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10 mm) da 
coluna de destilação

P=1,00 x 10-4

Ignição Falha Sistemas 
Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=1,00 x 10-4

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial do tanque barométrico 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 

Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 11 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (>15minutos) 1,95E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 1,76E-06 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (média duração <15 minutos) 2,70E-07 

Cenário 4 - Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 2,43E-06 

Cenário 5 – Derrame (média duração <15 minutos) 2,81E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) do 
tanque barométrico

P=3,00 x 10-5

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Quadro 12 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,95E-06 

Flash fire + pool fire 2,70E-06 

Derrame 2,81E-05 

Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 13 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (>15minutos) 6,50E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 5,85E-06 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (média duração <15 minutos) 9,00E-07 

Cenário 4 - Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 8,10E-06 

Cenário 5 – Derrame (média duração <15 minutos) 9,35E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10 mm) do 
tanque barométrico

P=1,00 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Quadro 14 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 6,50E-06 

Flash fire + pool fire 9,00E-06 

Derrame 9,35E-05 

Rotura de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura total e rotura parcial (10% do 
diâmetro). Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de acontecimentos e quantificados os 
cenários decorrentes de cada uma das condições dos eventos iniciadores. 

Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

 

Este evento iniciador origina 6 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 15 - Probabilidades de ocorrência dos cenários de rotura total de tubagem de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 5,40E-08 

Cenário 2 - Incêndio (média duração <15 minutos) 4,86E-07 

Cenário 3 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,75E-06 

Cenário 4 - Incêndio (muito curta duração <5 minutos) 1,57E-05 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 6,00E-06 

Cenário 6 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 1,94E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura total de tubagem de 
gasóleo do processo para 

a armazenagem

P=2,00 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=2,00 x 10-4

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

2. Incêndio (média duração < 15 minutos)

3. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

4. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

6. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Quadro 16 - Cenários agregados da rotura total de tubagem de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,80E-05 

Derrame 2,00E-04 

Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

 

Este evento iniciador origina 6 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 17 - Probabilidades de ocorrência cenários de rotura parcial de tubagem de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 2,70E-07 

Cenário 2 - Incêndio (média duração <15 minutos) 2,43E-06 

Cenário 3 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 8,73E-06 

Cenário 4 - Incêndio (muito curta duração <5 minutos) 7,86E-05 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 3,00E-05 

Cenário 6 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 9,70E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 18 - Cenários agregados da rotura parcial de tubagem de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 9,00E-05 

Derrame 1,00E-03 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10%) de 
tubagem de gasóleo do 

processo para a 
armazenagem

P=1,00 x 10-3

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=1,00 x 10-3

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

2. Incêndio (média duração < 15 minutos)

3. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

4. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

6. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Rotura de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura total e rotura parcial (10% do 
diâmetro). Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de acontecimentos e quantificados os 
cenários decorrentes de cada uma das condições dos eventos iniciadores. 

Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

 

Este evento iniciador origina 8 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 19 - Probabilidades de ocorrência dos cenários de rotura total de tubagem de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 1,30E-06 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,17E-05 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (> 15 minutos) 5,40E-08 

Cenário 4 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 4,86E-07 

Cenário 5 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 1,75E-06 

Cenário 6 - Incêndio/flash/pool (muito curta duração <5 minutos) 1,57E-05 

Cenário 7 - Derrame (média duração <15 minutos) 5,61E-06 

Cenário 8 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 1,81E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura total de tubagem de 
hidrocarbonetos leves do 

processo para a 
armazenagem

P=2,00 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

1. Incêndio (> 15 minutos)

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

8. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Flash Fire + Pool Fire (curta duração < 10 minutos)

7. Derrame ( média duração < 15 minutos)

3. Flash Fire + Pool Fire (> 15 minutos)

4. Flash Fire + Pool Fire (média duração < 15 minutos)

6. Flash Fire + Pool Fire (muito curta duração < 5 minutos)
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Quadro 20 - Cenários agregados da rotura total de tubagem de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,30E-05 

Flash fire + pool fire 1,80E-05 

Derrame 1,87E-04 

Rotura parcial (10%) de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

 

Este evento iniciador origina 8 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 21 - Probabilidades de ocorrência cenários de rotura parcial de tubagem de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 6,50E-06 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 5,85E-05 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (> 15 minutos) 2,70E-07 

Cenário 4 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 2,43E-06 

Cenário 5 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 8,73E-06 

Cenário 6 - Incêndio/flash/pool (muito curta duração <5 minutos) 7,86E-05 

Cenário 7 - Derrame (média duração <15 minutos) 2,81E-05 

Cenário 8 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 9,07E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10%) de 
tubagem de 

hidrocarbonetos leves do 
processo para a 
armazenagem

P=1,00 x 10-3

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

1. Incêndio (> 15 minutos)

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

8. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Flash Fire + Pool Fire (curta duração < 10 minutos)

7. Derrame ( média duração < 15 minutos)

3. Flash Fire + Pool Fire (> 15 minutos)

4. Flash Fire + Pool Fire (média duração < 15 minutos)

6. Flash Fire + Pool Fire (muito curta duração < 5 minutos)
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Quadro 22 - Cenários agregados da rotura parcial de tubagem de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 6,50E-05 

Flash fire + pool fire 9,00E-05 

Derrame 9,35E-04 

Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de gasóleo (GO) na bacia 
de retenção devido à rotura total do reservatório de 75 m3. Sendo assim, a probabilidade de 
ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada pelas medidas de proteção 
existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 1,00×10-5, a probabilidade final do 
próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado seria na mesma ordem 
de grandeza e teoricamente 9,00×10-7. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

 
Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
gasóleo de 75 m3

P=2,40 x 10-5

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=2,40 x 10-5

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Quadro 23 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) do reservatório de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 2,16E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,94E-06 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 2,40E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 24 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) do reservatório de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,16E-06 

Derrame 2,40E-05 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

 

Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 25 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) do reservatório de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 1,80E-06 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,62E-05 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 2,00E-04 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 
gasóleo de 75 m3

P=2,00 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=2,00 x 10-4

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 26 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) do reservatório de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,80E-05 

Derrame 2,00E-04 

Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de gasóleo (GO) na área 
de carga devido à rotura total de cisterna rodoviária de gasóleo. Sendo assim, a probabilidade de 
ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada pelas medidas de proteção 
existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 5,07×10-8, a probabilidade final do 
próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado seria na mesma ordem 
de grandeza e teoricamente 4,56×10-9. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 

Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) de 
cisterna rodoviária de 
expedição de gasóleo

P=6,08 x 10-8

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=1,51 x 10-7

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 27 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 5,47E-10 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 4,93E-09 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 6,08E-08 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 28 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 5,47E-09 

Derrame 6,08E-08 

Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

 

Este evento iniciador origina 3 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 29 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (<15minutos) 2,33E-09 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 2,09E-08 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10 mm) de 
cisterna rodoviária de 
expedição de gasóleo

P=2,58 x 10-7

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (< 15 minutos)
Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=6,40 x 10-7

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

3. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 3 – Derrame (média duração <15 minutos) 2,58E-07 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 30 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,33E-08 

Derrame 2,58E-07 

Rotura do braço de carga de gasóleo 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura total e rotura parcial (10% do 
diâmetro). Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de acontecimentos e quantificados os 
cenários decorrentes de cada uma das condições dos eventos iniciadores. 

Rotura total do braço de carga de gasóleo 

 

Este evento iniciador origina 6 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 31 - Probabilidades de ocorrência dos cenários de rotura total do braço de carga de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 3,60E-10 

Cenário 2 - Incêndio (média duração <15 minutos) 3,24E-09 

Cenário 3 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,16E-08 

Cenário 4 - Incêndio (muito curta duração <5 minutos) 1,05E-07 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 4,00E-08 

S
IM

N
Ã

O

Rotura total do braço de 
carga de gasóleo

P=1,33 x 10-6

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=1,33 x 10-6

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

2. Incêndio (média duração < 15 minutos)

3. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

4. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

6. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Cenário 6 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 1,29E-06 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 32 - Cenários agregados da rotura total do braço de carga de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,20E-07 

Derrame 1,33E-06 

Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 

 

Este evento iniciador origina 6 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 33 - Probabilidades de ocorrência cenários de rotura parcial do braço de carga de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 3,60E-09 

Cenário 2 - Incêndio (média duração <15 minutos) 3,24E-08 

Cenário 3 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,16E-07 

Cenário 4 - Incêndio (muito curta duração <5 minutos) 1,05E-06 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 4,00E-07 

Cenário 6 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 1,29E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 34 - Cenários agregados da rotura parcial do braço de carga de GO 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,20E-06 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10%) do 
braço de carga de gasóleo

P=1,33 x 10-5

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Retardada

P=9,0 x 10-2

Sem ignição

P=1,33 x 10-5

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

2. Incêndio (média duração < 15 minutos)

3. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

4. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

6. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Derrame 1,33E-05 

Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de hidrocarbonetos leves 
(HL) na bacia de retenção devido à rotura total do reservatório de 30 m3. Sendo assim, a 
probabilidade de ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada pelas 
medidas de proteção existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 1,00×10-5, a 
probabilidade final do próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado 
seria na mesma ordem de grandeza e teoricamente 9,00×10-7. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) 
de reservatório de 
armazenagem de 

hidrocarbonetos leves de 
30 m3

P=2,40 x 10-5

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Quadro 35 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) do reservatório de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 1,56E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 1,40E-06 

Cenário 3 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 2,16E-07 

Cenário 4 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 1,94E-06 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 2,24E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 36 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) do reservatório de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,56E-06 

Flash fire + pool fire 2,16E-06 

Derrame 2,24E-05 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

S
IM

N
Ã

O

P=2,00 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)

Rotura parcial (10 mm) de 
reservatório de 

armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 

30 m3
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Quadro 37 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) do reservatório de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 1,30E-06 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 1,17E-05 

Cenário 3 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 1,80E-06 

Cenário 4 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 1,62E-05 

Cenário 5 - Derrame (média duração <15 minutos) 1,87E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 38 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) do reservatório de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 1,30E-05 

Flash fire + pool fire 1,80E-05 

Derrame 1,87E-04 

Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de hidrocarbonetos leves 
(HL) na área de carga devido à rotura total de cisterna rodoviária de hidrocarbonetos leves. Sendo 
assim, a probabilidade de ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, influenciada 
pelas medidas de proteção existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 8,90×10-9, a 
probabilidade final do próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido derramado 
seria na mesma ordem de grandeza e teoricamente 8,01×10-10. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura parcial 100 mm e rotura parcial 10 
mm, de acordo com os critérios estabelecidos. Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de 
acontecimentos e quantificados os cenários decorrentes para cada uma das condições dos eventos 
iniciadores. 
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Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 39 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (>15minutos) 6,95E-11 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 6,25E-10 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (média duração <15 minutos) 9,62E-11 

Cenário 4 - Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 8,65E-10 

Cenário 5 – Derrame (média duração <15 minutos) 9,99E-09 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 40 - Cenários agregados da rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 6,95E-10 

Flash fire + pool fire 9,62E-10 

Derrame 9,99E-09 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (100 mm) de 
cisterna rodoviária de 

expedição de 
hidrocarbonetos leves

P=1,07 x 10-8

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 41 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (>15minutos) 2,95E-10 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 2,66E-09 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (média duração <15 minutos) 4,09E-10 

Cenário 4 - Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 3,68E-09 

Cenário 5 – Derrame (média duração <15 minutos) 4,25E-08 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 42 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,95E-09 

Flash fire + pool fire 4,09E-09 

Derrame 4,25E-08 

Rotura da mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

Este evento iniciador tem duas condições de ocorrência: rotura total e rotura parcial (10% do 
diâmetro). Neste sentido, serão desenvolvidas as árvores de acontecimentos e quantificados os 
cenários decorrentes de cada uma das condições dos eventos iniciadores. 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10 mm) de 
cisterna rodoviária de 

expedição de 
hidrocarbonetos leves

P=4,54 x 10-8

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

2. Incêndio (curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)
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Rotura total de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

 

Este evento iniciador origina 8 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 43 - Probabilidades de ocorrência dos cenários de rotura total mangueira de carga de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 2,03E-07 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,83E-06 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (> 15 minutos) 8,42E-09 

Cenário 4 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 7,58E-08 

Cenário 5 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 2,72E-07 

Cenário 6 - Incêndio/flash/pool (muito curta duração <5 minutos) 2,45E-06 

Cenário 7 - Derrame (média duração <15 minutos) 8,75E-07 

Cenário 8 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 2,83E-05 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 44 - Cenários agregados da rotura total da mangueira de carga de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,03E-06 

Flash fire + pool fire 2,81E-06 

Derrame 2,92E-05 

S
IM

N
Ã

O

Rotura total de mangueira 
de carga de 

hidrocarbonetos leves

P=3,12 x 10-5

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

1. Incêndio (> 15 minutos)

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

8. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Flash Fire + Pool Fire (curta duração < 10 minutos)

7. Derrame ( média duração < 15 minutos)

3. Flash Fire + Pool Fire (> 15 minutos)

4. Flash Fire + Pool Fire (média duração < 15 minutos)

6. Flash Fire + Pool Fire (muito curta duração < 5 minutos)
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Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

 

Este evento iniciador origina 8 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 45 - Probabilidades de ocorrência cenários de rotura parcial da mangueira de carga de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (> 15minutos) 2,03E-06 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <10 minutos) 1,83E-05 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (> 15 minutos) 8,42E-08 

Cenário 4 - Incêndio /flash/pool (média duração <15 minutos) 7,58E-07 

Cenário 5 – Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 2,72E-06 

Cenário 6 - Incêndio/flash/pool (muito curta duração <5 minutos) 2,45E-05 

Cenário 7 - Derrame (média duração <15 minutos) 8,75E-06 

Cenário 8 – Derrame (muito curta duração <5 minutos) 2,83E-04 

Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 46 - Cenários agregados da rotura parcial da mangueira de carga de HL 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,03E-05 

Flash fire + pool fire 2,81E-05 

Derrame 2,92E-04 

S
IM

N
Ã

O

Rotura parcial (10%) de 
mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves

P=3,12 x 10-4

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate

CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

Imediata

P=6,50 x 10-2

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,35 x 10-1

Falha Sistema 
Paragem

P=3,0 x 10-2

1. Incêndio (> 15 minutos)

2. Incêndio (curta duração < 10 minutos)

8. Derrame (muito curta duração < 5 minutos)

5. Flash Fire + Pool Fire (curta duração < 10 minutos)

7. Derrame ( média duração < 15 minutos)

3. Flash Fire + Pool Fire (> 15 minutos)

4. Flash Fire + Pool Fire (média duração < 15 minutos)

6. Flash Fire + Pool Fire (muito curta duração < 5 minutos)
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Rotura total de IBC de armazenagem resíduos inflamáveis 

Este cenário tem apenas a condição de ocorrência de libertação instantânea de resíduos inflamáveis 
na zona impermeabilizada de contenção para armazenagem de IBC devido à rotura total do IBC. 
Sendo assim, a probabilidade de ocorrência do cenário não será, face ao fenómeno em estudo, 
influenciada pelas medidas de proteção existentes, tornando-se a probabilidade do evento iniciador, 
3,82×10-3, a probabilidade final do próprio cenário. A probabilidade de ocorrer um incêndio do líquido 
derramado seria na mesma ordem de grandeza e teoricamente 3,43×10-4. 

Neste sentido, considera-se desnecessária elaboração da respetiva árvore de acontecimentos uma 
vez que a mesma teria por objetivo determinar a probabilidade de ocorrência final do cenário que é 
já conhecida. 

Rotura parcial de IBC de armazenagem resíduos inflamáveis 

Face à dimensão de um IBC considerou-se apenas uma condição de ocorrência, rotura parcial 10 mm. 
Neste sentido, será desenvolvida a árvore de acontecimentos e quantificado o cenário. 

 

Este evento iniciador origina 5 cenários potenciais que se resumem na tabela seguinte, juntamente 
com as respetivas probabilidades de ocorrência. 

Quadro 47 - Probabilidade dos cenários da rotura parcial (10 mm) de IBC de resíduos inflamáveis 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Cenário 1 - Incêndio (>15minutos) 2,39E-03 

Cenário 2 - Incêndio (curta duração <5 minutos) 2,15E-02 

Cenário 3 – Incêndio/flash/pool (média duração <15 minutos) 2,15E-03 

Cenário 4 - Incêndio/flash/pool (curta duração <10 minutos) 1,93E-02 

Cenário 5 – Derrame (média duração <15 minutos) 2,15E-01 

S
IM

N
Ã

O

P=2,39 x 10-1

Ignição 
Falha Sistemas 

Combate
CENÁRIO / CONSEQUÊNCIAS

P=1,0 x 10-1

1. Incêndio (> 15 minutos)

Imediata

P=1,00 x 10-1

Retardada

P=9,00 x 10-2

Sem ignição

P=9,00 x 10-1

2. Incêndio (muito curta duração < 5 minutos)

3. Incêndio / Flash / Pool (média duração < 15 minutos)

4. Incêndio / Flash / Pool (curta duração < 10 minutos)

5. Derrame ( média duração < 15 minutos)

Rotura parcial (10 mm) de 
IBC de armazenagem 
resíduos inflamáveis
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Agregando os cenários do mesmo tipo, resultam as probabilidades de ocorrência seguintes. 

Quadro 48 - Cenários agregados da rotura parcial (10 mm) de IBC de resíduos inflamáveis 

CENÁRIO PROBABILIDADE 

Incêndio 2,39E-02 

Flash fire + pool fire 2,15E-02 

Derrame 2,15E-01 

2.4 SELEÇÃO DE CENÁRIOS 

Tendo em conta os resultados obtidos nas árvores de acontecimentos e aplicando o critério de apenas 
considerar os cenários cuja probabilidade de ocorrência seja igual ou superior a 1,0x10-6 por ano 
ficamos com a situação exposta no quadro seguinte. 

Quadro 49 - Frequências de ocorrência dos cenários 

CENÁRIO DE ACIDENTE DERRAME 
INCÊNDIO DE 

CHARCO 
EXPLOSÃO 

Rotura total da coluna de destilação 5,00×10-6 4,50×10-7 NA 

Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 3,00x10-5 2,70x10-6 NA 

Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 1,00x10-4 9,00x10-6 NA 

Rotura total do tanque barométrico 5,00×10-6 3,25×10-7 4,50×10-7 

Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 2,81x10-5 1,95x10-6 2,70x10-6 

Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 9,35x10-5 6,50x10-6 9,00x10-6 

Rotura total de tubagem de gasóleo do processo 
para a armazenagem 2,00x10-4 1,80x10-5 NA 

Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do 
processo para a armazenagem 

1,00x10-3 9,00x10-5 NA 

Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves 
do processo para a armazenagem 1,87x10-4 1,30x10-5 1,80x10-5 

Rotura parcial (10%) de tubagem de 
hidrocarbonetos leves do processo para a 
armazenagem 

9,35x10-4 6,50x10-5 9,00x10-5 

Rotura total de reservatório de armazenagem de 
gasóleo de 75 m3 1,00×10-5 9,00×10-7 NA 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 2,40x10-5 2,16x10-6 NA 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 

2,00x10-4 1,80x10-5 NA 

Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de 
gasóleo 

5,07×10-8 4,56×10-9 NA 

Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de 
expedição de gasóleo 6,08x10-8 5,47x10-9 NA 
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CENÁRIO DE ACIDENTE DERRAME 
INCÊNDIO DE 

CHARCO 
EXPLOSÃO 

Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de 
expedição de gasóleo 2,58x10-7 2,33x10-8 NA 

Rotura total do braço de carga de gasóleo 1,33x10-6 1,20x10-7 NA 

Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 1,33x10-5 1,20x10-6 NA 

Rotura total de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 1,00×10-5 9,00×10-7 6,50x10-7 

Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 2,24x10-5 1,56x10-6 2,16x10-6 

Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

1,87x10-4 1,30x10-5 1,80x10-5 

Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de 
hidrocarbonetos leves 8,90×10-9 8,01×10-10 5,79×10-10 

Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de 
expedição de hidrocarbonetos leves 9,99x10-9 6,95x10-10 9,62x10-10 

Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de 
expedição de hidrocarbonetos leves 

4,25x10-8 2,95x10-9 4,09x10-9 

Rotura total de mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 2,92x10-5 2,03x10-6 2,81x10-6 

Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 2,92x10-4 2,03x10-5 2,81x10-5 

Rotura total de IBC de resíduos inflamáveis 3,43x10-3 3,43x10-4 2,82x10-4 

Rotura parcial de IBC de resíduos inflamáveis 2,15x10-1 2,39x10-2 2,15x10-2 

Os processos que se desenvolvem no SISAV são simples não existindo, por este facto, praticamente 
meios automáticos de proteção das atividades estudadas. No entanto, ressalva-se a existência das 
medidas de redução da probabilidade de ocorrência de derrames descritas em 1.3 Medidas de 
prevenção e mitigação e os procedimentos de organização relacionados com a existência de sentido 
de circulação de veículos, zonas exclusivas e delimitadas para carga / descarga de cisternas e a não 
existência de circulação de empilhadores nas zonas próximas dos locais de carga de cisternas. 

Tendo em conta os resultados obtidos e o facto de não deverem ser considerados os cenários cuja 
probabilidade de ocorrência seja inferior a 1,0×10-6/ano não serão objeto de análise em termos de 
desenvolvimento, nem de tratamento em termos de modelação dos seus efeitos, os cenários 
seguintes: 

• Rotura total da coluna de destilação - inflamação 

• Rotura total do tanque barométrico - inflamação 

• Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 - inflamação 

• Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

• Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

• Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de expedição de gasóleo 

• Rotura total do braço de carga de gasóleo - inflamação 
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• Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 - inflamação 

• Rotura total de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

• Rotura parcial (100 mm) de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

• Rotura parcial (10 mm) de cisterna rodoviária de expedição de hidrocarbonetos leves 

Tendo em conta os resultados obtidos nos pontos anteriores e o critério de apenas considerar os 
cenários cuja probabilidade de ocorrência seja igual ou superior a 1,0×10-6/ano consideram-se 
representativos do SISAV os cenários seguintes: 

• Cenário A 

o Evento iniciador – Rotura total da coluna de destilação (P = 5,00x10 -6/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 5,00x10 -6/ano) 

• Cenário B 

o Evento iniciador – Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação (P = 3,00x10-5/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 3,00x10-5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 2,70x10-6/ano) 

• Cenário C 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação (P = 1,00x10-4/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 1,00x10-4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 9,00x10-6/ano) 

• Cenário D 

o Evento iniciador – Rotura total do tanque barométrico (P= 5,00×10-6/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 5,00×10-6/ano) 

• Cenário E 

o Evento iniciador – Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico (P = 3,00x10-5/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 2,81x10-5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,95x10-6/ano) 

▪ Explosão (P = 2,70x10-6/ano) 

• Cenário F 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico (P = 1,00x10-4/ano): 

▪ Derrame na área de processo e dispersão na atmosfera (P = 9,35x10-5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 6,50x10-6/ano) 

▪ Explosão (P = 9,00x10-6/ano 

• Cenário G 

o Evento iniciador – Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a 
armazenagem (P = 2,00x10-4/ano): 

▪ Derrame na esteira de tubagem e dispersão na atmosfera (P = 2,00x10-4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,80x10-5/ano) 
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• Cenário H 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a 
armazenagem (P = 1,00x10-3/ano): 

▪ Derrame na esteira de tubagem e dispersão na atmosfera (P = 1,00x10-3/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 9,00x10-5/ano) 

• Cenário I 

o Evento iniciador – Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para 
a armazenagem (P = 2,00x10-4/ano): 

▪ Derrame na esteira de tubagem e dispersão na atmosfera (P = 1,87x10-4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,30x10-5/ano) 

▪ Explosão (P = 1,80x10-5/ano) 

• Cenário J 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10%) de tubagem de hidrocarbonetos leves do 
processo para a armazenagem (P = 1,00x10-3/ano): 

▪ Derrame na esteira de tubagem e dispersão na atmosfera (P = 9,35x10-4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 6,50x10-5/ano) 

▪ Explosão (P = 9,00x10-5/ano) 

• Cenário K 

o Evento iniciador – Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

(P = 1,00x10 -5/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 1,00x10 -5/ano) 

• Cenário L 

o Evento iniciador – Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo 
de 75 m3 (P = 2,40x10-5/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 2,40x10 -5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 2,16x10-6/ano) 

• Cenário M 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo 
de 75 m3 (P = 2,00x10 -4/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 2,00x10 -4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,80x10 -5/ano) 

• Cenário N 

o Evento iniciador – Rotura total do braço de carga de gasóleo (P = 1,33x10 -6/ano): 

▪ Derrame na área de carga de cisternas e dispersão na atmosfera (P = 1,33x10 -

6/ano) 
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• Cenário O 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10%) do braço carga de gasóleo (P = 1,33x10 -5/ano): 

▪ Derrame na área carga cisternas e dispersão na atmosfera (P = 1,33x10 -5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,20x10 -6/ano) 

• Cenário P 

o Evento iniciador – Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos 
leves de 30 m3 (P = 1,00x10 -5/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 1,00x10 -5/ano) 

• Cenário Q 

o Evento iniciador – Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 (P = 2,40x10 -5/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 2,24x10 -5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,56x10 -6/ano) 

▪ Explosão (P = 2,16x10-6/ano) 

• Cenário R 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 (P = 2,00x10 -4/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 1,87x10 -4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 1,30x10 -5/ano) 

▪ Explosão (P = 1,80x10-5/ano) 

• Cenário S 

o Evento iniciador – Rotura total de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves (P = 
3,12x10-5/ano): 

▪ Derrame na área carga cisternas e dispersão na atmosfera (P = 2,92x10 -5/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 2,03x10 -6/ano) 

▪ Explosão (P = 2,81x10-6/ano) 

• Cenário T 

o Evento iniciador – Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 (P = 3,12x10-4/ano): 

▪ Derrame na área carga cisternas e dispersão na atmosfera (P = 2,92x10 -4/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 2,03x10 -5/ano) 

▪ Explosão (P = 2,81x10-5/ano 

• Cenário U 

o Evento iniciador – Rotura total de IBC de resíduos inflamáveis (P = 3,82x10 -3/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 3,43x10 -3/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 3,43x10 -4/ano) 

▪ Explosão (P = 3,82x10-4/ano 
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• Cenário V 

o Evento iniciador – Rotura parcial de IBC de resíduos inflamáveis (P = 2,39x10 -1/ano): 

▪ Derrame na bacia de retenção e dispersão na atmosfera (P = 2,15x10 -1/ano) 

▪ Inflamação do derrame (P = 2,15x10 -2/ano) 

▪ Explosão (P = 2,39x10-2/ano 

2.5 AVALIAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS 

A determinação dos efeitos e das consequências dos cenários de acidente considerados foi feita com 
recurso aos modelos matemáticos incluídos no package Effects - 11.2.1, comercializado pela 
Gexcon, utilizando os valores de inflamabilidade, sobrepressão e radiação térmica indicados no 
quadro seguinte e que contém os modelos para a determinação dos efeitos físicos e as consequências 
da libertação de produtos perigosos e incorpora os elementos constantes nas publicações Yellow Book 
(edição de 2005) e Green Book (edição de 1992), ambos produzidos e editados pelo TNO (Holanda). 

Na modelação dos cenários foram consideradas as condições meteorológicas mais frequentes na área 
de implantação do estabelecimento e um tempo de libertação de 60 minutos, exceto nas atividades 
de carga em que a utilização intrínseca dos sistemas de segurança das cisternas rodoviárias, permitem 
atuações quase imediatas, minimizando assim as consequências do acidente. 

Quadro 50 - Valores-limite para determinação das distâncias de segurança 

 
LIMIAR DA POSSIBILIDADE DE 

OCORRÊNCIA DE LETALIDADE 
LIMIAR DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFEITOS IRREVERSÍVEIS NA SAÚDE HUMANA 

Dose tóxica AEGL 3* (60 min) AEGL 2* (60 min) 

Radiação térmica 
(exposição de 30 s) 

7 kW/m2 5 kW/m2 

Inflamabilidade 
50% Limite inferior de 

inflamabilidade - 

Sobrepressão 0,14 bar 0,05 bar 
*AEGL: Acute Exposure Guideline Levels, Environment Protection Agency, EUA. No caso de não existir AEGL para a 

substância em causa, poderá optar-se pelo uso de ERPG (Emergency Response Planning Guidelines, American Industrial 
Hygiene Association, EUA) 

A modelação dos cenários foi efetuada com base em pressupostos que, traduzindo uma simplificação 
da realidade, permitem uma boa aproximação dos possíveis desenvolvimentos, a saber: 

• As consequências dos acidentes modelados refletem as condições mais desfavoráveis, 
propagação direcional sem interferência de qualquer obstáculo, nomeadamente no que se 
refere a alcance de níveis de radiação e concentração; 

• Todas as distâncias relativas à radiação são apresentadas a partir dos limites exteriores dos 
locais onde ocorre o evento (incêndio do derrame) e representam distâncias máximas, na 
direção do vento e ao nível do solo; 

• A dispersão de nuvens inflamáveis foi modelada até 50% do limite inferior de inflamabilidade 
(LII) do produto em causa; 

• Os níveis de radiação térmica representados foram de 5,0 e 7,0 kW/m2; 
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• Em termos meteorológicos, foram utilizados os dados disponíveis na estação meteorológica 
do estabelecimento, seguidas as condições mais frequentes para a zona de implantação do 
estabelecimento. 

o Vento – SW – 2 m/s 

o Estabilidade – D 

o Temperatura – 16 °C 

o Humidade – 75 % 

Foi considerado o regime de estabilidade atmosférica neutra (classe D) e que as condições 
atmosféricas se mantêm durante um período de tempo elevado; 

• Nos cenários em que foi considerado o derrame de produto, foi assumido que a área máxima 
que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam e descontadas 
as áreas de implantação dos reservatórios, no caso das bacias de retenção, seriam as 
seguintes: 

o Área da zona impermeabilizada do posto de carga de cisternas - 55 m2 

o Área da bacia de retenção dos reservatórios de gasóleo de 75 m3 - 42 m2 

o Área da bacia de retenção dos reservatórios de hidrocarbonetos leves de 30 m3 - 42 m2 

o Área da zona impermeabilizada da zona de processo - 360 m2 

o Área da zona impermeabilizada do armazém de IBC – sem limitações 

o Esteira de tubagem da área de processo para a armazenagem - sem limitações 

• Perda de carga num derrame ou fuga. Nos cenários em que foi considerada o derrame de 
produto assumiu-se como perda de carga, devida à geometria e irregularidade do orifício de 
descarga os valores seguintes: 

o 38% para roturas parciais de tubagens 

o 0% para roturas totais de tubagens 

• Os tempos de descarga de produto considerados nos cenários de acidente dependem da 
localização da descarga (se o ponto de fuga pode ser isolado), dos meios técnicos de 
identificação existentes (sistemas e instrumentos de segurança de operação) e dos meios de 
isolamento. 

Assumiram-se assim tempos de duração das fugas de 3600 segundos ou até ao esvaziamento 
total, para as situações catastróficas, e tempos de 600 segundos em função do tamanho das 
fugas, da vigilância, da deteção e da possibilidade de isolamento do circuito, mediante 
válvulas automáticas comandadas à distância ou válvulas manuais operadas no local pelo 
operador - de acordo com a publicação Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk 
Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a recomendação da DNV para o tempo 
de descarga com deteção e desencadeamento de ESD por operador. 

As representações gráficas das estimativas dos alcances para os cenários selecionados, em planta do 
estabelecimento, estão disponíveis no Relatório das Modelações em anexo. 

O quadro seguinte resume os principais resultados obtidos na modelação dos diversos cenários. 
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Quadro 51 - Resumo dos principais efeitos dos cenários 

CENÁRIOS DE ACIDENTE 

DISPERSÃO 

NUVEM 

(LII/2) 

(m) 

DISTÂNCIA DE 

SOBREPRESSÃO 

(m) 

DISTÂNCIA 

INCÊNDIO DE 

DERRAME (m) 

DISPERSÃO NUVEM 

TÓXICA  
(m) 

C L 50 
mbar 

140 
mbar 

5 
kW/m2 

7 
kW/m2 

AEGL 2 AEGL 3 

A - Rotura total da coluna de destilação 9 21       

B - Rotura parcial (100 mm) da coluna de 
destilação 

3 102 NA NA 39 34   

C - Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação NA NA NA NA 32 28   

D - Rotura total do tanque barométrico 30 20       

E - Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 29 19 4 1 46 40   

F - Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico NA NA NA NA 21 18   

G - Rotura total de tubagem de gasóleo do 
processo para a armazenagem 

NA NA NA NA 57 50   

H - Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do 
processo para a armazenagem 

NA NA NA NA 8 7   

I - Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos 
leves do processo para a armazenagem 

NA NA NA NA 9 8   

J - Rotura parcial (10%) de tubagem de 
hidrocarbonetos leves do processo para a 
armazenagem 

NA NA NA NA 5 4   

K - Rotura total de reservatório de armazenagem 
de gasóleo de 75 m3 

NA NA       

L - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 

NA NA NA NA 16 14   

M - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de gasóleo de 75 m3 

NA NA NA NA 16 14   

N - Rotura total do braço de carga de gasóleo NA NA       

O - Rotura parcial (10%) do braço de carga de 
gasóleo 

NA NA NA NA 18 16   

P- Rotura total de reservatório de armazenagem 
de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

NA NA       

Q - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

NA NA NA NA 20 17   

R - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de 
armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

NA NA NA NA 20 17   

S- Rotura total de mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 

NA NA NA NA 23 20   

T - Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de 
hidrocarbonetos leves 

NA NA NA NA 15 13   

U - Rotura total de IBC de resíduos inflamáveis NA NA NA NA 43 38   

V - Rotura parcial de IBC de resíduos inflamáveis NA NA NA NA 21 18   
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2.6 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS 

As substâncias perigosas presentes no SISAV e representativas do estabelecimento, classificadas como 
perigosas para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo, são as 
seguintes: 

• Gasóleo 

• Hipoclorito de sódio 

• Desemulsionante 

• Resíduos perigosos para o ambiente 

Todas as substâncias perigosas para o ambiente aquático encontram-se em áreas de armazenagem 
abrigadas, com bacias de retenção em betão, impermeabilizadas, com muros de altura adequada, 
resistentes ao fogo e ao choque que, eventualmente, possam ser originados por um qualquer efeito 
do exterior. 

De referir que os produtos armazenados em contentores (IBC e/ou tambores) são devidamente 
mantidos em perfeitas condições e que se encontram instalados/colocados em locais adequados em 
que os solos se encontram impermeabilizados e dotados de sistemas de recolha de eventuais derrames 
com encaminhamento para zonas de recolha com capacidade suficiente para acomodar os maiores 
derrames possíveis. 

As zonas de carga são plataformas impermeáveis circundadas em todo o perímetro por dispositivos 
de recolha de eventuais derrames ligados às bacias de recolha. 

Quanto à recolha de águas potencialmente contaminadas devido a incidentes na operação ou a 
derrames esta é feita através de sumidouros, sendo as águas/contaminantes enviadas para bacias de 
retenção onde serão mantidas até recolha por operador licenciado e encaminhadas para destino final 
adequado. 

Como medidas preventivas, realça-se a existência de separador de hidrocarbonetos, que permite a 
retenção de derrames que eventualmente entrem em contacto com a rede de drenagem de águas 
pluviais.  

Para prevenção de casos extremos de contaminação da rede de águas pluviais, existem válvulas (tipo 
guilhotina) antes dos pontos de descarga, que ao serem acionadas, evitam a contaminação do domínio 
hídrico. 

Considera-se assim muito pouco provável que um derrame, mesmo na sequência do colapso de um 
reservatório ou cisterna em operação de abastecimento, seguido de operações de combate a 
incêndios, possa criar uma quantidade tal de mistura de produtos e de água de incêndios que 
provoque uma contaminação dos recursos hídricos na envolvente. Da mesma forma, a ocorrência de 
uma infiltração é improvável face às características de impermeabilização do solo do 
estabelecimento e do seu sistema de drenagens. 
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3 DETERMINAÇÃO DAS ZONAS DE PERIGOSIDADE ASSOCIADAS AO 
ESTABELECIMENTO 

Com base nos resultados que constam no quadro anterior e nos limiares definidos no “Formulário 
para requerimento de avaliação de compatibilidade de localização” (dezembro 2016), que serviu de 
orientação ao presente estudo, apresentam-se no quadro seguinte os alcances para cada uma das 
zonas de perigosidade, tendo em consideração os maiores alcances de cada um dos efeitos de 
referência obtidos na modelação dos cenários. As duas zonas de perigosidade, que correspondem ao 
limiar de possibilidade de ocorrência de letalidade e ao limiar da possibilidade de ocorrência de 
efeitos irreversíveis na saúde humana, designam-se por: zona de letalidade e por zona de efeitos 
irreversíveis, respetivamente. 

Quadro 52 - Zonas de perigosidade 

CENÁRIOS 
ZONA DE 

LETALIDADE 
ZONA DE EFEITOS 

IRREVERSÍVEIS 

A - Rotura total da coluna de destilação 9 -- 

B - Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 34 39 

C - Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 28 32 

D - Rotura total do tanque barométrico 30 -- 

E - Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 40 46 

F - Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 18 21 

G - Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 50 57 

H - Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a 
armazenagem 7 8 

I - Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a 
armazenagem 8 9 

J - Rotura parcial (10%) de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo 
para a armazenagem 

4 5 

K - Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 -- -- 

L - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 
75 m3 14 16 

M - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 
75 m3 14 16 

N - Rotura total do braço de carga de gasóleo -- -- 

O - Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 16 18 

P- Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves 
de 30 m3 

-- -- 

Q - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 17 20 

R - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 17 20 

S- Rotura total de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 20 23 

T - Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 13 15 
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CENÁRIOS 
ZONA DE 

LETALIDADE 
ZONA DE EFEITOS 

IRREVERSÍVEIS 

U - Rotura total de IBC de resíduos inflamáveis 38 43 

V - Rotura parcial de IBC de resíduos inflamáveis 18 21 

Analisando os resultados dos cenários modelados e os valores dos alcances que definem as zonas de 
perigosidade verifica-se que estas correspondem em regra a efeitos relativos a radiação térmica 
decorrente de incêndio do derrame, exceto os cenários A e D, que corresponde a efeitos de 
inflamabilidade. 

Nas figuras seguintes representam-se as zonas de perigosidade para cada um dos cenários de acordo 
com os alcances apresentados no quadro anterior. Atendendo a que as fontes de risco decorrem do 
armazenamento de substâncias perigosas em reservatórios que se encontram instalados em bacias de 
retenção, da atividade de carga de cisternas rodoviárias e de substâncias perigosas em processo, as 
zonas foram marcadas de acordo com os seguintes critérios: 

• a partir do limiar das bacias de retenção; 

• a partir da área máxima do derrame definida para a zona de carga; 

• a partir da área máxima do derrame definida para a zona de processo; 

• na envolvente da esteira de tubagem; 

• na zona de armazenagem de IBC. 

 
Figura 2 - Representação das zonas de perigosidade (efeitos irreversíveis) 
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Figura 3 – Representação das zonas de perigosidade (efeitos letais) 

Analisando os resultados e as representações gráficas das zonas de perigosidade verifica-se que não 
são ultrapassados os limites do estabelecimento, em ambas as zonas de efeitos (letais e irreversíveis).  

Ainda relativamente aos alcances que definem a zona de efeitos irreversíveis, verifica-se que estes 
poderão eventualmente atingir os lotes de terreno a norte do SISAV, terrenos estes que não se 
encontram ocupados. 

Importa referir que os modelos matemáticos disponíveis no programa de modelação não têm em 
conta a possível limitação da propagação dos efeitos pela existência de barreiras físicas ou obstáculos 
entre a zona onde ocorre o fenómeno em estudo e os eventuais recetores (infraestruturas e/ou 
pessoas). 
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4 CARATERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA ENVOLVENTE 

4.1 ELEMENTOS CONSTRUÍDOS 

4.1.1 Elementos sensíveis 

Conforme se pode verificar nas figuras anteriores, as zonas de perigosidade obtidas (efeitos 
irreversíveis e letais), ficam confinadas ao perímetro do estabelecimento.  

Os alcances obtidos nas modelações dos cenários representativos do estabelecimento não atingem as 
instalações industriais existentes na envolvente.  

Não existem assim, elementos de uso sensível na envolvente, nomeadamente, habitações, 
estabelecimentos comerciais de grandes dimensões, edificações ou áreas livres para espetáculos,  
edifícios que recebam público, interfaces de transporte de passageiros, vias de comunicação 
importantes, escolas, lares e centros de dia para idosos ou para pessoas com deficiência, hospitais e 
outros estabelecimentos de saúde com internamento, que possam ser atingidos por um qualquer 
acidente no estabelecimento do SISAV. 

4.1.2 Elementos de uso dedicado ao socorro 

No que diz respeito aos elementos de uso dedicado ao socorro em caso de acidente, nomeadamente, 
agentes de proteção civil, foram identificados na proximidade os seguintes: 

• Bombeiros Voluntários da Chamusca – 12,3 km 

• Bombeiros Voluntários da Golegã– 13,3 km 

• GNR da Chamusca – 12,4 km  

• Extensão de Saúde da Carregueira – 3,5 km 

• Centro de Saúde da Chamusca – 12,5 km 

4.1.3 Ocupação da envolvente 

Na envolvente do SISAV e no Eco Parque do Relvão existem as instalações anteriormente referidas e 
que apresentam uma baixa ocupação de colaboradores. 

Quadro 53 – Ocupação da envolvente 

ESTABELECIMENTO NÚMERO DE TRABALHADORES 

Enviroil II 17 

Camponatura 3 

SANTAG Grupo 10 

Termogreen 13 

Sucatas Lopes 8 

Terra Fértil 4 

AMBIGROUP Reciclagem 3 

K-tubo injection 20 

Ecodeal 34 
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ESTABELECIMENTO NÚMERO DE TRABALHADORES 

Resitejo 289 

Ambimed 17 

Ribtejo 6 

Na envolvente mais próxima não se identificam pessoas que ocupam em permanência habitações, 
equipamentos sociais ou instalações comerciais. 

4.2 RECETORES AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS 

De acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Município da Chamusca e com a informação 
disponível no visualizador do SNIAmb, o SISAV não tem na proximidade qualquer tipo de área sensível 
do ponto de vista ambiental, nomeadamente recursos hídricos, áreas identificadas como Reserva 
Ecológica Nacional e áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, sobretudo as Áreas 
Protegidas, os Sítios da Lista Nacional de Sítios, as Zonas Especiais de Conservação e as Zonas de 
Proteção Especial. 

As áreas protegidas mais próximas, Paul do Boquilobo, encontra-se a uma distância de cerca de 12 
quilómetros. 

 
Figura 4 – Recetores Ambientalmente Sensíveis na envolvente 

Fonte: Natura 2000 
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Figura 5 – Recetores Ambientalmente Sensíveis na envolvente próxima do SISAV 

Fonte: Câmara Municipal de Chamusca 

4.3 USOS, CLASSIFICAÇÕES E QUALIFICAÇÕES DO SOLO 

O estabelecimento do SISAV encontra-se, de acordo com o Plano Diretor Municipal do Município da 
Chamusca, numa área destinada a tratamento e deposição de resíduos. 

 

 

SISAV 
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Figura 6 – Carta de ocupação do Solo na envolvente próxima do SISAV 

Fonte: Câmara Municipal de Chamusca 

4.4 CARTA DA ENVOLVENTE 

A carta da envolvente, com identificação dos elementos indicados anteriormente em escala que 
reconhece o SISAV e os seus limites está disponível no anexo B. 

  

 

 

SISAV 
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5 CONCLUSÃO 

Analisando os resultados dos alcances das modelações dos vários cenários, verifica-se que, decorrente 
da presença das substâncias perigosas e das atividades desenvolvidas, as zonas de perigosidade não 
deverão ultrapassar os limites do estabelecimento.  

Assim os efeitos dos eventuais acidentes serão sentidos nas infraestruturas internas do 
estabelecimento que não constituem elementos de uso sensível e em que a possibilidade de efeito 
de dominó interno é mesmo assim reduzida. 

Acresce ainda o facto de os alcances obtidos serem tendencialmente conservadores na medida em 
que os modelos matemáticos disponíveis no programa de modelação não têm em conta a possível 
limitação da propagação dos efeitos pela existência de barreiras físicas ou obstáculos. Desta forma, 
é expectável que os alcances reais e as suas consequências sejam menores que os obtidos nas 
modelações teóricas que, para os cenários considerados como representativos do SISAV, não 
ultrapassam os limites do estabelecimento. 

No que respeita à possibilidade de ocorrência de contaminação ambiental não se prevê que venham 
a ocorrer danos, porquanto: 

• os derrames de gasóleo ou de hidrocarbonetos leves ficam limitados às bacias de retenção 
onde estão instalados os reservatórios e/ou ao local de ocorrência; 

• Os contentores (IBC e/ou tambores) são mantidos em perfeitas condições e encontram-se 
armazenados em locais adequados, em solos impermeabilizados e dotados de sistemas de 
recolha de derrames com encaminhamento para zonas de recolha com capacidade suficiente 
para acomodar os maiores derrames que possam ocorrer. 

• o pavimento do estabelecimento é impermeabilizado e existe a possibilidade de impedir a 
progressão dos eventuais derrames ou águas de combate a incêndio, com o sistema de 
drenagens existente. 

Face ao exposto, entende-se que o estabelecimento do SISAV e o projeto de revamping da 
regeneração de óleos usados e ampliação do parque de tanques, tendo em conta a sua pequena 
dimensão e as medidas de segurança que se prevê que sejam implementadas, não tem impacto sobre 
elementos construídos de uso sensível e com os usos do solo definidos no PDM, no que respeita ao 
nível de risco de acidentes graves envolvendo as substâncias perigosas presentes. 
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Anexos 
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Anexo A - FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA 

 

 

  



  

 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  
Versão  1.29  Número na FDS 300000000002  
Data de revisão 18.10.2020   
Substitui a versão: 1.28 

Data de Impressão 22.11.2020  

 

 

1/14 
Gasin II Unipessoal, Lda  Acetileno  

 

 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do 
produto 

: Acetileno  

 
 

N.º CAS : 74-86-2 
 
 

Fórmula química : C2H2 
 

Número de registo REACH:     01-2119457406-36 
 
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

 
Use de substância/mistura : Utilização industrial e profissional. Efectuar a avaliação de riscos antes de usar. 

 
Restrições de uso : Nenhum(a).  

 
 

1.3. Identificação do 
fornecedor da ficha de 
dados de segurança 

: Gasin II Unipessoal, Lda 
R. do Progresso, 53 - Perafita 
Apartado 3051 
4451-801 Leça da Palmeira - Portugal 
www.gasin.pt 

   
Endereço de e-mail – 
Informações técnicas 

: GASTECH@airproducts.com 
 

   
Telefone : +351 229 998 300 

 
1.4. Número de telefone 
de emergência 

: + 351 229 998 300 
Centro de Informação Antivenenos +351 800 250 250 
 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Gases inflamáveis  -      Categoria 1A H220:Gás extremamente inflamável. 
Gases quimicamente instáveis  -      Categoria A H230:Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar. 
Gases sob pressão  -      Gás dissolvido. H280:Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. 
 

 
2.2. Elementos do rótulo 

Pictogramas/símbolos de perigo 
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Palavra-sinal:    Perigo 

 
Advertências de perigo:  

H220:Gás extremamente inflamável.  
H230:Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.  
H280:Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.  
 

 

Recomendações de prudência: 

Prevenção : P202:Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as 
precauções de segurança.  
P210:Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta 
e outras fontes de ignição. Não fumar.  
 

Resposta : P377 :Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter 
a fuga em segurança.  
P381 :Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de ignição.  
 

Armazenamento : P403:Armazenar em local bem ventilado.  
 

2.3. Outros perigos 

Gás sob pressão alta. 
Pode causar sufocação rápida. 
Extremamente inflamável. 
Podem formar misturas explosivas no ar. 
 Um risco imediato de incêndio e explosão existe quando misturado com ar em concentrações superiores ao limite 
inferior de inflamabilidade (LFL). 
Não se aconselha entrar em ambientes com altas concentrações que podem causar uma rápida sufocação e que 
estejam dentro dos limites de inflamabilidade. 
Evitar inalação de gás. 
Pode ser necessário um aparelho de respiração autónoma (contem cilindro de ar). 
Substância não preenche os critérios para PBT ou mPmB de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
anexo XIII. 

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias
Componentes  EINECS / ELINCS 

Número 
CAS Número  Concentração  

   (Percentagem de 
volume)  

acetileno 200-816-9 74-86-2 100 %  
 
Componentes  Classificação (CLP) Reg. REACH # 
acetileno Flam. gas 1A ;H220 

Chem. Unst. Gas A ;H230 
Press. Gas (Diss.) ;H280 

01-2119457406-36 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  
Versão  1.29  Número na FDS 300000000002  
Data de revisão 18.10.2020   Data de Impressão 22.11.2020  

 

 

3/14 
Gasin II Unipessoal, Lda  Acetileno  

 

 

 
 
Consulte a seção 16 para ler o texto integral de todas advertências de perigo (H) relevantes.  
 
A concentração é nominal. Para conhecer a composição exata do produto, consulte as especificações técnicas. 
Por razões de segurança, o acetileno é dissolvido em acetona (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) ou em 
dimetilformamida (Flam. Liq. 3, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2) dentro do recipiente. O vapor do solvente sai 
para o exterior como impureza quando o acetileno é extraído do recipiente. A concentração do vapor do solvente 
no gás é menor que os limites de concentração que requerem a alteração da classificação do acetileno.  A 
dimetilformamida é um dos candidatos à lista de substâncias de muito alta preocupação, que pode estar sujeita 
a autorização para futura colocação no mercado e suas utilizações. As informações pertinentes de cenários de 
exposiç ão deste produto estão contidas no corpo principal da ficha de informações de segurança.   

 

3.2. Misturas : Não aplicável, 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Recomendação geral : Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração 

autónoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a 
respiração artificial se a vítima parar de respirar.  

 
Contacto com os olhos : Em caso de contacto direto com os olhos, procurar assistência médica.  

 
Contacto com a pele : Não são esperados efeitos adversos para este produto. EM CASO DE 

exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.  
 

Ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.  
 

Inalação : Caso tenha dificuldade em respirar, dar-lhe oxigénio. Mudar para o ar livre. Se a 
respiração parar ou tornar-se trabalhosa, ministrar respiração assistida.  Pode 
ser indicado o uso de oxigênio suplementar.  Se o coração parar, pessoal 
treinado deve dar início à ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Obter 
uma opinião médica.  

 
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas  : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigénio pode causar os seguintes 
sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vómitos. Perda de mobilidade / 
consciência.  

 
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento : Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consultar um médico.  
 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 
Meios adequados de extinção : Água pulverizada ou nevoeiro. 

Pó seco.Desligar a fonte de gás é o método preferido de controlo. 
Esteja ciente do risco de formação de eletricidade estática com o uso de 
extintores de CO2. Não utilizar em locais onde possa estar presente uma 
atmosfera inflamável. 

 
Meios de extinção que não 
devem ser utilizados por 
razões de segurança 

: Não utilizar água em jacto para extinguir. 
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5.2. Perigos especiais 
decorrentes da 
substância ou mistura 

: A combustão incompleta pode formar monóxido de carbono. Pela exposição a 
calor ou chama intensa, a cilindro pode purgar e/ou rebentar violentamente. 
Guardar os contentores e os arredores frescos com água pulverizada. Extinguir 
incêndio somente quando fluxo de gás pode ser cortado. Se for possível cortar a 
fonte de gás e deixar que o incêndio se auto extinga. Não extinguir uma fuga de 
gás inflamada a menos que seja absolutamente necessário. Pode-se produzira 
reinflamação espontânea e explosiva. Extinguir os outros fogos. Afastar-Se do 
recipiente e arrefecer com água a partir de uma de posição segura. Manter a 
temperatura baixa das cilindros envolventes através de aspersão com grandes 
quantidades de água até à extinção do fogo. Se as chamas forem casualmente 
extintas, pode ocorrer reignição explosiva devendo-se tomar as medidas 
adequadas; por exemplo em caso de ruptura da cilindro proceder à evacuação 
total para proteger as pessoas contra os fragmentos e contra o fumo tóxico.  

 
5.3. Recomendações 
para o pessoal de 
combate a incêndios 

: Em espaços fechados, utilizar o equipamento de respiração autónoma de 
pressão positiva. Vestuário e equipamento (Aparelho de respiração autónomo) 
normalizado para bombeiros. Norma EN 137 - aparelhos de respiração 
autónomos de ar comprimido de circuito aberto com máscara facial completa. 
EN 469: Vestuário de protecção para bombeiros. EN 659: Luvas de protecção 
para bombeiros.  

 
  

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções 
individuais, equipamento 
de proteção e 
procedimentos de 
emergência 

: Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Retirar todas as fontes de ignição. 
Nunca entrar num espaço confinado onde a concentração de gás inflamável é 
superior a 10% do seu limite inferior de inflamação. Arejar a área.  

 
6.2. Precauções a nível 
ambiental 

: Não descarregar em locais onde sua acumulação possa ser perigosa Não deve 
ser deitado para o meio ambiente. Prevenir dispersão ou derramamento ulterior 
se for mais seguro assim.  

 
6.3. Métodos e materiais 
de confinamento e 
limpeza 

: Arejar a área. Aproximação com precaução às áreas onde se suspeita 
existência de fugas.  

 
Conselhos adicionais : Aumentar ventilação na área de despressurização e monitorizar as 

concentrações. Se houver fuga na cilindro ou na válvula da cilindro telefonar 
para o número de telefone de emergência. Se a fuga for no sistema do cliente, 
fechar válvula da cilindro, aliviar a pressão em local seguro e purgar com gás 
inerte antes de fazer reparações.  

 

6.4. Remissão para 
outras secções 

: Para mais informações consulte as Secções 8 e 13 

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

As garfas de acetileno são mais pesadas que outras porque contém material poroso e acetona ou 
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dimetilformamida no seu interior. A pressão do ecetileno não deve nunca exceder 15 psig. Assegurar ventilação 
adequada. O solvente pode acumular-se nas tubagens. Para trabalhos de manutenção usar luvas resistentes, 
verificar a necessidade de usar aparelhos de respiração com filtros (especificamente luvas e filtros para acetona 
ou DMF), e óculos de segurança. Evitar respirar o vapor do solvente. Providenciar ventilação adequada. Proteger 
cilindros de danos físicos; não arrastar, rolar, deslizar nem deixar cair. Não permitir que a temperatura de 
armazenagem exceda 50ºC (122ºF). Somente pessoas devidamente orientadas e experientes devem manusear 
gases comprimidos/líquidos criogênicos. Antes de usar o produto confirme a sua identidade lendo a etiqueta. 
Conhecer e compreender as propriedades e os riscos do produto antes de o usar. Se existirem dúvidas relativas 
aos procedimentos de utilização de um gás em particular, contactar o fornecedor. Não remover ou deformar as 
etiquetas que identificam o conteúdo das cilindros. Para deslocação de cilindros, mesmo curtas distâncias, usar 
os carrinhos próprios destinados ao transporte das mesmas. Não retirar a proteção da válvula até que a cilindro 
esteja segura contra a parede, mesa laboratorial ou no suporte de cilindros respetivo. Usar a chave apropriada 
para remover tampões apertados forte demais ou enferrujados. Antes de fazer a ligação da cilindro ao sistema 
verificar a identidade do gás, indicadores de pressão e compatibilidade de materiais. Antes de ligar o recipiente 
para o uso, assegurar-se que existe um sistema de protecção anti-retorno a esse recipiente. Assegurar que todo 
o sistema é compatível com as pressões de serviço e com os materiais de construção. Assegurar que todo o 
sistema foi verificado quanto a fugas antes de ser usado. Usar equipamento de regulação de pressão apropriado 
em todos os sistemas cuja pressão de trabalho é inferior à da cilindro. Nunca introduzir nenhum objeto (por 
exemplo chave inglesa, chave de fenda, elevador, etc.) nos selos  da válvula. Ao fazê-lo poderá estragar a válvula 
causando fuga do produto pela mesma. Abrir a válvula lentamente. Se o utilizador detectar qualquer dificuldade 
ao trabalhar com a válvula da cilindro deve suspender a operação e contactar o fornecedor. Fechar válvula de 
recipiente depois de cada uso e quando está  vazio, mesmo que ainda esteja ligado ao equipamento. Nunca 
tentar reparar ou modificar as válvulas ou mecanismos de proteção. As válvulas avariadas devem ser 
imediatamente comunicadas ao fornecedor. Fechar a válvula depois de cada utilização e quando a cilindro se 
encontra vazia. Repor os tampões das válvulas logo que a cilindro seja desligada do equipamento. Não exponha 
os recipientes a choque mecânico anormal. Nunca tentar suspender a cilindro pelo dispositivo protector da 
válvula. Não usar as cilindros como rolos, suportes, ou para qualquer outro objetivo que não seja o correto. Nunca 
acender um arco sobre uma cilindro de gás comprimido nem permitir que a cilindro faça parte de um arco elétrico. 
Não fumar enquanto manusear o produto ou cilindros. Nunca comprimir outra vez o gás ou a mistura de gases 
sem antes consultar o fornecedor. Nunca tentar transferir gases de uma cilindro/recipiente para outro. Usar 
dispositivo anti retorno na tubagem. Purgar o ar da instalação antes de introduzir o gás Quando da devolução da 
cilindro colocar tampão na válvula. Nunca usar chama direta ou aquecedores elétricos para aumentar a pressão 
na cilindro. As cilindros não podem ser sujeitadas a temperatura acima de 50ºC (122ºF). Garantir que o 
equipamento esteja ligado à terra  

 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

As cilindros devem ser armazenadas em local especialmente construído para o efeito, bem ventilado e 
preferencialmente ao ar livre. Cumprir todos os regulamentos e exigências locais quanto à armazenagem de 
cilindros. As cilindros devem ser periodicamente verificadas quanto ao seu estado físico geral e teste de fugas. 
Proteger as cilindros armazenadas ao ar livre contra enferrujamento e intempérie. As cilindros não devem ser 
armazenadas em condições que podem originar corrosão. As cilindros devem ser armazenadas na posição 
vertical e fixas para não cair. As válvulas das cilindros devem estar fechadas, e se necessário tamponadas. Os 
protetores das válvulas devem ser no seu lugar. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e 
bem ventilado. As cilindros devem ser armazenadas em lugares livres de risco de incêndio e afastadas de fontes 
de calor e/ou inflamação. As cilindros cheias e vazias devem ser segregados. Não permitir que a temperatura de 
armazenagem exceda os 50ºC. Proibido fumar nas áreas de armazenagem e durante manuseamento de 
cilindros ou produtos. Colocar a sinalética de: "É proibido fumar ou de chama aberta" nas áreas de 
armazenagem. Armazenar quantidades mínimas de gases inflamáveis ou tóxicos no armazém. Devolver as 
cilindros nos prazos pré - estabelecidos.  

 
Medidas técnicas/Precauções 

 Os recipientes devem ser segregados na área de armazenagem segundo as suas diferentes categorias  (p.ex. 
inflamável, tóxico, etc.) e conforme a regulamentação local. Manter afastado de matérias combustíveis. Todo o 
equipamento elétrico na área de armazém deve ser compatível com os materiais inflamáveis armazenados. As 
cilindros que contém os gases inflamáveis devem ser armazenados longe de outros materiais combustíveis. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  
Versão  1.29  Número na FDS 300000000002  
Data de revisão 18.10.2020   Data de Impressão 22.11.2020  

 

 

6/14 
Gasin II Unipessoal, Lda  Acetileno  

 

 

Quando necessário, as cilindros que contém oxigénio e gases oxidantes devem ser separadas dos gases 
inflamáveis por barreira resistente ao fogo.  

 
7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Consulte a seção 1 ou a Ficha de Informações de Segurança ampliada se aplicável. 
 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Se aplicável, consulte a seção ampliada da Ficha de Informações de Segurança para obter mais informações sobre 
ASC. 
 

DNEL: nível derivado de exposição sem efeitos (Trabalhadores) 
Efeitos agudos em inalação 
sistêmica 

: 2675 mg/m3 

Efeitos em inalação sistêmica 
de longo prazo 

: 2675 mg/m3 

 
PNEC: concentração previsivelmente sem efeitos 
 Não estabelecido. 
 

8.2. Controlo da exposição 

Medidas de planeamento 

 Garantir uma adequada ventilação natural ou resistente a explosão  para que o gás inflamável não atinja o seu 
limite inferior de inflamação. 
 

Protecção individual 

Protecção respiratória : Não se aconselha entrar em ambientes com altas concentrações que podem 
causar uma rápida sufocação e que estejam dentro dos limites de 
inflamabilidade.  

 
Protecção das mãos : Usar luvas de trabalho durante o manuseamento de recipientes. 

Norma EN 388 - Luvas de protecção contra riscos mecânicos. 
 

Proteção para os 
olhos/face 

: Durante o manuseamento de cilindros utilizar óculos de protecção. 
Norma EN 166 - Protecção pessoal dos olhos. 
 

Protecção do corpo e da 
pele 

: Considerar o uso de vestuário de segurança ignifugo e anti-estático. 
Norma EN ISO 14116 - Materiais de limitação de propagação de chama. 
Norma EN ISO 1149-5 - vestuário de protecção: propriedades electroestáticas. 
Durante o manuseamento de cilindros usar sapatos com biqueira de aço. 
Norma EN ISO 20345 - Equipamento de protecção pessoal - Sapatos de 
segurança. 
 

Instruções especiais para a 
protecção e a higiene. 

: Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.  

 
Controlos de exposição 
ambiental 

: Se aplicável, consulte a seção ampliada da Ficha de Informações de Segurança 
para obter mais informações sobre ASC. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 
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9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 
(a/b) Aspeto : Gás dissolvido  Gás incolor   

 
(c) Odor : Parecido com alho.  Dificilmente detectável pelo cheiro em baixas 

concentrações   
 
(d) Densidade :  0,0011 g/cm3 (0,069 lb/ft3) a 21 °C ( 70 °F)  

Nota: (como o vapor)   
 
(e) Densidade relativa : Não aplicável, 

 
(f) Ponto de fusão / ponto de 
congelação 

: -113 °F (-80,8 °C)  

 
(g) Ponto de ebulição inicial e 
intervalo de ebulição  

: -120 °F (-84,7 °C) 

(h) Pressão de vapor : 638,14 psia (44,00 bara) a 68 °F (20 °C)  
 
(i) Solubilidade em água : 1,185 g/l  

 
(j) Coeficiente de partição: 
n-octanol/água [log Kow] 

: 0,37 
 

 
(k) pH : Não aplicável a gases ou misturas de gases 

 
 
(l) Viscosidade : Não há dados confiáveis disponíveis. 

 
 
(m) Características das 
partículas 

: Não aplicável a gases ou misturas de gases 
 

(n) Limite superior/inferior de 
inflamabilidade ou de 
explosividade 

: 100 %(V) / 2,3 %(V)  

 
(o) Ponto de inflamação : Não aplicável a gases ou misturas de gases 

 
 
(p) Temperatura de 
autoignição 

: 305 °C 

 
 
(q) Temperatura de 
decomposição 

: 780 °C 

 
9.2. Outras Informações 

Perigos de explosão : Não aplicável, 
 

Propriedades oxidantes : Não aplicável, 
 

 
Peso molecular : 26 g/mol   
 
Limiar olfativo : O limiar de detecção do odor é subjectivo e inadequado para alarme em caso de 

sobreexposição. 
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Taxa de evaporação : Não aplicável a gases ou misturas de gases 
 

 
Inflamabilidade (sólido, gás) : Consulte a classificação do produto na Seção 2 

 
Volume específico : 0,9221 m3/kg (14,77 ft3/lb) a 21 °C ( 70 °F)  

 
 
Limite superior de 
inflamabilidade 

: 100 %(V) 

 
Limite inferior de 
inflamabilidade 

: 2,3 %(V) 

 
Densidade relativa do vapor : 0,899 (ar = 1) Inferior ou próxima à do ar.  
 

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 
 

: Nenhum perigo de reactividade diferente dos descritos nas sub-secções abaixo 

 
10.2. Estabilidade química : Estável em condições normais.  
 
10.3. Possibilidade de reações 
perigosas 

: Não estável. Estável durante expedição. Não usar a pressões superiores a 15 
psig.  

 
10.4. Condições a evitar : Evitar a exposição de cilindros a choques imprevistos e fontes de calor. Calor, 

chamas e faíscas. Podem formar-se misturas explosivas com o ar e produtos 
oxidantes.  

 
10.5. Materiais incompatíveis :  Em algumas condições o acetileno pode reagir com o cobre, prata e mercúrio 

formando acetiletos que podem ser uma fonte de ignição. Latão que contenha 
menos de 65% de cobre na liga e algumas ligas de níquel são adequadas para o 
acetileno em circunstâncias normais.O acetileno pode reagir explosivamente 
quando combinado com o oxigênio e os outros oxidantes incluido todos os 
halogénios e compostos de halogénio. Na presença de humidade, determinados 
ácidos, ou de materiais alcalinos tende a realçar a formação dos acetilides de 
cobre. 
Oxigénio. 
Oxidantes. 
 

 
10.6. Produtos de 
decomposição perigosos 

: Em condições de armazenamento e utilização normais, não devem ser gerados 
produtos de decomposição perigosos. 
 

 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Rotas prováveis de exposição 

Efeitos nos olhos  : Em caso de contacto direto com os olhos, procurar assistência médica.  
 

Efeitos na pele  : Não são esperados efeitos adversos para este produto.  
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Efeitos da inalação  : Pode causar efeitos anestésicos. Em elevadas concentrações pode causar 

asfixia. Os sintomas podem incluir perda de conhecimento e motricidade. A 
vitima pode não ter percepção da asfixia. A asfixia pode causar 
inconsciência sem aviso prévio e de forma tão rápida que impede a vítima de 
se proteger.  

 
Efeitos da ingestão  : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.  
 
Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigénio pode causar os 

seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vómitos. Perda de 
mobilidade / consciência.  

 
Toxicidade aguda: 

 
Toxicidade oral aguda : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.  
 
Toxicidade por inalação grave : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.  

 
Toxicidade dérmica aguda : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.  
 
Corrosão/irritação da pele : Dados não disponíveis. 

 
Dano/irritação ocular séria : Dados não disponíveis. 

 
Sensibilização. : Dados não disponíveis. 

 
Toxicidade ou efeitos crônicos causados por exposição prolongada 

 
Cancerogenicidade : Dados não disponíveis. 

 
Toxicidade reprodutiva : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito. 

 
Mutagenicidade de célula 
germinativa 

: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito. 

 
Toxicidade sistêmica em 
órgão alvo específico 
(exposição única) 

: Dados não disponíveis. 

 
Toxicidade sistêmica em órgão 
alvo específico (exposição 
repetida) 

: Dados não disponíveis. 

 
Risco de aspiração : Dados não disponíveis. 

 
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Toxicidade aquática : CL50 (96 h) : 545 mg/l Espécie : Peixes.  
CE50 (48 h) : 242 mg/l Espécie : Daphnia magna.  
CE50 (72 h) : 57 mg/l Espécie : Algas.  
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Toxicidade para outros 
organismos 

: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito. 

 
 
12.2. Persistência e degradabilidade 

Dados não disponíveis. 
 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito. 
 

     
12.4. Mobilidade no solo 

Dados não disponíveis. 
 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

 
Se aplicável, consulte a seção ampliada da Ficha de Informações de Segurança para obter mais informações 
sobre ASC. 

 
12.6. Outros efeitos adversos 

Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.   
 

Efeito na camada de ozono : Não são conhecidos efeitos deste produto. 
Factor de empobrecimento da 
camada de ozono 

: Nenhum  

 
Efeito sobre o aquecimento global : Não são conhecidos efeitos deste produto. 

Potencial de aquecimento global  : Nenhum  

 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de 
tratamento de resíduos 

: Em caso de necessidade contactar o fornecedor para informações Devolver o 
produto sem uso nas cilindros originais.  Não descarregar em locais onde haja o 
perigo potencial de formar uma mistura explosiva com o ar. O gás descarregado 
deve ser queimado em queimador apropriado, equipado com dispositivo 
anti-retorno de chama. Consulte o código de práticas da EIGA Doc. 30 "Disposal 
of Gases", disponivel para download em http://www.eiga.org para mais 
informações sobre os métodos adequados de eliminação. Lista de resíduos 
perigosos: 16 05 04*: gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), 
contendo substâncias perigosas.  

 
 
Embalagens 
contaminadas 

: Devolver o cilindro ao fornecedor.   

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1. Número ONU 

No. UN/ID : UN1001 
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14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Transporte/expedição por via 
rodoviária/ferroviária (ADR/RID) 

: ACETILENO DISSOLVIDO 

Transporte/expedição por via aérea 
(ICAO-TI / IATA-DGR) 

: Acetylene, dissolved 

Transporte/expedição por via marítima 
(IMDG) 

: ACETYLENE, DISSOLVED 

 
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

Etiqueta(s) : 2.1  
 

Transporte/expedição por via rodoviária/ferroviária (ADR/RID) 
Classe ou divisão : 2 
Nº de identificação de perigo ADR/RID : 239  
Código de túneis : (B/D) 

 
Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-DGR) 
Classe ou divisão : 2.1 

 
Transporte/expedição por via marítima (IMDG) 
Classe ou divisão : 2.1 

 
 
14.4. Grupo de embalagem 

Transporte/expedição por via 
rodoviária/ferroviária (ADR/RID) 

: Não aplicável, 

Transporte/expedição por via aérea 
(ICAO-TI / IATA-DGR) 

: Não aplicável, 

Transporte/expedição por via marítima 
(IMDG) 

: Não aplicável, 

 
14.5. Perigos para o ambiente 

Transporte/expedição por via rodoviária/ferroviária (ADR/RID) 
Poluentes marinhos : Não 

 
Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-DGR) 
Poluentes marinhos : Não 

 
Transporte/expedição por via marítima (IMDG) 
Poluentes marinhos : Não 
Grupo de segregação : Nenhum 

 
14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-DGR) 
Aviões de Passageiros e Carga : Transporte proibido 
Apenas  Aviões de Carga : Transporte permitido 

 
Informações Adicionais

Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar 
que o condutor do veículo conhece os perigos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de 
acidente ou emergência. As informações de transporte não têm a finalidade  de apresentar todos os dados 
regulamentares específicos deste material. Para obter informações de transporte completas, contate um 
representante do Serviço de Assistência ao Cliente. 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  
Versão  1.29  Número na FDS 300000000002  
Data de revisão 18.10.2020   Data de Impressão 22.11.2020  

 

 

12/14 
Gasin II Unipessoal, Lda  Acetileno  

 

 

 
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código 
IBC 

Não aplicável, 
 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

País  especificação de 
regras  

notificação  

EUA   TSCA Incluído no Inventário.  
EU   EINECS Incluído no Inventário.  
Canadá   DSL Incluído no Inventário.  
Austrália   AICS Incluído no Inventário.  
Japão   ENCS Incluído no Inventário.  
Coréia do Sul   ECL Incluído no Inventário.  
China   SEPA Incluído no Inventário.  
Filipinas   PICCS Incluído no Inventário.  

  
Outro regulamentação 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 
de Dezembro de 2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia 
das Substâncias Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. 
 
Decreto-Lei n.º 293/2009 - Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. 
 
REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos 
químicos (REACH). 
 
REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 
de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. 
 
Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, assegura a execução, na 
ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes do regulamento (CE) 
n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas (regulamento CLP). 
 
Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, que regula o transporte 
terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, 
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transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, da 
Comissão, de 3 de Novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, na sua redação mais atual. 
 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, estabelece o regime de 
prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de 
limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, 
transpondo a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos 
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 
 
Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, que consolida as prescrições 
mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a 
segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho, 
na sua redação mais atual. 
 
Norma Portuguesa NP 1796:2014: Valores Limite de Exposição a Agentes 
Químicos. 
 
15.2. Avaliação de segurança química 

 É necessário realizar uma avaliação de risco químico.  Os CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO aplicáveis estão 
disponíveis em: www.airproducts.com/esds/74-86-2 

 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Assegurar que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas.  
 

Advertências de perigo: 
H220 Gás extremamente inflamável. 
H230 Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar. 
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. 
 

 

Indicação do método:  
Gases inflamáveis Categoria 1A Gás extremamente inflamável. Método de cálculo  

 

Gases quimicamente instáveis Categoria A Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar. Método de cálculo  

 

Gases sob pressão Gás dissolvido. Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. Método de 
cálculo  

 

 
Abreviaturas e acrónimos: 
ATE - Estimativa da toxicidade aguda 
CLP - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem 
REACH - Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos 
Químicos 
EINECS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado 
ELINCS - Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas 
CAS# - Número CAS (Chemical Abstracts Service) 
PPE - Equipamento de proteção individual 
Kow - Coeficiente de partição octanol-água 
DNEL - Nível derivado de exposição sem efeito 
LC50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste 
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LD50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana) 
NOEC - concentração sem efeitos observáveis 
PNEC - Concentração Previsivelmente Sem Efeitos 
RMM - Medida de gestão dos riscos 
OEL - Limite de exposição profissional 
PBT - Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica 
vPvB - Muito Persistente e muito Bioacumulável 
STOT - Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
CSA - Avaliação da segurança química 
EN - Norma Europeia 
UN - Organização das Nações Unidas 
ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 
IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo 
IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
RID - Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas 
WGK - classes de perigo para a água 
 
Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados: 
ECHA - Guia de orientação sobre a elaboração das fichas de dados de segurança 
ECHA - Orientações sobre a Aplicação dos Critérios do Regulamento CRE 
A base de dados da ARIEL 
 

Preparado por  : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Departamento  
 

 
Para mais informações consulte a página web da Administração de Produtos: 
http://www.airproducts.com/productstewardship/ 
  
 
A presente Folha de Dados de Segurança foi estabelecida de acordo com as Directivas Europeias em vigor e é 
aplicável a todos os países que traduziramas Directivas nas suas leis nacionais. REGULAMENTO (UE) 2015/830 
DA COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).  
 
As informações dadas neste documento são consideradas exactas até ao momento da sua impressão. Embora 
tenham sido dispensados todos os cuidados na sua elaboração, nenhuma responsabilidade será aceite em caso de 
danos ou acidentes resultantes da sua utilização. 
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 
1.1. Identificador do produto 
Forma do produto : Mistura 

Nome do produto : OWT 8-2690 

Código do produto : OWT82690 

Grupo de produtos : Mistura 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Categoria de uso principal : Utilização industrial 

Especificação do uso profissional/industrial : Industriais. 

Para profissional usar apenas. 

Função ou categoria de utilização : Demulsifier 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existe informação adicional disponível 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Oil Water Treatment Services BV 

Centraleweg 11e 

4931 NA Geertruidenberg - The Netherlands 

T +31 (0)162 51 93 95 

info@ owts.nl - www.oil-water-treatment.com 

1.4. Número de telefone de emergência 
Número de emergência : 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Misturas/Substâncias: SDS EU 2015: Segundo o Regulamento (UE) 

2015/830 (Anexo II do REACH) 

Toxicidade aguda (oral) Categoria 4 H302   

corrosivo/irritante para a pele Categoria 1B H314   

Cancerogenidade Categoria 2 H351   

Perigo de aspiração Categoria 1 H304   

Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 2 H411   

Texto completo das advertências H: consultar a Secção 16 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Não existe informação adicional disponível 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Rotulagem adicional a apresentarClassificação(ões) adicional(ais) a apresentar 

Pictogramas de perigo (CLP) : 

    

  

  GHS05 GHS07 GHS08 GHS09   

Palavra-sinal (CLP) : Perigo 

Componentes perigosos : Dodecylbenzenesulfonic acid 

Advertências de perigo (CLP) : H302 - Nocivo por ingestão. 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H351 - Suspeito de provocar cancro. 

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Recomendações de prudência (CLP) : P260 - Não respirar as aerossóis, vapores, fumos. 

P280 - Usar protecção ocular, vestuário de protecção, luvas de protecção. 

P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico. 

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação de eliminação de resíduos 

autorizada. 

mailto:info@owts.nl
file:///C:/Users/shiva/AppData/Local/Temp/5/www.oil-water-treatment.com
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2.3. Outros perigos 
Outros riscos que não contribuem para a 

classificação 

: Corrosivo para as vias respiratórias. 

PBT: não pertinente - registo não obrigatório 

mPmB: não pertinente - registo não obrigatório 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
3.1. Substâncias 
Não aplicável 

3.2. Misturas 
 

 

 

Nome Identificador do produto %  Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene (nº CAS) 64742-94-5 

(n° CE) 919-284-0 

(Nº REACH) 01-2119463588-24 

40 - 60 Carc. 2, H351 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Dodecylbenzenesulfonic acid (nº CAS) 85536-14-7 

(n° CE) 287-494-3 

(Nº REACH) 01-2119490234-40 

25 - 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1B, H314 

Naftaleno 

(Constituinte) 

(nº CAS) 91-20-3 

(n° CE) 202-049-5 

(Número de indice) 601-052-00-2 

(Nº REACH) 01-2119561346-37 

< 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
 

 

 

 

Observações : The substances identified as "constituents" are chemical compounds that are typically 

present in the UVCB substance. Their presence may be relevant for hazard classification, 

or other health / environmental reasons (i.e. OELs) 
 

Texto completo das frases H, ver secção 16 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Primeiros socorros geral : Nunca dar qualquer coisa por boca para um inconsciente pessoa. Em caso de 

indisposição consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo se possivél). Suspeito de provocar 

cancro. 

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 

respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a 

pele 

: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um 

duche. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 

olhos 

: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 

retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Sintomas/efeitos : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

Sintomas/efeitos em caso de inalação : Tosse. Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por 

inalação. Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Provoca irritação cutânea. 

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os 

olhos 

: Provoca irritação ocular grave. 

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : A ingestão de uma pequena quantidade deste material acarretará grave perigo para a 

saúde. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

Sintomas crónicos : Pode causar o aparecimento retardado de irritações dolorosas nos olhos, acompanhadas 

de lágrimas. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Obtain medical assistance. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
5.1. Meios de extinção 
Agentes extintores adequados : Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Areia. 

Agentes extintores inadequados : Não use um jacto forte de água. 
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Perigo de incêndio : Líquido e vapor inflamáveis. 

Perigo de explosão : Pode formar-se uma mistura inflamável / explosiva de vapor e ar. 

Reactividade em caso de incêndio : Térmico decomposição gera : Corrosão vapor. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Medidas preventivas contra incêndios : Próximo do fogo, use equipamento de respiração auto-suficiente. 

Instruções para extinção de incêndio : Pulverize água para arrefecer contentores expostos. Sejam cuidadosos aquando do 

combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evite (rejeitando-a) que a água 

usada para apagar um incêndio volte ao ambiente. 

Protecção durante o combate a incêndios : Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção 

respiratória. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Procedimentos gerais : Remova as fontes de inflamação. Use de especial cuidado para evitar cargas de 

electricidade estática. No chama viva. Non fumar. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Planos de emergência : Evacue o pessoal redundante. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de protecção : Forneça à equipa de limpeza protecção adequada. 

Planos de emergência : Ventile a área. 

6.2. Precauções a nível ambiental 
Evite a entrada em esgotos e cursos de água. Avise as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou cursos de água. Evitar a libertação para o 

ambiente. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Para contenção : Contenha quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a 

respectiva transposição e entrada em canalizaçães e esgotos. 

Procedimentos de limpeza : Absorva derrames com sólidos inertes, tais como barro ou terra diatomácea o mais 

depressa possível. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de outros 

materiais. 

6.4. Remissão para outras secções 
Consulte a Secção 8. Contolo da exposição/protecção individual. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
Perigos adicionais aquando da utilização : Manusear os contentores vazios com cuidado pois os vapores residuais são inflamáveis. 

Precauções para um manuseamento seguro : Lave as maos e outras áreas expostas com água e sabao suave antes de comer, beber, 

fumar e quando sair do trabalho. É necessária boa ventilação na área de processamento 

para se evitar a formação de vapor. No chama viva. Non fumar. Evitar acumulação de 

cargas electrostáticas. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Não respirar as fumo, Gás, 

Vapores. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes 

de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 

Medidas de higiéne : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar Lave as maos e 

outras áreas expostas com água e sabao suave antes de comer, beber, fumar e quando 

sair do trabalho. cuidadosamente após manuseamento. Lavar a roupa contaminada antes 

de a voltar a usar. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Medidas técnicas : Respeite os regulamentos. 

Condições de armazenamento : Conservar unicamente no recipiente de origem em lugar fresco em lugar fresco e bem 

ventilado ao abrigo de : Manter o recipiente bem fechado. 

Produtos incompatíveis : Alcalinos fortes. 

Materiais incompatíveis : Fontes de inflamação. Luz solar directa. Fontes de calor. 

Tempo máximo de armazenamento : 2 ano Working properties 

Temperatura de armazenagem : 10 - 40 °C 

Local de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. 

Prescrições especiais relativas à embalagem : Armazenar em recipiente fechado. 

Materiais de embalagem : Não armazene em metal sensível à corrosão. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 
Demulsifier. 



OW T 8-2690 
Ficha de dados de segurança  
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830 
 

12/02/2021 (Versão: 1.0) PT (português) 4/10 

13/02/2021 (Versão: 2.1)   
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 
8.1. Parâmetros de controlo 
 

Naftaleno (91-20-3) 

Holanda Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 50 mg/m³ 

Holanda Grenswaarde TGG 8H (ppm) 10 ppm 

Holanda Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 80 mg/m³ 

Reino Unido WEL TWA (ppm) 10 ppm 

Reino Unido WEL STEL (ppm) 15 ppm 
 

 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 170 mg/kg de peso corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 12 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos locais, inalação 12 mg/m³ 

DNEL/DMEL (População em geral) 

A longo prazo - efeitos sistémicos,oral 0,85 mg/kg de peso corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 85 mg/kg de peso corporal/dia 

A longo prazo - efeitos locais, inalação 3 mg/m³ 

PNEC (Água) 

PNEC aqua (água doce) 0,287 mg/l 

PNEC aqua (água do mar) 0,0287 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água doce) 0,0167 mg/l 

PNEC (Terra)  

PNEC terra 35 mg/kg peso seco 
 

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene (64742-94-5) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

Aguda - efeitos sistémicos, cutânea 12,5 mg/kg de peso corporal/dia 

Aguda- efeitos sistémicos, inalação 151 mg/m³ 

DNEL/DMEL (População em geral) 

Aguda - efeitos sistémicos, cutânea 7,5 mg/kg de peso corporal 

Aguda- efeitos sistémicos, inalação 32 mg/m³ 

Aguda - efeitos sistémicos, oral 7,5 mg/kg de peso corporal 

8.2. Controlo da exposição 

Equipamento de protecção individual: 

Contornar todos desnecessário risco. 
 

  

Protecção das mãos: 

Usar luvas de protecção. 
 

Protecção ocular: 

Óculos de protecção contra químicos ou escudo facial. 
 

Protecção do corpo e da pele: 

Usar vestuário de protecção adequado 
  

Protecção respiratória: 

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória. 
 

Outras informações: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
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SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Forma : Líquida 

Cor : Castanho avermelhado. 

Cheiro : Acre. 

Limiar olfactivo : Não existem dados disponíveis 

pH : Não existem dados disponíveis 

pH solução : 5 (1,5 - 2,5) % 

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis 

Ponto de fusão : < -5 °C (Pour point) 

Ponto de solidificação : Não existem dados disponíveis 

Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis 

Ponto de inflamação : 87 °C 

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Líquido e vapor inflamáveis 

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa : Não existem dados disponíveis 

Densidade : 970 - 1010 kg/m³ at 20°C 

Solubilidade : Na água, o material  se dispersar. 

Log Pow : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmico/a : <= 750 mPa.s at 20°C 

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 

Limites de explosão : 1 - 8 vol. % 

9.2. Outras informações 
Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
10.1. Reatividade 
Térmico decomposição gera : Corrosão vapor. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

10.2. Estabilidade química 
Líquido e vapor inflamáveis. Pode formar-se uma mistura inflamável / explosiva de vapor e ar. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Não estabelecido. 

10.4. Condições a evitar 
Luz solar directa. Temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Chama viva. Sobreaquecimento. Calor. Faíscas. 

10.5. Materiais incompatíveis 
Alcalinos fortes. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Pode libertar gases inflamáveis. Térmico decomposição gera : Corrosão vapor. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda (oral) : Oral: Nocivo por ingestão. 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Nao classificado 

Toxicidade aguda (inalação) : Nao classificado 
 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

DL50 oral rato OESO 401 200 - 2000 mg/kg 

DL50 cutânea coelho OESO 404 Corrosive 

 

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene (64742-94-5) 

DL50 oral rato > 5000 mg/kg 

DL50 cutânea coelho > 2000 mg/kg 

CL50 inalação rato (mg/l) > 4688 mg/m³ 
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Naftaleno (91-20-3) 

DL50 oral > 2000 mg/kg 

DL50 cutânea coelho > 2000 mg/kg 

CL50 inalação rato (ppm) > 100 ppm 8 hours 
 

Corrosão/irritação cutânea : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Lesões oculares graves, Categoria 1, implícito 

Indicações suplementares : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Carcinogenicidade : Suspeito de provocar cancro. 
 

 

Toxicidade reprodutiva : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição única 

: Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição repetida 

: Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

Perigo de aspiração : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
 

Potenciais efeitos adversos no ser humano e 

sintomas possíveis 

: Nocivo por ingestão. 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
12.1. Toxicidade 
Ecologia - água : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Toxicidade aquática aguda : Nao classificado 

Toxicidade aquática crónica : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

CL50 peixe 1 1 - 10 mg/l 

CE50 Daphnia 1 48h. 1 - 40 mg/l 

CE50 outros organismos aquáticos 1 72h . OECD 10 - 100 mg/l 

 

Naftaleno (91-20-3) 

CL50 peixe 1 6,08 mg/l (fathead minnow; 96 hours) 

CL50 outros organismos aquáticos 1 2,16 mg/l (water flea; 48 hours) 

CL50 outros organismos aquáticos 2 0,4 mg/l (S. costatum; 96 hours) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

OW T 8-2690  

Persistência e degradabilidade Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. 

 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

Persistência e degradabilidade Readily biodegradable, according to appropriate OECD test. 

Biodegradação > 96 % 28 d 

12.3. Potencial de bioacumulação 

OW T 8-2690  

Potencial de bioacumulação Não estabelecido. 

 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

Potencial de bioacumulação Potencialmente não bioacumulável. 
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Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene (64742-94-5) 

Potencial de bioacumulação Não estabelecido. 

 

Naftaleno (91-20-3) 

Log Pow 3,3 

12.4. Mobilidade no solo 

Dodecylbenzenesulfonic acid (85536-14-7) 

Ecologia - solo Não existem dados disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

OW T 8-2690  

PBT: não pertinente - registo não obrigatório 

mPmB: não pertinente - registo não obrigatório 
 

Componente 

 (64742-94-5) Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo 

XIII. 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do regulamento REACH, Anexo 

XIII. 

12.6. Outros efeitos adversos 
Outros efeitos adversos : May cause pH changes in aqueous ecological systems. 

Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendações de eliminação do 

Produto/Embalagem 

: Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Eliminar o 

conteúdo/recipiente em Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais 

e nacionais. 

Indicações suplementares : Manusear os contentores vazios com cuidado pois os vapores residuais são inflamáveis. 

Ecologia - resíduos : Evitar a libertação para o ambiente. Detritos perigosos devido à sua toxicidade. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

3265 3265 3265 3265 3265 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

LÍQUIDO ORGÂNICO 

CORROSIVO, ÁCIDO, 

N.S.A. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)) 

CORROSIVE LIQUID, 

ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)) 

Corrosive liquid, acidic, 

organic, n.o.s. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)) 

CORROSIVE LIQUID, 

ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)) 

CORROSIVE LIQUID, 

ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)) 

Descrição do original do transporte 

UN 3265 LÍQUIDO 

ORGÂNICO CORROSIVO, 

ÁCIDO, N.S.A. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)), 8, III, 

(E), PERIGOSO PARA O 

AMBIENTE 

 

UN 3265 CORROSIVE 

LIQUID, ACIDIC, 

ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)), 8, III, 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

 

UN 3265 Corrosive liquid, 

acidic, organic, n.o.s. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)), 8, III, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

 

UN 3265 CORROSIVE 

LIQUID, ACIDIC, 

ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)), 8, III, 

PERIGOSO PARA O 

AMBIENTE 

 

UN 3265 CORROSIVE 

LIQUID, ACIDIC, 

ORGANIC, N.O.S. 

(Dodecylbenzenesulfonic 

acid(85536-14-7)), 8, III, 

PERIGOSO PARA O 

AMBIENTE 

 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

8 8 8 8 8 
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14.4. Grupo de embalagem 

III III III III III 

14.5. Perigos para o ambiente 

Perigoso para o ambiente : 

Sim 

Perigoso para o ambiente : 

Sim 

Poluente marinho : Sim 

Perigoso para o ambiente : 

Sim 

Perigoso para o ambiente : 

Sim 

Perigoso para o ambiente : 

Sim 

Não existe informação complementar disponível 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Código de classificação (ADR)  : C3  

Disposição especial (ADR) : 274 

Quantidades limitadas (ADR) : 5l 

Quantidades exceptuadas (ADR) : E1 

Instruções de embalagem (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposições particulares relativas à embalagem 

em comum (ADR) 

: MP19  

Instruções para cisternas móveis e contentores de 

granéis (ADR) 

: T7 

Disposições especiais para cisternas móveis e 

contentores de granéis (ADR) 

: TP1, TP28 

Código-cisterna (ADR) : L4BN 

Veículo para transporte em cisterna : AT 

Categoria de transporte (ADR) : 3 

Disposições especiais de transporte - Embrulhos 

(ADR) 

: V12 

Número de perigo : 80  

Painéis cor de laranja : 

 

Código de restrição de túneis (ADR) : E  

Código EAC : 2X  

Código APP : B  

transporte marítimo 

Disposição especial (IMDG) : 223, 274 

Quantidades limitadas (IMDG) : 5 L 

Quantidades exceptuadas (IMDG) : E1 

Instruções de embalagem  (IMDG) : P001, LP01 

Instrucções de acondicionamento para GRG 

(IMDG) 

: IBC03  

Instruções para cisternas (IMDG) : T7  

Disposições especiais para cisternas (IMDG) : TP1, TP28  

N.º de FS (Fogo) : F-A 

N.º FS (Derramamento) : S-B 

Categoria de carregamento (IMDG) : A 

N.º GSMU : 153 

Transporte aéreo 

Quantidades exceptuadas PCA (IATA) : E1 

Quantidades limitadas PCA (IATA) : Y841 

Quantidade máx. líquida por quantidade limitada 

PCA (IATA) 

: 1L  

Instruções de embalagem PCA (IATA) : 852 

Quantidade máxima líquida PCA (IATA) : 5L 

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 856 

Quantidade máx. líquida CAO (IATA) : 60L 

Disposição especial (IATA) : A3 

Código ERG (IATA) : 8L 
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Transporte por via fluvial 

Código de classificação (ADN) : C3  

Disposição especial (ADN) : 274 

Quantidades limitadas (ADN) : 5 L 

Quantidades exceptuadas (ADN) : E1 

Transporte permitido (ADN) : T 

Equipamento exigido (ADN) : PP, EP 

Número de cones/luzes azuis (ADN) : 0 

Transporte ferroviário 

Código de classificação (RID) : C3  

Disposição especial (RID) : 274 

Quantidades limitadas (RID) : 5L 

Quantidades exceptuadas (RID) : E1 

Instruções de embalagem  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposições particulares relativas à embalagem 

em comum (RID) 

: MP19  

Instruções para cisternas móveis e contentores de 

granéis (RID) 

: T7  

Disposições especiais para cisternas móveis e 

contentores de granéis (RID) 

: TP1, TP28  

Códigos-cisterna para as cisternas RID (RID) : L4BN 

Categoria de transporte (RID) : 3 

Disposições especiais de transporte - Embrulhos 

(RID) 

: W12 

Encomendas expresso (RID) : CE8 

Nº de identificação do perigo (RID) : 80 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 

15.1.1. Regulamentações da UE 

 

Não contém substâncias sujeitas a restrição segundo o anexo XVII do REACH 

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH 

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH 

Diretiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 
 

 

Alemanha 

AwSV, referência ao anexo : Classe de perigo para a água (WGK) 2, Apresenta perigo para a água (Classificação 

segundo a AwSV, Apêndice 1) 

12.º Despacho de aplicação da lei federal alemã 

relativa ao controlo de imissões – 12.BlmSchV 
: Não sujeito ao 12.º BlmSchV (decreto de proteção contra as emissões) (Regulamento 

sobre os acidentes graves) 
 

Holanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Dodecylbenzenesulfonic acid  é referido 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Dodecylbenzenesulfonic acid  é referido 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 
: Nenhum dos componentes é referido 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 
: Nenhum dos componentes é referido 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 
: Nenhum dos componentes é referido 

Dinamarca 

Class for fire hazard : Classe III-1 

Store unit : 50 litro 

Observações relativas à classificação : Inflamável de acordo com o Ministério da Justiça Dinamarquês; As diretrizes da gestão de 

emergência para armazenamento de líquidos inflamáveis devem ser seguidas 
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Regulamentos nacionais dinamarqueses : Os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto 

As mulheres grávidas/lactantes que trabalhem com o produto não devem estar em 

contacto direto com este 

As exigências das autoridades ambientais de Trabalho dinamarqueses em relação ao 

trabalho com agentes cancerígenos devem ser seguidas durante a sua utilização e 

eliminação 

15.2. Avaliação da segurança química 
No chemical safety assessment has been carried out 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Indicações de mudanças: 

Revision - Veja : *. 
 

 

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de 

Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera 

e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

Outras informações : Nenhum. 
 

 

 Texto integral das frases H e EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral) Categoria 4 

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo da categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 2 

Asp. Tox. 1 Perigo de aspiração Categoria 1 

Carc. 2 Cancerogenidade Categoria 2 

Skin Corr. 1B corrosivo/irritante para a pele Categoria 1B 

STOT SE 3 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3 

H302 Nocivo por ingestão 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens 

H351 Suspeito de provocar cancro. 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
 

 

 

 

 

 

FDS UE (Anexo II do REACH) 

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 

exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto 



Substance Description

The Brief Pro�le summarizes the non-con�dential data on substances as it is held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA), including data provided by third parties. The Brief Pro�le is automatically generated; note that it
does not currently distinguish between harmonised classi�cation and minimum classi�cation; information requirements under different legislative frameworks may therefore not be fully up to date or complete. For accuracy reasons,
substance manufacturers and imports have the responsibility to consult o�cial sources, e.g. the electronic edition of the O�cial Journal of the European Union. 
This Brief Pro�le is covered by the ECHA Legal Notice.

Substance identity

IUPAC name: Fuel oil, no. 4

Substance names and other identi�ers

EC / List name:EC / List name:

EC / List no.:

CAS no.:

Index number:

Molecular formula:

270-673-5

68476-31-3

649-226-00-7

C22H28

SMILES:

InChI:

Type of substance:

Origin:

Registered compositions:

Of which contain:

Substance Listed:

CCCCCC.C1=CC=CC=C1.C1=CC2=C(C=C1)C=CC=C2

InChI=1S/C10H8.C6H6.C6H14/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;1-2-4-6-5-3-1;1-3-5-
6-4-2/h1-8H;1-6H;3-6H2,1-2H3

UVCB

Petroleum product

8

0 impurities relevant for classi�cation

0 additives relevant for classi�cation

EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances)
List

Hazard classi�cation & labelling

Warning! According to the harmonised classi�cation and labelling (CLP00) approved by the European Union, this
substance is suspected of causing cancer.

Additionally, the classi�cation provided by companies to ECHA in REACH registrations identi�es that this
substance may be fatal if swallowed and enters airways, is toxic to aquatic life with long lasting effects, is harmful
if inhaled, may cause damage to organs through prolonged or repeated exposure, is a �ammable liquid and vapour
and causes skin irritation.

Carc. 2 H351

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411

Acute Tox. 4 H332

STOT RE 2 H373

Skin Irrit. 2 H315

Flam. Liq. 3 H226

Harmonised Classif icat ion

REACH registrat ion dossiers  not i f icat ions

CLP not i f icat ions

Breakdown of all 42 C&L noti�cations submitted to ECHA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Properties of concern

C Suspected to be Carcinogenic (Harmonised C&L).

Regulatory context

Pre-registration:

Registration:

Dossier Evaluation:

Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals (REACH)

Registration

Substance pre-registered under REACH.

This substance has 7 active registrations under REACH, 1 Joint
Submission(s) and 0 Individual Submission(s). 

Evaluation

Registration dossiers submitted to ECHA for this substance have been
evaluated under REACH.

Authorisation

Restriction

Persistent Organic Pollutants Regulation (POPs)

Substance Evaluation:Substance Evaluation:

Candidate List:

Annex XIV Annex XIV (Authorisation List)::

Annex XVII Annex XVII (Restriction List)::

List of substances subject to theList of substances subject to the
POPs Regulation:POPs Regulation:

List of substances proposed asList of substances proposed as
POPs:POPs:

Harmonised C&L:

Noti�ed C&L:

Classi�cation Labelling & Packaging (CLP)

A European Union Harmonised Classi�cation & Labelling has been assigned
to this substance.

Classi�cation & Labelling has been noti�ed by industry to ECHA for this
substance.

Biocidal Products Regulation (BPR)

Prior Informed Consent (PIC)

European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)

Seveso Annex I:Seveso Annex I:

Active Substance:Active Substance:

Biocidal Products:Biocidal Products:

Annex I:Annex I:

Annex V:Annex V:

EUON:EUON:

Fuel oil, no. 4

A distillate oil having a minimum viscosity of 45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of 125 SUS at 37.7°C (100°F).

Brief Pro�le - Last updated: 29/10/2021
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https://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/substance/external/notified/100.064.228


About this substance

This substance is registered under the REACH Regulation and is manufactured in and / or imported to the European Economic Area, at ≥ 10 000 000 to < 100 000 000 tonnes per annum.

This substance is used by consumers, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

This substance is used in the following products: fuels.

Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use in close systems with minimal release (e.g. cooling liquids in refrigerators, oil-based electric heaters) and outdoor use in close systems with minimal
release (e.g. hydraulic liquids in automotive suspension, lubricants in motor oil and break �uids).

ECHA has no public registered data on the use of this substance in activities or processes at the workplace.

ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment.

ECHA has no public registered data indicating whether or into which articles the substance might have been processed.

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used.

ECHA has no public registered data on the types of manufacture using this substance.

This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, closed processes with no likelihood of exposure, closed batch processing in synthesis or formulation, closed, continuous processes
with occasional controlled exposure, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure, roller or brushing applications, non-industrial spraying, treatment of articles by dipping and pouring, transfer of substance
into small containers, mixing in open batch processes, lubrication at high energy conditions and in partly open process, greasing at high energy conditions, heat / pressure transfer �uids in closed systems, in materials as fuel sources,
with limited exposure to unburned product to be expected, calendering operations, production of mixtures or articles by tabletting, compression, extrusion or pelletisation, laboratory work, hand mixing with intimate contact only with
personal protective equipment available and manual maintenance (cleaning and repair) of machinery.

Other release to the environment of this substance is likely to occur from: outdoor use, indoor use as processing aid, indoor use in close systems with minimal release (e.g. cooling liquids in refrigerators, oil-based electric heaters) and
outdoor use in close systems with minimal release (e.g. hydraulic liquids in automotive suspension, lubricants in motor oil and break �uids).

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used.

This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, closed processes with no likelihood of exposure, closed, continuous processes with occasional controlled exposure, closed batch
processing in synthesis or formulation, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure, mixing in open batch processes, transfer of substance into small containers, production of mixtures or articles by
tabletting, compression, extrusion or pelletisation, laboratory work and manual maintenance (cleaning and repair) of machinery.

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures.

This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).

This substance is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging. This substance is used for the manufacture of: chemicals and rubber products.

This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, closed processes with no likelihood of exposure, closed, continuous processes with occasional controlled exposure, closed batch
processing in synthesis or formulation, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure, laboratory work, transfer of substance into small containers, industrial spraying, treatment of articles by dipping and
pouring, roller or brushing applications, mixing in open batch processes, manual maintenance (cleaning and repair) of machinery, in materials as fuel sources, with limited exposure to unburned product to be expected, calendering
operations, production of mixtures or articles by tabletting, compression, extrusion or pelletisation, lubrication at high energy conditions and in partly open process, greasing at high energy conditions and the low energy manipulation of
substances bound in materials or articles.

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: in processing aids at industrial sites, of substances in closed systems with minimal release, as an intermediate step in further manufacturing of another
substance (use of intermediates), as processing aid, in the production of articles, as processing aid and for thermoplastic manufacture.

This substance is used in the following activities or processes at workplace: transfer of chemicals, closed processes with no likelihood of exposure, closed, continuous processes with occasional controlled exposure, closed batch
processing in synthesis or formulation, laboratory work, batch processing in synthesis or formulation with opportunity for exposure, transfer of substance into small containers and manual maintenance (cleaning and repair) of
machinery.

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: manufacturing of the substance.

Precautions for using this substance have been recommended by its registrants under REACH, as follows:

Prevention statements

When handling this substance: do not breathe the dust, fume, gas, mist, vapours or spray; keep away from heat, sparks, open �ames and/or hot surfaces – No smoking; avoid release to the environment; wear protective gloves and/or
clothing, and eye and/or face protection as speci�ed by manufacturer/supplier.

Response statements

In case of incident: If swallowed: immediately call a poison center or doctor/physician. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Do not induce vomiting.

Guidance on the safe use of the substance provided by manufacturers and importers of this substance.

General

Consumer Uses

Article service life

Widespread uses by professional workers

Formulation or re-packing

Uses at industrial sites

Manufacture

Precautionary Measures and safe use

Registrants/suppliers

Enviroil II - Reciclagem de Óleos Usados, Lda, Zona Industrial de Cotôas, Lt 3 2350-484 Torres Novas Santarém Portugal
GRUPA LOTOS S.A., ul. Elblaska 135 80-718 Gdańsk pomorskie Poland
Hellenic Petroleum S.A., 8Α Chimarras st. GR 15125 Maroussi Attica Greece
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvinov - Zaluzi 1 43670 Litvinov Czech Republic
REACHLaw Ltd., Vänrikinkuja 3 02600 Espoo Finland
S.C. Oil Prod S.R.L., Dr. Cantacuzino 905360 Eforie Sud Constanta Romania
UAB "Transchema", Saltoniskiu 34a, Vilnius 08105 Vilnius Lithuania

Active

InactiveInactive
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Substance names and other identi�ers

[A distillate oil having a minimum viscosity
of 45 SUS at 37,7 °C (100 °F) to a maximum
of 125 SUS at 37,7 °C (100 °F).] 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

C&L Inventory

Cat cracker feed stock 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

Other

Fuel oil No. 4 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

Other

Fuel oil, No 4; Gasoil — unspeci�ed [A
distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37,7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37,7 °C (100 °F).] 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

CAD - Chemical Agents Directive, Art. 2(b)(i)
- Hazardous Agents, Construction Product

Regulation - Annex I (3) - Hazardous
Substances, Construction Product

Regulation - Art. 6(5) - SDS and Declaration,
End-of-Life Vehicles Directive - Hazardous

Substances, Active Implantable Medical
Devices Directive - Hazardous Substances,

In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive
- Hazardous Substances, Marine

Environmental Policy Framework Directive -
Hazardous Substances, Medical Devices

Directive - Hazardous Substances,
Protection of Pregnant and Breastfeeding

Workers Directive, Annex I+II, General
Product Safety Directive - Hazardous

Substances, Safety and Health of Workers at
Work Directive - Hazardous Substances,

Waste Framework Directive, Annex III -
Waste - Hazardous Properties, Physical,

Biological and Chemical Agents &
Processes and Work

Fuel oil, No 4; Gasoil — unspeci�ed 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

FCM Active and Intelligent Materials - CMRs
not allowed for use, EU Ecolabels -

Restrictions for Hazardous
Substances/Mixtures, Workplace Signs -

minimum requirements & signs on
containers and pipes

Fuel oil, no. 4 EC Inventory, Other, Cosmetic Products
Regulation, Annex II - Prohibited Substances

Fuel oil, no. 4 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

REACH pre-registration, Other, Cosmetic
Products Regulation, Annex II - Prohibited

Substances

Fuel oil, No 4 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

C&L Inventory

Gasoil - unspeci�ed 
A distillate oil having a minimum viscosity of
45 SUS at 37.7°C (100°F) to a maximum of
125 SUS at 37.7°C (100°F).

C&L Inventory

Regulatory process names
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(Destilat ulja s minimalnom viskoznošću od
45 SUS kod 37,7 °C do maksimalne
viskoznosti od 125 SUS kod 37,7 °C.) (hr)

C&L Inventory

[A desztillált olaj viszkozitása minimum: 45
SUS 37,7 C°-nál (100 °F), maximum: 125
SUS 37,7 C°-nál (100 °F).] (hu)

C&L Inventory

[Destillatolje med minimumsviskositet på 45
SUS ved 37,7 °C (100 °F) til maksimum på
125 SUS ved 37,7 °C (100 °F).] (no)

C&L Inventory

[Destillatöl mit einer Viskosität von
mindestens 45 SUS bei 37,7°C und maximal
125 SUS bei 37,7 °C.] (de)

C&L Inventory

[Destilovaný olej s viskozitou minimálne
45 SUS pri 37,7 °C až maximálne 125 SUS
pri 37,7 °C.] (sk)

C&L Inventory

[Destilāta eļļa ar minimālo viskozitāti 37,7 °C
(100 °F) temperatūrā — 45 SUS, bet
maksimālo 37,7 °C (100 °F) temperatūrā —
125 SUS.] (lv)

C&L Inventory

[Distilat de petrol cu vâscozitate minimă de
45 SUS la 37,7 ° C (100) la un maximum de
125 SUS la 37,7 ° C (100).] (ro)

C&L Inventory

[distiliuota alyva, kurios minimali klampa yra
45 SUS 37,7°C (100°F) temperatūroje ir
maksimali klampa-125 SUS 37,7°C (100°F)
temperatūroje]. (lt)

C&L Inventory

[Olejový destilát s viskozitou minimálně 5,8
mm2.s-1 při 37,7 °C a maximálně 26,4
mm2.s-1 při 37,7 °C.] (cs)

C&L Inventory

[Нефтен дестилат с минимален
вискозитет 45 SUS при 37,7°C (100°F) до
максимален вискозитет 125 SUS при
37,7°C (100°F).] (bg)

C&L Inventory

Aceite destilado con una viscosidad mínima
de 45 SUS a 37,7°C y una máxima de 125
SUS a 37,7°C. (es)

C&L Inventory

brændselsolie, nr. 4 (da) C&L Inventory
combustibil, nr 4 (ro) C&L Inventory
degvieleļļa Nr. 4 (lv) C&L Inventory
Destillaatõli, mille viskoossus 37,7 ° C juures
on 45 kuni 125 SUS. (et)

C&L Inventory

Destylat olejowy o lepkości od minimum 45
SUS w temp. 37,7°C do maksimum 125 SUS
w temp. 37,7°C. (pl)

C&L Inventory

Distillat huileux dont la viscosité est
comprise entre 45 SUS et 125 SUS à 37,7°C.
(fr)

C&L Inventory

Een gedestilleerde olie met een minimale
viscositeit van 45 SUS bv 37,7°C tot een
maximale viscositeit van 125 SUS bv 37,7°C.
(nl)

C&L Inventory

eldningsolja, nr 4 (sv) C&L Inventory
En destillatolie med en minimumsviskositet
på 5.8 cSt ved 37,7°C til et maximum på
26.4 cSt ved 37,7°C. (da)

C&L Inventory

Fioul, n o4;gazole — non spéci�é;[Fioul dont
la viscosité est comprise entre 45 et 125
SUS à 37,7 oC (100 oF).] (fr)

C&L Inventory

Fuel oil, Nr. 4 (de) C&L Inventory
Fuel-oil, nk 4 (pt) C&L Inventory
fyringsolje nr. 4 (no) C&L Inventory
Gaasiõli-määratlemata (et) C&L Inventory
Gasolie - niet gespeci�eerd (nl) C&L Inventory
Gasolio - non speci�cato (it) C&L Inventory
gassolje - uspesi�sert (no) C&L Inventory
Gasóleo não especi�cado (pt) C&L Inventory
Gasóleo, sin especi�car (es) C&L Inventory
Gasöl - nicht spezi�ziert (de) C&L Inventory
Gazole - non spéci�é (fr) C&L Inventory
gazolis - detaliau nenurodyta (lt) C&L Inventory
Gázolaj - nem meghatározott (hu) C&L Inventory
Gázolaj no.4 (hu) C&L Inventory
Kaasuöljy - täsmentämätön (�) C&L Inventory
kurilno olje, št. 4 (sl) C&L Inventory
Kütteõli, nr 4 (et) C&L Inventory
Loživo ulje, Br. 4 (hr) C&L Inventory
mazutas, nr. 4 (lt) C&L Inventory
Motorină - nespeci�cat (ro) C&L Inventory
nestandarta gāzeļļa (lv) C&L Inventory
Olej gazowy - niespecy�kowany (pl) C&L Inventory
Olej opalowy nr 4 (pl) C&L Inventory
olio combustibile, n. 4 (it) C&L Inventory
Olio distillato avente viscosità da un minimo
di 45 SUS a 37,7°C a un massimo di 125
SUS a 37,7°C. (it)

C&L Inventory

oljni destilat, ki ima minimalno viskoznost
45 SUS pri37,7° C (100° F) do maksimalne
125 SUS pri 37,7° C(100° F). (sl)

C&L Inventory

palivový olejč. 4 (sk) C&L Inventory
petróleo combustible, número 4 (es) C&L Inventory
plinsko olje - neopredeljeno (sl) C&L Inventory
Plinsko ulje – nespeci�cirano (hr) C&L Inventory
plynový olej - nešpeci�kovaný (sk) C&L Inventory
Plynový olej – nespeci�kovaný (cs) C&L Inventory
Polttoöljy no.4 (�) C&L Inventory
stookolie, nr. 4 (nl) C&L Inventory
Topný olej č. 4 (cs) C&L Inventory
Um óleo destilado com uma viscosidade a
37,7°C compreendida entre um mínimo de
45 SUS e um máximo de 125 SUS. (pt)

C&L Inventory

Uspeci�ceret gasolie (da) C&L Inventory
Κκαύσιμο έλαιο, Νο 4 (el) C&L Inventory
Πετρέλαιο μη
προδιαγεγραμμένοΠετρέλαιο μη
προδιαγεγραμμένο (el)

C&L Inventory

Газьол – неспецифициран (bg) C&L Inventory
Дестилатно нефтено гориво, No 4 (bg) C&L Inventory

Fuel oil, no. 4 Other

benzene; hexane; naphthalene Other
Fuel oil, No 4 C&L Inventory
Fuel oil, no. 4 C&L Inventory, Registration dossier

Fuel oil, no. 4 Registration dossier
Fuel oil, no.4 Registration dossier
Simil gas oil Registration dossier

Heating Gas Oil Registration dossier
Low viscosity marine diesel oil Registration dossier

Simil Registration dossier
Simil gas oil Registration dossier

Translated names

CAS names

IUPAC names

Trade names

Other namesOther names
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Scienti�c properties

649-226-00-7 Index number C&L Inventory 68476-31-3 CAS number EC Inventory, C&L Inventory,
Registration dossier, REACH
pre-registration, Other, FCM

Active and Intelligent
Materials - CMRs not allowed

for use, CAD - Chemical
Agents Directive, Art. 2(b)(i) -

Hazardous Agents,
Construction Product

Regulation - Annex I (3) -
Hazardous Substances,

Construction Product
Regulation - Art. 6(5) - SDS
and Declaration, Cosmetic

Products Regulation, Annex II
- Prohibited Substances, EU
Ecolabels - Restrictions for

Hazardous
Substances/Mixtures, End-of-

Life Vehicles Directive -
Hazardous Substances,

Active Implantable Medical
Devices Directive - Hazardous

Substances, In Vitro
Diagnostic Medical Devices

Directive - Hazardous
Substances, Marine

Environmental Policy
Framework Directive -

Hazardous Substances,
Medical Devices Directive -

Hazardous Substances,
Protection of Pregnant and

Breastfeeding Workers
Directive, Annex I+II, General

Product Safety Directive -
Hazardous Substances,

Workplace Signs - minimum
requirements & signs on

containers and pipes, Safety
and Health of Workers at

Work Directive - Hazardous
Substances, Waste

Framework Directive, Annex
III - Waste - Hazardous

Properties, Physical,
Biological and Chemical
Agents & Processes and

Work

Other identi�ers

This section provides physicochemical information compiled from all automatically processable data from REACH registration dossiers that is available to ECHA at the time of generation. The quality and correctness of the information remains the
responsibility of the data submitter. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information displayed.

Physical and chemical properties

Appearance/physical state / colour

Study results 2 studies submitted
1 study processed

C  Physical state at 20°C and 1013 hPa
Liquid (100%) [1]

C  Form
Other (100%) [1]

C  Odour
Other (100%) [1]

C  Substance type
Petroleum product (100%) [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Physical state at 20°C and 1013 hPa
Liquid (100%)

Melting/freezing point

Study results 1 study submitted
1 study processed

R  Melting / freezing point
-40 - 6 °C @ 101.325 kPa [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted
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Boiling point

Study results 2 studies submitted
1 study processed

R  Boiling point
141 - 462 °C @ 101.3 kPa [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Density

Study results 2 studies submitted
1 study processed

R  Bulk density
0.8 - 0.91 g/cm³ @ 15 °C [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Vapour pressure

Study results 1 study submitted
1 study processed

R  Vapour pressure
4 hPa @ 40 °C [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Partition coe�cient

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Water solubility

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Solubility in organic solvents / fat solubilitySolubility in organic solvents / fat solubility  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Surface tension

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Flash point

Study results 2 studies submitted
1 study processed

R  Flash point
56 °C @ 101.325 kPa [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Auto �ammability

Study results 1 study submitted
1 study processed

R  Auto�ammability / self-ignition
225 °C @ 101.325 kPa [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Flammability

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Not feasible 1

C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Flammability
Non �ammable (100%)

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



This section provides environmental fate and pathways information compiled from all automatically processable data from REACH registration dossiers that is available to ECHA at the time of generation. The quality and correctness of the information
remains the responsibility of the data submitter. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information displayed.

Explosiveness

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Explosiveness
Non-explosive (100%)

Oxidising

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Oxidising
No (100%)

Oxidation reduction potentialOxidation reduction potential  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

pHpH  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Dissociation constant

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Not feasible 1

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Viscosity

Study results 2 studies submitted
1 study processed

R  Other:
1.5 [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Environmental fate and pathways

Phototransformation in airPhototransformation in air  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Hydrolysis

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Not feasible 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Phototransformation in waterPhototransformation in water  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Phototransformation in soilPhototransformation in soil  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Biodegradation in water - screening tests

Study results 4 studies submitted
1 study processed

C  Interpretation of results
Readily biodegradable (100%) [1]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 2 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Biodegradation in water
Readily biodegradable (100%)

Biodegradation in water & sediment - simulation tests

Study results 0 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Biodegradation in soil

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



This section provides ecotoxicological information compiled from all automatically processable data from REACH registration dossiers that is available to ECHA at the time of generation. The quality and correctness of the information remains the
responsibility of the data submitter. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information displayed.

Bioaccumulation: aquatic / sediment

Study results 2 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 2

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Bioaccumulation: terrestrialBioaccumulation: terrestrial  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Adsorption/desorption

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Henrys law constant (H)Henrys law constant (H)  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Distribution modellingDistribution modelling  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Ecotoxicological information

Predicted No-Effect Concentration (PNEC)

R  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

The Predicted No-Effect Concentration (PNEC) value is the concentration of a substance below which adverse effects in the environment are not expected to occur. Please note that when more than one summary is provided, PNEC
values may refer to constituents of the substance and not to the substance as a whole. More detailed information is available in the dossiers.

Hazard for Aquatic Organisms

Freshwater No data available: testing technically not feasible (1)

Intermittent releases (freshwater) No data available: testing technically not feasible (1)

Marine water No data available: testing technically not feasible (1)

Intermittent releases (marine water) No data available: testing technically not feasible (1)

Sewage treatment plant (STP) No data available: testing technically not feasible (1)

Sediment (freshwater) No data available: testing technically not feasible (1)

Sediment (marine water) No data available: testing technically not feasible (1)

Hazard for Air

Air No hazard identi�ed (1)

Hazard for Terrestrial Organism

Soil No data available: testing technically not feasible (1)

Hazard for Predators

Secondary
poisoning

No potential to cause toxic effects if accumulated (in higher organisms) via the food
chain (1)

Short–term toxicity to �sh

Study results 10 studies submitted
2 studies processed

P/R Results
LL50 (4 days) 21 - 65 mg/L [2]
LL50 (72 h) 21 - 150 mg/L [2]
LL50 (48 h) 28 - 180 mg/L [2]
LL50 (24 h) 100 - 1 000 mg/L [2]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 2

Supporting study 8

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Long–term toxicity to �sh

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Short–term toxicity to aquatic invertebrates

Study results 10 studies submitted
2 studies processed

P/R Results
EL50 (48 h) 68 - 210 mg/L [2]
EL50 (24 h) 180 - 1 000 mg/L [2]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 2

Supporting study 8

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Long–term toxicity to aquatic invertebrates

Study results 2 studies submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



This section provides toxicological information compiled from all automatically processable data from REACH registration dossiers that is available to ECHA at the time of generation. The quality and correctness of the information remains the
responsibility of the data submitter. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information displayed.

Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria

Study results 6 studies submitted
1 study processed

P/R Results
EL50 (72 h) 10 - 22 mg/L [2]

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 3

Supporting study 3

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Toxicity to aquatic plants other than algaeToxicity to aquatic plants other than algae  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Toxicity to microorganisms

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Sediment toxicity

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Other 1

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Endocrine disrupter testing in aquatic vertebrates – in vivoEndocrine disrupter testing in aquatic vertebrates – in vivo  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Toxicity to terrestrial macroorganisms except arthropods

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Other 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Toxicity to terrestrial arthropods

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Other 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Toxicity to terrestrial plants

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Other 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Toxicity to soil microorganisms

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Other 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Toxicity to birds

Study results 1 study submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Studies with data     Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Summaries 0 summaries submitted
0 summaries processed

 No data available

Toxicity to mammalsToxicity to mammals  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Toxicological information

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



Derived No- or Minimal Effect Level (DN(M)EL)

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

The derived no- or minimum effect level (DN(M)EL) is the level of exposure above which a human should not be exposed to a substance. Please note that when more than one summary is provided, DN(M)EL values may refer to
constituents of the substance and not to the substance as a whole. More detailed information is available in the dossiers.
Data for WORKERS

INHALATION Exposure Threshold Most sensitive study

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 68.34 mg/m³ developmental toxicity / teratogenicity

Acute /short term: (DNEL) 4 288 mg/m³ acute toxicity

Local Effects

Long-term: No hazard identi�ed

Acute /short term: No hazard identi�ed

DERMAL Exposure Threshold Most sensitive study

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 2.91 mg/kg bw/day repeated dose toxicity

Acute /short term: No hazard identi�ed

Local Effects

Long-term: High hazard (no threshold derived)

Acute /short term: Low hazard (no threshold derived)

EYE Exposure

No hazard identi�ed

Data for the GENERAL POPULATION

INHALATION Exposure Threshold Most sensitive study

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 20.22 mg/m³ developmental toxicity / teratogenicity

Acute /short term: (DNEL) 2 572.8 mg/m³ acute toxicity

Local Effects

Long-term: No hazard identi�ed

Acute /short term: No hazard identi�ed

DERMAL Exposure Threshold Most sensitive study

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 1.25 mg/kg bw/day repeated dose toxicity

Acute /short term: No hazard identi�ed

Local Effects

Long-term: High hazard (no threshold derived)

Acute /short term: Low hazard (no threshold derived)

ORAL Exposure Threshold Most sensitive study

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 1.25 mg/kg bw/day repeated dose toxicity

Acute /short term: No hazard identi�ed

EYE Exposure

No hazard identi�ed

Toxicokinetics, metabolism, and distribution

Study results

Study data: basic toxicokinetics 0 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Study data: basic toxicokinetics

Studies with data     Data waiving

no waivers

Study data: dermal absorption 0 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: dermal absorption

Studies with data     Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



Acute toxicity

Study results

oral 12 studies submitted
1 study processed

P/R Results
LD50 21.1 mL/kg bw (rat) [1]

M/C Interpretations of results
Not classi�ed [1]

Type of Study provided

oral

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 11

Data waiving

no waivers

inhalation 10 studies submitted
1 study processed

P/R Results
LC50 (4 h) 3.6 - 5.4 mg/L air (rat) [3]

M/C Interpretations of results
Harmful [1]

inhalation

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 8 1

Data waiving

no waivers

dermal 12 studies submitted
2 studies processed

P/R Results
LD50 5 mL/kg bw (rabbit) [2]

M/C Interpretations of results
Not classi�ed [2]

dermal

Studies with data    

Key study 2

Supporting study 10

Data waiving

no waivers

other routes 0 studies submitted
0 studies processed

 No data available

other routes

Studies with data     Data waiving

no waivers

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Oral route:
No adverse effect observed LD50 5 000 mg/kg bw

Inhalation route:
Adverse effect observed LC50 4 100 mg/m³

Dermal route:
No adverse effect observed LD50 4 300 mg/kg bw

Irritation / corrosion

Study results

Study data: skin 13 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Study data: skin

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 11

Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Study data: eye 13 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: eye

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 11

Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Skin
Adverse effect observed (irritating)

Eye
No adverse effect observed (not irritating)

Sensitisation

Study results

Study data: skin 12 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Study data: skin

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 10

Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Study data: respiratory 0 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: respiratory

Studies with data     Data waiving

no waivers

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Skin sensitisation
No adverse effect observed (not sensitising)

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



Repeated dose toxicity

Study results

Study data: oral 4 studies submitted
0 studies processed

 No automatically processable data submitted

Type of Study provided

Study data: oral

Studies with data    

Supporting study 1 2

Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Study data: inhalation 3 studies submitted
1 study processed

P/R Results
NOAEC (rat): 880 - 1 710 mg/m³ air [2]

Study data: inhalation

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 2

Data waiving

no waivers

Study data: dermal 21 studies submitted
2 studies processed

P/R Results
NOAEL (rat): 30 mg/kg bw/day [1]
NOEL (rat): 600 mg/kg bw/day [1]

Study data: dermal

Studies with data    

Key study 2

Supporting study 18

Other 1

Data waiving

no waivers

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Dermal route - systemic effects:
Adverse effect observed NOAEL 30 mg/kg bw/day (subchronic, rat)

Inhalation route - systemic effects:
No adverse effect observed NOAEC 1 710 mg/m³ (subchronic, rat)

Inhalation route - local effects:
Adverse effect observed NOAEC 880 mg/m³ (subchronic, rat)

Genetic toxicity

Study results

Study data: in vitro 16 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Study data: in vitro

Studies with data    

Key study 2

Supporting study 12 1

Data waiving

Sci. unjusti�ed 1

Study data: in vivo 5 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: in vivo

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 2 1

Other 1

Data waiving

no waivers

Summaries 1 summary submitted
0 summaries processed

 No automatically processable data submitted

Carcinogenicity

Study results 7 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Studies with data    

Key study 1

Supporting study 4 2

Data waiving

no waivers

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Dermal route:
Adverse effect observed LOAEL 25 mg/kg bw/day (chronic, mouse)

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.



Toxicity to reproduction

Study results

Study data: reproduction 6 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Type of Study provided

Study data: reproduction

Studies with data    

Supporting study 5

Other 1

Data waiving

no waivers

Study data: developmental 11 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: developmental

Studies with data    

Key study 3

Supporting study 6

Other 2

Data waiving

no waivers

Study data: other studies 0 studies submitted
0 studies processed

 Study data not processed for brief pro�le

Study data: other studies

Studies with data     Data waiving

no waivers

M/C  Summaries 1 summary submitted
1 summary processed

Effect on developmental toxicity

Dermal route:
Adverse effect observed NOAEL 125 mg/kg bw/day (subacute, rat)

Inhalation route:
No adverse effect observed NOAEC 2 110 mg/m³ (subacute, rat)

NeurotoxicityNeurotoxicity  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

ImmunotoxicityImmunotoxicity  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Endocrine disrupter mammalian screening - in vivoEndocrine disrupter mammalian screening - in vivo  Data not provided by the registrant Data not provided by the registrant

Legend Type of study

 Experimental results



Read across based on
grouping of substance
(category approach) or Read-
across from supporting
substance (structural
analogue or surrogate)


Estimated by calculation or
(Q)SAR


Experimental study planned,
other or unspeci�ed

Type of aggregation

C Concatenated distinct values

R Range of values

P/R Prioritisation (Eco)Toxicology AND Range of values

M/C Most Conservative of values

The brief pro�le is based on non-con�dential data contained in ECHA’s databases at the time of generation. Please be aware that as additional data is submitted to ECHA, the brief pro�le will also be
updated to re�ect the new situation. All data remain the property of its respective owners. 
Note that the brief pro�le is an automatically generated summary and that not all available data may be displayed. The content is subject to change without prior notice. The information has not been
reviewed or veri�ed by ECHA or any other authority. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information displayed. The identi�cation of applicable legislative frameworks is done
automatically and without manual veri�cation. Therefore this does not constitute o�cial and legally binding information. To con�rm if a substance is covered by a speci�c legislative framework the
o�cial publication should be consulted. 
Reproduction or further distribution of this information may be subject to copyright protection. Use of the information without obtaining the permission from the owner(s) of the respective information
might violate the rights of the owner. The Agency does not take any responsibility whatsoever for any copyright or other infringements that may be caused by using the information. This brief pro�le is
covered by the ECHA Legal Notice.

ECHA

Success: O seu
pedido foi concluído com
sucesso.

http://echa.europa.eu/legal-notice
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇAHidrogénio, comprimido
Data de Emissão:Data da revisão: 16.01.201324.07.2017 Versão: 1.1 N° de FDS: 0000100216941/15

SDS_PT - 000010021694

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Nome de produto: Hidrogénio, comprimido
Designação comercial: Hidrogénio, Hidrogénio 5.0, Hidrogénio 5.3, Hidrogénio 6.0
Identificação adicionalDesignação química: hidrogenio

Fórmula química: H2Número de identifição - UE 001-001-00-9N.º CAS 1333-74-0N.º CE 215-605-7N.º registo REACH Listado no Anexo IV/V do Regulamento 1907/2006/CE (REACH), isento de registo.
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados: Industrial e profissional. Realizar avaliação de risco antes de utilizar.Propulsor de aerossóis. Gás resto para misturas. Gás de calibração. Gás de transporte. Síntese química. Processos de combustão, fusão e corte. Células de combustível. Gás combustível para soldadura, corte, aquecimento e brasagem. Uso em laboratório. Gás laser. Gás de processo. Gás de teste.Uso pelo consumidor.Gás combustível Gás propulsor. Gás de protecção em soldadura com gás.Usos não recomendados Devido ao risco de explosão, este gás não pode ser utilizado para enchimento de balões de diversão e publicidade. Não usar para encher balões comerciais.
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

FornecedorLinde Portugal, LdaAv. Infante D. Henrique Lt 21-241800-217 Lisboa, Portugal
Telefone: (sede): +351 218 310 420, (Nº de apoio ao cliente): 808 500 087, www.linde.pt

E-mail: apoioclientes.gases.pt@linde.com
1.4 Número de telefone de emergência: Centro Inf. Antivenenos: +351 808 250 143 (24h)
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SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção.
Perigos Físicos

Gás inflamável Categoria 1 H220: Gás extremamente inflamável.
Gases sob pressão Gás comprimido H280: Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

2.2 Elementos do Rótulo

Palavras-Sinal: Perigo
Declaração/ões de perigo: H220: Gás extremamente inflamável.H280: Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
Frase de Precaução

Prevenção: P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
Resposta: P377: Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança.P381: Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança.
Armazenagem: P403: Armazenar em local bem ventilado.
Eliminação: Nenhum.

2.3 Outros perigos: Nenhum.
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.1 Substâncias

Designação química hidrogenioNúmero de identifição - UE: 001-001-00-9N.º CAS: 1333-74-0N.º CE: 215-605-7N.º registo REACH: Listado no Anexo IV/V do Regulamento 1907/2006/CE (REACH), isento de registo.Pureza: 100%A pureza da substância nesta secção é utilizada apenas para fins de classificação e não representa a pureza real da substância tal como fornecida, motivo pelo qualquer deve ser consultada outra documentação.Designação comercial: Hidrogénio, Hidrogénio 5.0, Hidrogénio 5.3, Hidrogénio 6.0
SECÇÃO 4: Primeiros socorros

Geral: Em elevadas concentrações pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir perda de consciência/mobilidade. A vítima pode não ter percepção da asfixia. Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração autónoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a respiração artificial se a vítima parar de respirar.
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Em elevadas concentrações pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir perda de consciência/mobilidade. A vítima pode não ter percepção da asfixia. Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração autónoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a respiração artificial se a vítima parar de respirar.
Contacto com os olhos: Não são esperados efeitos adversos da utilização deste produto.
Contacto com a Pele: Não são esperados efeitos adversos da utilização deste produto.
Ingestão: A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Paragem respiratória.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Riscos: Nenhum.
Tratamento: Nenhum.
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SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
Riscos Gerais de Incêndio: O calor pode originar a explosão dos recipientes.

5.1 Meios de extinção
Meios adequados de extinção: Água. Pó seco. Espuma.
Meios inadequados de extinção: Dióxido de carbono.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Nenhum.
Produtos de combustão perigosa: Nenhum.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Procedimentos especiais de combate a incêndio: Em caso de incêndio: deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Não extinguir as chamas no ponto de fuga devido à possibilidade de re-ignição explosiva descontrolada. Continuar a lançar água a partir de um local protegido até que o recipiente permaneça frio. Usar agentes de extinção para conter o fogo. Isolar a origem do fogo ou deixar arder.
Equipamento de protecção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios:

Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção normalizados, incluindo casaco retardante de chamas, capacete com viseira, luvas, botas de borracha adequadas e em ambientes fechados, aparelho de respiração autónomo.Orientações: EN 469 Vestuário de protecção para bombeiros. Requisitos de desempenho para vestuário de protecção para o combate a incêndio. EN 15090 -Calçado para bombeiros. EN 659: Luvas de protecção para bombeiros. EN 443: Capacetes para combate a incêndios em edifícios e outras estruturas. EN 137: Aparelhos de protecção respiratória - Auto-circuito aberto de aparelho de respiração de ar comprimido com máscara completa - Requisitos, ensaios e marcação.
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:

Evacuar a zona. Proporcionar boa ventilação. Considerar o risco de atmosferas potencialmente explosivas. Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Monitorizar a concentração do produto libertado. Impedir a entrada do produto em esgotos, caves, fossas ou qualquer outro lugar onde sua acumulação possa ser perigosa. Utilizar equipamento de respiração autónoma de pressão positiva quando entrar na área a não ser que se comprove que a atmosfera é respirável. EN 137: Aparelhos de protecção respiratória - Auto-circuito aberto de aparelho de respiração de ar comprimido com máscara completa -Requisitos, ensaios e marcação.
6.2 Precauções a Nível Ambiental: Prevenir dispersão ou derrame do produto se for seguro faze-lo.



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇAHidrogénio, comprimido
Data de Emissão:Data da revisão: 16.01.201324.07.2017 Versão: 1.1 N° de FDS: 0000100216945/15

SDS_PT - 000010021694

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Proporcionar boa ventilação. Eliminar fontes de ignição.
6.4 Remissão para outras secções: Ver também as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem:
7.1 Precauções para um manuseamento seguro: Apenas pessoas experientes e devidamente formadas devem manusear gases sob pressão. Utilizar somente equipamentos com especificação apropriada a este produto e à sua pressão e temperatura de fornecimento. Purgar o sistema com gás inerte e seco (exemplo: hélio ou azoto) antes de introduzir o produto e quando o sistema é colocado fora de serviço. Purgar o ar da instalação antes de introduzir o gás. Recipientes que contenham ou que contiveram substâncias inflamáveis ou explosivas , não devem ser inertizados com dióxido de carbono líquido. Avaliar o risco de atmosfera potencialmente explosiva e da necessidade de equipamentos àprova de explosão. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Manter ao abrigo de toda a fonte de ignição (incluindo cargas electrostáticas). Proporcionar ligação eléctrica à terra do equipamento e de equipamento eléctrico utilizável em atmosferas explosivas. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Seguir as instruções do fornecedor para o manuseamento do recipiente. A substância deve ser manuseada em conformidade com a boa higiene industrial e procedimentos de segurança. Verificar se todo o sistema foi (ou é regularmente) verificado quanto a fugas antes da sua utilização. Proteger os recipientes de danos físicos; não arrastar, rolar e deixar cair. De forma a identificar o conteúdo do recipiente, não remover os rótulos fornecidos pelo fornecedor. Quando necessitar de movimentar os cilindros, mesmo para curtas distâncias, usar um meio destinado ao transporte de cargas adequado ao transporte de cilindros (carrinho de mão próprio, etc). Manter os cilindros sempre em posição vertical. Manter as válvulas fechadas quando não em uso. Proporcionar boa ventilação. Impedir o retorno de água para o interior do recipiente. Não permitir o retorno do produto para o recipiente. Evitar retorno de água, ácidos e bases. Colocar o recipiente em local bem ventilado, a temperaturas inferiores a 50°C. Verificar todos os regulamentos e normas locais relativas à armazenagem de recipientes. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Armazenar de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. Nunca usar chama directa ou dispositivos eléctricos de aquecimento para elevar a pressão de um recipiente. Não retirar o capacete de protecção da válvula até que o recipiente tenha sido seguro contra uma parede ou bancada ou colocado em carrinho próprio e estar pronto para usar. Válvulas danificadas devem ser imediatamente comunicadas ao fornecedor. Fechar a válvula do recipiente após cada utilização e quando vazio, mesmo que ainda esteja conectado ao equipamento. Nunca tentar reparar ou modificar as válvulas dos recipientes ou dispositivos de segurança. Assim que o contentor for desconectado do equipamento, substituir as cápsulas ou protecção da válvula. Manter a válvula de saída do recipiente limpa e isenta de contaminações, em especial do gorduras e água. Se o utilizador tiver alguma dificuldade no manuseamento da válvula interromper o uso e contactar o fornecedor. Nunca tentar transferir gases de uma garrafa / recipiente para outro. Protecção da válvula do recipiente deve estar colocada.
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7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Todos os equipamentos eléctricos presentes na área de armazenagem deverão ser compatíveis com o risco de atmosferas potencialmente explosivas. Separar em armazém dos gases oxidantes e outros produtos oxidantes. Os recipientes não devem ser armazenados em condições susceptíveis de favorecer a corrosão. As condições gerais e fugas dos recipientes armazenados devem ser periodicamente verificadas. Protecção da válvula do recipiente deve estar colocada. Armazenar os recipientes em local livre de risco de incêndio e longe de fontes de calor e de ignição. Manter afastado de matérias combustíveis.

7.3 Utilizações finais específicas: Nenhum.
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de ControloValores-limite de Exposição ProfissionalNenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.
8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados: Considerar o sistema de autorização de trabalho, por exemplo para actividades de manutenção. Assegurar adequada ventilação do ar. Colocar exaustores de ar gerais e locais adequados. Manter as concentrações abaixo dos limites inferiores de explosão. Devem ser usados detectores de gás quando existe a possibilidade de libertação de gases/vapores Inflamáveis. Proporcionar boa ventilação, incluindo exaustão, para garantir que os limites de exposição no trabalho definidos não sejam ultrapassados. Em sistemas sob pressão as fugas devem ser regularmente verificadas. Produto deve ser manuseado em sistema fechado. Utilizar apenas instalações permanentemente estanques (por exemplo: tubagem com soldadura). Evitar acumulação de cargas electrostáticas.
Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

Informações gerais: A avaliação de risco deve ser direccionada e documentada para cada área de trabalho para avaliar os riscos relacionados ao uso do produto e seleccionar os equipamentos de protecção individual (EPI´s) de acordo com os riscos identificados como relevantes. As seguintes recomendações devem ser consideradas. Dispor de um equipamento de respiração autónoma de pressão positiva pronto a usar em caso de necessidade. Equipamentos de protecção individual para o corpo devem ser seleccionados com base na tarefa a ser executada e nos riscos envolvidos. Consultar os regulamentos locais para a restrição das emissões para a atmosfera. Consultar a secção 13 sobre os métodos específicos para o tratamento de efluentes gasosos. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Protecção ocular/facial: Usar óculos de protecção de acordo com a EN 166 quando utilizar gases.Orientações: EN 166 Protecção pessoal dos olhos.
Protecção da peleProtecção das Mãos: Utilizar luvas de protecção no manuseamento de garrafas.Orientações: EN 388 Luvas de protecção contra riscos mecânicos.
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Protecção do corpo: Usar vestuário ignífugo/retardador de fogo/chamas.Orientações: ISO/TR 2801:2007 - Vestuário de protecção contra calor e chama -Recomendações gerais para o cuidado, selecção e utilização de vestuário de protecção.
Outros: Utilizar calçado de protecção no manuseamento de garrafas.Orientações: EN ISO 20345 Equipamento de protecção individual - Calçado de segurança.

Protecção respiratória: Não é necessário.
Perigos térmicos: Não são necessárias medidas de precaução.
Medidas de higiene: Não são necessárias medidas específicas de gestão de risco para além das medidas de higiene industrial e procedimentos de segurança. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Controlo da exposição ambiental: Para informações sobre a eliminação, consultar o ponto 13 da FDS.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

AspectoForma: GásForma: Gás comprimido
Cor: IncolorOdor: InodoroLimiar de odor: O limiar de detecção do odor é subjectivo e inadequado para alarme em caso de sobreexposição.pH: não aplicável.Ponto de fusão: -259,2 °C

Ponto de ebulição: -253 °C
Ponto de sublimação: não aplicável.Temperatura critica (°C): -240,0 °C
Ponto de ignição: Não é aplicável a gases e a misturas de gases.Taxa de evaporação: Não é aplicável a gases e a misturas de gases.
Inflamabilidade (sólido, gás): Gás inflamávelLimite de inflamabilidade - superior (%): 77 %(V)Limite de inflamabilidade - inferior (%): 4 %(V)
Pressão de vapor: Desconhecida.Densidade de vapor (ar=1): 0,069
Densidade relativa: 0,07Solubilidade(s)Solubilidade na água: 1,62 mg/l
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Coeficiente de repartição (n-octanol/água): Desconhecido.Temperatura de auto-ignição: 560 °CTemperatura de decomposição: Desconhecido.Viscosidade
Viscosidade cinemática: Não há dados disponíveis.
Viscosidade dinâmica: Não há dados disponíveis.Propriedades explosivas: Não aplicável.

Propriedades oxidantes: não aplicável.
9.2 OUTRAS INFORMAÇÕES: Nenhum.

Peso molecular: 2,02 g/mol (H2)
SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 Reactividade: Nenhum perigo de reactividade para além dos efeitos descritos nas sub-secções seguintes.
10.2 Estabilidade Química: Estável em condições normais.
10.3 Possibilidade de Reacções Perigosas: Pode formar atmosfera potencialmente explosiva. Pode reagir violentamente com oxidantes.
10.4 Condições a Evitar: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
10.5 Materiais Incompatíveis: Ar e agentes comburentes. Para ver a compatibilidade do material consultar a versão mais recente da norma ISO-11114.
10.6 Produtos de Decomposição Perigosos: Em condições normais de armazenagem e utilização, não é expectável a formação de produtos perigosos derivados da decomposição do produto.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
Informações gerais: Nenhum.

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda - IngerirProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda - Contacto com a peleProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
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Toxicidade aguda - InalaçãoProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Corrosão/Irritação CutâneaProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões Oculares Graves/Irritação OcularProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização Respiratória ou da PeleProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em Células GerminaisProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
CarcinogénecidadeProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade reprodutivaProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade Especifica dos Órgãos-Alvo Após Exposição ÚnicaProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade Especifica dos Órgãos-alvo Após Exposição RepetidaProduto Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo por AspiraçãoProduto Não é aplicável a gases e a misturas de gases..

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade

Toxicidade agudaProduto Este produto não causa nenhum dano ecológico.
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12.2 Persistência e DegradabilidadeProduto Não é aplicável a gases e a misturas de gases..
12.3 Potencial de BioacumulaçãoProduto É de esperar que o produto seja biodegradável e não é de esperar que persista por períodos prolongados em ambiente aquático.
12.4 Mobilidade no SoloProduto Devido à sua elevada volatilidade, não é expectável que o produto cause poluição do solo ou água.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmBProduto Não classificado como PBT ou vPBT.
12.6 Outros Efeitos Adversos: Este produto não causa nenhum dano ecológico.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Informações gerais: Não descarregar em locais onde a sua acumulação possa ser perigosa. Consultar o fornecedor para recomendações específicas. Não descarregar em locais onde haja risco de formar uma mistura explosiva com o ar. O gás descarregado deve ser queimado em queimador apropriado, equipado com dispositivo anti-retorno de chama.
Métodos de eliminação: Consultar o código de prática da EIGA (Doc.30 "Eliminação de Gases", disponível para download no http://www.eiga.org) para obter mais orientações sobre os métodos adequados de eliminação. Eliminação de garrafas somente através do fornecedor. A descarga, o tratamento ou a eliminação podem ser sujeitos àlegislação nacional, comunitária ou local.
Códigos Europeus em matéria de ResíduosRecipiente: 16 05 04*: Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas.
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SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
ADR 14.1 Número ONU: UN 104914.2 Designação Oficial de Transporte da ONU: HIDROGÉNIO COMPRIMIDO

14.3 Classes de Perigo para Efeitos de TransporteClasse: 2Rótulo(s): 2.1N° do perigo (ADR): 23Código de restrição em túneis: (B/D)
14.4 Grupo de Embalagem: –14.5 Perigos para o ambiente: não aplicável14.6 Precauções especiais para o utilizador: –

RID
14.1 Número ONU: UN 104914.2 Designação Oficial de Transporte da ONU HIDROGÉNIO COMPRIMIDO
14.3 Classes de Perigo para Efeitos de TransporteClasse: 2Rótulo(s): 2.1
14.4 Grupo de Embalagem: –14.5 Perigos para o ambiente: não aplicável14.6 Precauções especiais para o utilizador: –

IMDG14.1 Número ONU: UN 104914.2 Designação Oficial de Transporte da ONU: HYDROGEN, COMPRESSED
14.3 Classes de Perigo para Efeitos de TransporteClasse: 2.1Rótulo(s): 2.1EmS No.: F-D, S-U
14.3 Grupo de Embalagem: –14.5 Perigos para o ambiente: não aplicável14.6 Precauções especiais para o utilizador: –
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IATA
14.1 Número ONU: UN 104914.2 Nome Apropriado Para Embarque: Hydrogen, compressed14.3 Classes de Perigo para Efeitos de Transporte:Classe: 2.1Rótulo(s): 2.1
14.4 Grupo de Embalagem: –14.5 Perigos para o ambiente: não aplicável14.6 Precauções especiais para o utilizador: –

OUTRAS INFORMAÇÕESAeronaves de passageiros e de carga: Proibido.
Apenas em aeronaves de carga: Proibido.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC: não aplicável
Identificação adicional: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não estáseparado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os perigos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar que estão bem fixos. Comprovar que a válvula da garrafa está fechada e que não tem fugas. Protecção da válvula do recipiente deve estar colocada. Assegurar adequada ventilação do ar.

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamentações
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

Regulamentos da UE
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Anexo XIV Substâncias sujeitas a restrições de colocação no mercado e utilização: 

Designação química N.º CAS Concentraçãohidrogenio 1333-74-0 100%
Directiva 96/82/CE (Seveso III) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas: 

Designação química N.º CAS Concentraçãohidrogenio 1333-74-0 100%
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Directiva 98/24/CE: relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados àexposi‡ção a agentes químicos no trabalho: 
Designação química N.º CAS Concentraçãohidrogenio 1333-74-0 100%

Regulamentos nacionais
Directiva 89/391/CEE do Conselho relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores nos locais de  trabalho. Directiva 89/686/CEE, relativa aos equipamentos de protecção individual. Directiva 94/9/CE sobre equipamentos e sistemas de protecção destinados ao uso em atmosferas potencialmente explosivas (ATEX). Somente produtos que cumpram os Regulamentos (CE) n.º 1333/2008 e (UE) n.º 231/2012 relativos aos aditivos alimentares e que estejam rotulados enquanto tal podem ser usados como aditivos alimentares.Esta Ficha de Dados de Segurança foi elaborada de acordo com o regulamento (UE) 2015/830.

15.2 Avaliação da segurança química: Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações
Informação sobre revisão: Irrelevante.
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Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:
Várias fontes de dados foram utilizadas na compilação desta SDS, que incluem, mas não exclusivamente, as seguintes fontes:Agência para o registo de Substâncias Tóxicas e Enfermidades (ATSDR) (http://www.atsdr.cdc.gov/).Agência Europeia de Química: Orientações sobre a elaboração das fichas de dados de segurança.Agência Europeia de Química: Informações sobre Substâncias  Registadas (http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx registrados#search).European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 - Guia de Classificação e Rotulagem.Programa Internacional de Segurança Química (http://www.inchem.org/).ISO 10156:2010 gases e misturas de gases - Determinação do potencial de fogo e capacidade de oxidação para a selecção da conexão de saída da válvula do cilindro.Matheson Gas Data Book, edição 7.National Institute for Standards and Technology (NIST)  Banco de Dados Padrão de Referência  número 69.A plataforma ESIS (European chemical Substances 5 Information System) da antiga European Chemicals Bureau (ECB) (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).O Conselho Europeu da Indústria Química (CEFIC) ERICards.Rede de dados da biblioteca nacional de medicina toxicológica dos Estados Unidos da América TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html).Valores limite (Threshold Limit Values - TLV) da Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH).Informação especifica da substância fornecida pelo fornecedores.As informações dadas neste documento são consideradas exactas até ao momento da sua impressão.

Redacção das advertências de perigo (H) nas secções 2 e 3H220 Gás extremamente inflamável.H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
Informação sobre formação: Os utilizadores de aparelhos de respiração devem receber formação específica. Assegurar que os operadores compreendem bem os riscos do enriquecimento de oxigénio. Assegurar que os operadores compreendem bem os riscos. Assegurar que os operadores compreendem bem os riscos da inflamabilidade.
Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção.Flam. Gas 1, H220Press. Gas Compr. Gas, H280
OUTRAS INFORMAÇÕES: Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar cuidadosamente a compatibilidade e segurança dos materiais utilizados Assegurar adequada ventilação do ar. Assegurar que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas. Garantir que o equipamento esteja adequadamente ligado àterra. Embora não tenham sido dispensados todos os cuidados na elaboração deste documento, nenhuma responsabilidade será aceite em caso de danos ou acidentes resultantes da sua utilização.
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Data da revisão: 24.07.2017Isenção de responsabilidade: Estas informações são fornecidas sem garantia. Acredita-se que as informações sejam correctas. Estas informações devem ser usadas para fazer uma determinação independente sobre os métodos e protecção dos trabalhadores e do ambiente.



BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto: BECHLOR WT 13%

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 %

CAS: 7681-52-9

EC: 231-668-3

Index: 017-011-00-1

REACH: 01-2119488154-34-XXXX

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:
Usos pertinentes: TP5: Água potável  - Produtos utilizados na desinfeção de água potável destinada tanto aos seres humanos como aos
animais.. Para uso utilizador profissional/utilizador industrial.
Usos desaconselhados: Todos aqueles uso não especificados nesta epígrafe ou na subsecção 7.3

Para informação detalhada sobre o uso específico e seguro do produto, ver anexo

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:
QUIMITEJO
Rua da Fábrica, 123 – Ap. 1003
4765-080 Carreira – V. N. de Famalicão - Braga - Portugal
Tel.: +351252809000 - Fax: +351252898404
sds@quimitejo.com
http://www.quimitejo.com

1.4 Número de telefone de emergência: CIAV- Centro de Informação Antivenenos - 800250250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS **

2.1 Classificação da substância ou mistura:
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).

Aquatic Acute 1: Perigosidade aguda para o meio ambiente aquático, Categoria 1, H400
Aquatic Chronic 2: Perigosidade crónica para o meio ambiente aquático, Categoria 2, H411
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves, Categoria 1, H318
Met. Corr. 1: Corrosivo para os metais, Categoria 1, H290
Skin Corr. 1B: Corrosão cutânea, Categoria 1B, H314

2.2 Elementos do rótulo:
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
Perigo

Advertências de perigo:
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Met. Corr. 1: H290 - Pode ser corrosivo para os metáis
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
Recomendações de prudência:

** Alterações relativamente à versão anterior
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BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS ** (continuação)

P234: Mantenha sempre o produto na sua embalagem original
P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial
P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele
com água ou tomar um duche
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens,
respetivamente
Informação suplementar:
EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos

Substâncias que contribuem para a classificação
Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % (CAS: 7681-52-9)

2.3 Outros perigos:
O produto não atende aos critérios PBT/mPmB
A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito
bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

** Alterações relativamente à versão anterior

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES **

3.1 Substâncias:
Descrição química: Compostos clorados

Componentes:
De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

Identificação Nome químico/classificação Concentração

Auto-classificadaHipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 %

Regulamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr.
1B: H314; EUH031 - Perigo

10 - <20 %

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as seções 8, 11, 12, 15 e 16.

3.2 Misturas:
Não aplicável

** Alterações relativamente à versão anterior

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:
Solicitar assistência médica imediata, mostrando-lhe a FDS deste produto.

Por inalação:
Retirar o afectado do local de exposição, administrar-lhe ar limpo e mantê-lo em repouso. Em casos graves como paragem cardio-
respiratória, aplicar técnicas de respiração artificial (respiração boca-a-boca, massagem cardíaca, administração de oxigénio, etc.), solicitando
assistência médica imediata.
Por contacto com a pele:
Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona afectada com água fria abundante e sabão neutro. Em caso de afecção
grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelação, não se deve tirar a roupa pois poderá agravar a lesão se esta
estiver colada à pele. Caso se formem bolhas na pele, estás não se devem rebentar pois aumentaria o risco de infecção.
Por contacto com os olhos:
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BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS (continuação)

Enxaguar os olhos com água em abundância à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que o afectado esfregue ou
feche os olhos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois, de
outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente
possível com a FDS do produto.
Por ingestão/aspiração:
Solicitar assistência médica imediata, mostrando a FDS deste produto. Não induzir o vómito, porque a sua expulsão do estômago pode
provocar danos na mucosa do tracto digestivo superior e a sua aspiração, ao tracto respiratório. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe
a possibilidade de que tenham sido afectadas na ingestão. No caso de perda de consciência não administrar nada por via oral até supervisão
de um médico. Manter o afectado em repouso.
Medidas de autoproteção do Socorrista:
Proteção respiratória:
- Utilize máscara com filtro apropriado;
- Tipo de filtro recomendado: Código B;
Proteção das mãos:
- Use luvas impermeáveis com espessura de 1,2 mm;
- Material adequado: PVC;
Proteção dos Olhos:
- Devem ser usados óculos resistentes a produtos químicos, com proteção lateral.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11.

Outros sintomas e/ou efeitos:
Inalação:
- Irritante respiratório severo
- Irritante para as membranas mucosas
- Sintomas: Dificuldade em respirar, Tosse, pneumonia química, oedema pulmonar
- Exposição repetida ou prolongada: Nariz sangrante, bronquite crónica
Contato com a pele:
- Grave irritação da pele
- Sintomas: Vermelhidão, Tumefação dos tecidos, Queimadura
- Exposição repetida: Lesão ulcerativa
Contato com os olhos:
- Corrosivo
- Pode provocar um dano irreparável nos olhos.
- Sintomas: Vermelhidão, Lacrimação, Tumefação dos tecidos,  queimadura
Ingestão:
- Se for ingerido, queimaduras graves da boca e da garganta, assim como um perigo de perfuração
do esófago e do estômago.
- Risco de broncopneumonia química por aspiração do produto para as vias respiratórias.
- Risco de estado de choque.
- Sintomas: Náusea, Dor abdominal, Vómito com sangue, Diarreia, Sufocação, Tosse, Severa
deficiência de respiração
- Risco de: Problemas respiratórios

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:
A gravidade das lesões e o prognóstico da intoxicação dependem directamente da concentração e da
duração da exposição.

SECÇÃO 5:  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção:
Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. No caso de inflamação como consequência da
manipulação, armazenamento ou uso indevido, utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), de acordo com o
Regulamento de instalações de protecção contra incêndios. NÃO É RECOMENDADO utilizar jato d’água como agente de extinção.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:
Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reacção que podem ser altamente tóxicos e,
consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:
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BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 5:  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS (continuação)

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração autónomo.
Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, etc.) conforme a Directiva
89/654/EC.
Disposições adicionais:
Actuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a actuação perante acidentes e outras emergências. Suprimir
qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos susceptíveis de
inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do
incêndio no meio aquático.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:
Isolar as fugas sempre que não representar um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Perante a exposição potencial
com o produto derramado, é obrigatório o uso de elementos de protecção pessoal (ver epígrafe 8). Evacuar a zona e manter as pessoas sem
protecção afastadas.

6.2 Precauções a nível ambiental:
Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquático. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes
hermeticamente precintáveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recomenda-se:

Absorver o derrame através de areia ou absorvente inerte e transladar para um local seguro. Não absorver com serradura ou outros
absorventes combustíveis. Para qualquer consideração relativa à eliminação, consultar a epígrafe 13.

6.4 Remissão para outras secções:
Veja as seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:
A.- Precauções para a manipulação segura

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os
derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros (epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e
limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões.

Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. É recomendado que o produto seja transvazado a
velocidades lentas para evitar a geração de cargas electrostáticas que possam afectar produtos inflamáveis. Consultar a epígrafe 10 sobre
condições e matérias que devem ser evitadas.

C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.

Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma área que
disponha de barreiras de controlo da contaminação em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente nas imediações do
mesmo

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de armazenamento

Armazenar em local fresco, seco e ventilado

B.- Condições gerais de armazenamento.

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional, ver epígrafe 10.5

Outras informações:
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BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuação)

Material de embalagem:
- Poliéster estratificado.
- PVC
- Polietileno
- Vidro

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):
O hipoclorito de sódio é utilizado principalmente em síntese química, na limpeza, desinfecção e higienização domésticas, na água potável e
desinfecção de esgotos e no branqueamento (lixívia).
Ver anexo para informação detalhada sobre manipulação, armazenamento e usos específicos finais

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo:
Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei n.º 24/2012 e Norma
Portuguesa NP 1796-2014):

Identificação Valores limite ambientais
Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % TLV-TWA
CAS: 7681-52-9       EC: 231-668-3 TLV-STEL 0,5 ppm 1,5 mg/m³

DNEL (Trabalhadores):
Curta exposição Longa exposição

Identificação Sistémica Locais Sistémica Locais

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % Oral Não relevante Não relevante Não relevante Não relevante

CAS: 7681-52-9 Cutânea Não relevante Não relevante Não relevante Não relevante

EC: 231-668-3 Inalação 3,1 mg/m³ 3,1 mg/m³ 1,55 mg/m³ 1,55 mg/m³

DNEL (População):
Curta exposição Longa exposição

Identificação Sistémica Locais Sistémica Locais

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % Oral Não relevante Não relevante 0,26 mg/kg Não relevante

CAS: 7681-52-9 Cutânea Não relevante Não relevante Não relevante Não relevante

EC: 231-668-3 Inalação 3,1 mg/m³ 3,1 mg/m³ 1,55 mg/m³ 1,55 mg/m³

PNEC:
Identificação

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % STP 0,03 mg/L Água doce 0,00021 mg/L

CAS: 7681-52-9 Solo Não relevante Água marinha 0,000042 mg/L

EC: 231-668-3 Intermitentes 0,00026 mg/L Sedimentos (Água doce) Não relevante

Oral 11,1 g/kg Sedimentos (Água marinha) Não relevante

8.2 Controlo da exposição:
A.- Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de protecção individuais básicos, com o correspondente
marcação CE. Para mais informações sobre os equipamentos de protecção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção,
classe de protecção,…) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As indicações contidas neste ponto referem-se ao
produto puro. As medidas de protecção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso, método de
aplicação, etc. Para determinar o cumprimento de instalação de duches de emergência e/ou lava-olhos nos armazens deve ter-se em
conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver epígrafe
7.1 e 7.2.
Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementaçãopor parte dos serviços de prevenção
de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

B.- Protecção respiratória:

Pictograma PPE Marcação Normas ECN Observações

Protecção obrigatória
das vias respiratórias

Máscara auto-filtrante para
gases e vapores EN 405:2001+A1:2009

Substituir quando detectar odor ou sabor do
contaminante no interior da máscara ou adaptador

facial. Quando o contaminante não tiver boas
propriedades de aviso, recomenda-se a utilização de

equipamentos isolantes.
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

C.- Protecção específica das mãos.

Pictograma PPE Marcação Normas ECN Observações

Protecção obrigatória
das mãos

Luvas NÃO descartáveis de
protecção química

EN ISO 374-1:2016
EN 16523-1:2015

EN 420:2003+A1:2009

O período de permeação (Breakthrough Time) indicado
pelo fabricante deve ser superior ao tempo de uso do

produto. Não utilizar cremes protectores depois do
contacto do produto com a pele.

D.- Protecção ocular e facial

Pictograma PPE Marcação Normas ECN Observações

Protecção obrigatória
da cara

Ecrã facial

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

EN ISO 4007:2018

Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de
acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se

a sua utilização, no caso de risco de salpicos.

E.- Protecção corporal

Pictograma PPE Marcação Normas ECN Observações

Protecção obrigatória
do corpo

Roupa de protecção contra
riscos químicos.

EN 13034:2005+A1:2009
EN 168:2001

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
EN ISO 6529:2013
EN ISO 6530:2005

EN 464:1994

Uso exclusivo no trabalho. Limpar diariamente de
acordo com as instruções do fabricante.

Protecção obrigatória
dos pés

Calçado de segurança contra
risco químico

EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2019

Substituir as botas perante qualquer indício de
deterioração.

F.- Medidas complementares de emergência

Medida de emergência Normas Medida de emergência Normas

Duche de segurança

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Lavagem dos olhos

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlos de exposição do meio ambiente:
Em virtude da legislação comunitária de protecção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua
embalagem no meio ambiente. Para informação adicional, ver epígrafe 7.1.D

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:
Para obter informações completas ver a ficha técnica do produto.

Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC: Líquido.

Aspecto: Não disponível

Cor: Amarelado

Odor: A cloro

Limiar olfativo: Não relevante *

Volatilidade:
Temperatura de ebulição à pressão atmosférica: Não relevante *

Pressão de vapor a 20 ºC: 2500 Pa

Pressão de vapor a 50 ºC: Não relevante *

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque não é aplicável devido a natureza e perigo do produto
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS (continuação)

Taxa de evaporação a 20 ºC: Não relevante *

Caracterização do produto:
Densidade a 20 ºC: 1299 - 1301 kg/m³

Densidade relativa a 20 ºC: 1,299 - 1,301

Viscosidade dinâmica a 20 ºC: 6,4 cP

Viscosidade cinemática a 20 ºC: Não relevante *

Viscosidade cinemática a 40 ºC: Não relevante *

Concentração: Não relevante *

pH: 12,5

Densidade do vapor a 20 ºC: 2,5 kg/m³

Coeficiente de partição n-octanol/água: -3,42

Solubilidade em água a 20 ºC: Não relevante *

Propriedade de solubilidade: Não relevante *

Temperatura de decomposição: 20 ºC

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não relevante *

Propriedades explosivas: Não relevante *

Propriedades comburentes: Não relevante *

Inflamabilidade:
Temperatura de inflamação: Não inflamável (>60 ºC)

Inflamabilidade (sólido, gás): Não relevante *

Temperatura de auto-ignição: Não relevante *

Limite de inflamabilidade inferior: Não relevante *

Limite de inflamabilidade superior: Não relevante *

Explosividade:
Limite inferior de explosividade: Não relevante *

Limite superior de explosividade: Não relevante *

9.2 Outras informações:
Tensão superficial a 20 ºC: Não relevante *

Índice de refracção: Não relevante *

Constante de dissociação:                                                                          K=2.9x10-8 (a 25°C), pKa=7.53

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque não é aplicável devido a natureza e perigo do produto

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reactividade:
Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de produtos químicos.

10.2 Estabilidade química:
Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

10.3 Possibilidade de reações perigosas:
Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.

10.4 Condições a evitar:
Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

Choque e fricção Contacto com o ar Aquecimento Luz Solar Humidade
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

10.5 Materiais incompatíveis:
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE (continuação)

Ácidos Água Matérias comburentes Matérias combustíveis Outros
Evitar ácidos fortes Não aplicável Precaução Não aplicável NH3, Liberta gases tóxicos

Outros Materiais Incompatíveis:
Metais, sais metálicos e materiais orgânicos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:
Uma reacção adversa pode produzir Cloro, Ácido Hipocloroso e Clorato de sódio.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA **

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:

Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades toxicológicas

Efeitos perigosos para a saúde:

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem
ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:
A- Ingestão (efeito agudo):

-   Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias
classificadas como perigosas por ingestão. Para mais informação, ver epígrafe 3.
-   Corrosividade/Irritação: Produto corrosivo - a sua ingestão provoca queimaduras, destruindo os tecidos em toda a sua espessura. Para
mais informação sobre efeitos secundários por contacto com a pele, ver epígrafe 2.

B- Inalação (efeito agudo):

-   Toxicidade aguda: Pode ser mortal após longos períodos de exposição, pois em contacto com os ácido, liberta gases tóxicos
-   Corrosividade/Irritação: Em caso de inalação prolongada o produto é destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e das vias
respiratórias superiores

C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):

-   Contato com a pele: Principalmente o contacto com a pele destrói os tecidos em toda a sua espessura, provocando queimaduras. Para
mais informação sobre efeitos secundários por contacto com a pele, ver epígrafe 2.
-   Contato com os olhos: Lesões oculares significativas após o contacto

D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):

-   Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias
classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais informação, ver epígrafe 3.
   IARC: Não relevante
-   Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
-   Toxicidade pela reprodução: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando
substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

E- Efeitos de sensibilização:

-   Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias
classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, ver epígrafe 3.
-   Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas
como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como
perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:

-   Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não
são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
-   Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas
como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

H- Perigo de aspiração:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como
perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

Outras informações:
** Alterações relativamente à versão anterior
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ** (continuação)
Outras informações:

Não relevante

Informação toxicológica específica das substâncias:

Identificação Toxicidade aguda Género

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % DL50 oral 8910 mg/kg Ratazana

CAS: 7681-52-9 DL50 cutânea Não relevante

EC: 231-668-3 CL50 inalação Não relevante

** Alterações relativamente à versão anterior

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA **

12.1 Toxicidade:

Identificação Toxicidade aguda Espécie Género

Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % CL50 0,1 - 1 mg/L (96 h) Peixe

CAS: 7681-52-9 EC50 0,1 - 1 mg/L Crustáceo

EC: 231-668-3 EC50 0,1 - 1 mg/L Alga

12.2 Persistência e degradabilidade:
Não disponível

12.3 Potencial de bioacumulação:
Não disponível

12.4 Mobilidade no solo:
Não disponível

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:
O produto não atende aos critérios PBT/mPmB

12.6 Outros efeitos adversos:
Não descritos

** Alterações relativamente à versão anterior

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Código Descrição Tipo de resíduo  (Regulamento (UE) n.
°1357/2014)

Não é possível atribuir um código  específico, uma vez que este depende do uso dado pelo utilizador Perigoso

Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014):
HP14 Ecotóxico, HP12 Libertação de um gás com toxicidade aguda, HP8 Corrosivo

Gestão do resíduo (eliminação e valorização):
Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Decreto-Lei nº 73/2011). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da embalagem ter
estado em contacto direto com o produto,  esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com
resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.
Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:
De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas
com a gestão de resíduos.
Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014
Legislação nacional: Decreto-Lei nº 73/2011

** Alterações relativamente à versão anterior
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE **

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Em aplicação do ADR 2019 e RID 2019:

Transporte a granel em
conformidade com o anexo II da
Convenção MARPOL e o Código
IBC:

Não relevante14.7

Precauções especiais para o utilizador
Perigos para o ambiente: Sim14.5

ECódigo de Restrição em túneis:

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

Etiquetas:

Designação oficial de transporte da
ONU:

Grupo de embalagem:

Classes de perigo para efeitos de
transporte:

Número ONU:

Disposições especiais:

Propriedades físico-químicas:

UN1791

8

II
8

HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO

521

ver epígrafe 9
Quantidades Limitadas: 1 L

Transporte de mercadorias perigosas por mar:
Em aplicação ao IMDG 38-16:

Transporte a granel em
conformidade com o anexo II da
Convenção MARPOL e o Código
IBC:

Não relevante14.7

Precauções especiais para o utilizador
Perigos para o ambiente: Sim14.5

F-A, S-BCódigos EmS:

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

Etiquetas:

Designação oficial de transporte da
ONU:

Grupo de embalagem:

Classes de perigo para efeitos de
transporte:

Número ONU:

Disposições especiais:

Propriedades físico-químicas:

UN1791

8

II
8

HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO

Não relevante

ver epígrafe 9
Quantidades Limitadas: 1 L

8Grupo de segregação:

Transporte de mercadorias perigosas por ar:
Em aplicação ao IATA/ICAO 2019:

** Alterações relativamente à versão anterior
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE ** (continuação)

14.6

14.4

14.3

14.2
14.1

ver epígrafe 9Propriedades físico-químicas:

IIGrupo de embalagem:
8Etiquetas:

8Classes de perigo para efeitos de
transporte:

HIPOCLORITO EM SOLUÇÃODesignação oficial de transporte da
ONU:

Número ONU: UN1791

Perigos para o ambiente: Sim14.5

Transporte a granel em
conformidade com o anexo II da
Convenção MARPOL e o Código
IBC:

Não relevante14.7

Precauções especiais para o utilizador

** Alterações relativamente à versão anterior

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:
Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Não relevante

Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante

Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substâncias que esgotam a camada de ozono: Não relevante

Artigo 95, Regulamento (UE) Nº 528/2012: Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % (Tipo de produtos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12)

REGULAMENTO (UE) N.o 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Não relevante

Seveso III:

Secção Descrição Requisitos do nível
inferior

Requisitos do nível
superior

E1 PERIGOS PARA O AMBIENTE 100 200

Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...):
Não relevante

Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:
É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das
circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o manuseamento, utilização,
armazenamento e eliminação deste produto.
Outras legislações:
Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento
(CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e
restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.
Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos perigosos,
assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho.
Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L. n.º 206-A/2012 de 31 de Agosto, pelo D.L. n.º 19-A/2014 de 7 de Fevereiro e pelo
D.L. n.º 246-A/2015 de 21 de Outubro que regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas.
Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos
para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de
Dezembro de 2009.
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva
n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes
jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo
pelo Decreto-Lei n.º 17372015, de 25 de agosto.
Portaria n.º 209/2004 - Lista Europeia de Resíduos

15.2 Avaliação da segurança química:
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação)

O fornecedor realizou uma avaliação de segurança química

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES **

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:
Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de Dados de
Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (Regulamento (UE) Nº 2015/830)
Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:
COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES (SECÇÃO 3, SECÇÃO 11, SECÇÃO 12):
   · Substâncias acrescentadas
         Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % (7681-52-9)
   · Substâncias retiradas
         hipoclorito de sodio (7681-52-9)
Substâncias que contribuem para a classificação (SECÇÃO 2):
   · Substâncias acrescentadas
         Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % (7681-52-9)
Regulamento nº1272/2008 (CLP) (SECÇÃO 2, SECÇÃO 16):
   · Advertências de perigo
   · Recomendações de prudência
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE (SECÇÃO 14):
   · Grupo de embalagem
Textos das frases contempladas na seção 2:
H290: Pode ser corrosivo para os metáis
H318: Provoca lesões oculares graves
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos
H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
Textos das frases contempladas na seção 3:
As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes individuais que
aparecem na secção 3
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves
Met. Corr. 1: H290 - Pode ser corrosivo para os metáis
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
Conselhos relativos à formação:
Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a finalidade
de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do produto.
Principais fontes de literatura:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas e acrónimos:

** Alterações relativamente à versão anterior
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES ** (continuação)

(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
(IMDG) Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional
(DQO) Demanda Química de oxigénio
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias
(BCF) Fator de bioconcentração
(DL50) Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
(CL50) Concentração letal para 50 % de uma população de teste
(EC50) Concentração efetiva para 50 % de uma população de teste
(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanol-água
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico
(CAS) Número CAS (Chemical Abstracts Service)
(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução
(DNEL) Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
(CE) Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)
(PBT) Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica
(PNEC) Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
(EPI) Equipamento de proteção individual
(STOT) Toxicidade para órgãos-alvo específicos
(mPmB) Persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável

** Alterações relativamente à versão anterior
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Anexo 1

Indústria transformadora - Cenário de Exposição 1

1 – Título do Cenário de Exposição: Indústria Transformadora
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC)
ERC1 Fabrico de substâncias
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição.
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica)
2 - Condições operacionais e medidas de gestão do risco
2.1 - Controlo da exposição ambiental
Cenário de exposição individual para controlar a exposição ambiental para ERC2

Características do produto
A substância é uma estrutura única.
Não-hidrofóbico.
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação.

Tonelagem europeia 1195,23 kt/a 24% cloro ativo (286,85 kt/ano Cl2 equivalente)
Tonelagem regional máxima 342,58 kt/a 24% cloro ativo (82,22 kt/ano Cl2 equivalente)

Frequência e duração da utilização Libertação contínua.
Dias de emissão: 360 dias/ano

Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do risco

Fator 10 de diluição da água doce local
Fator 100 de diluição da água salgada local

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental

Utilização Interior/Exterior.
Produto aplicado em solução de processo aquoso com volatilização insignificante. O 
cloro livre existente no efluente é medido como cloro residual total (TRC) e é calculado 
para ser inferior a 1,0E – 13 mg/L
Não é expectável libertação para o ar resultante do processo, porque a solução de 
hipoclorito é não volátil.
Não é expectável libertação para o solo resultante do processo.

Condições técnicas e medidas ao 
nível dos processos (fonte) para 
evitar a libertação

As práticas comuns variam conforme os locais, mas as libertações expectáveis são 
insignificantes nas águas residuais e solos (o hipoclorito de sódio é rapidamente 
destruído em contacto com os materiais orgânicos e inorgânicos).

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, emissões para o ar e 
libertação para o solo

O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce.
Tratamento necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da 
substância diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas 
residuais.

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
das instalações

Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável.

Condições e medidas relacionadas 
com a estação de tratamento É necessário o tratamento das águas residuais.
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Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

municipal e industrial de esgotos
Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo das 
águas residuais

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em conformidade 
com as regulamentações locais e/ou nacionais.

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9. 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 -Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 -Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para separador. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, 
consultar o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da utilização Concentração 
da substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em sistema 
fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo 
contínuo e fechado, com ocasional 
exposição controlada 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) onde 
há possibilidade de exposição 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8a -Transferência de substâncias 
ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que envolvam 
exposição superior a 6 h.

n.c.e. Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8b -Transferência de substâncias 
ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que envolvam 
exposição superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC9 -Transferência de substâncias 
ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento 
específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

n.c.e.: nenhuma condição específica 
3 - Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente
EE8 - Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa 
-ambiente", fim da FDS Alargada) 

Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição em estação de 
tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, porque o hipoclorito 
de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma substância não volátil. 

A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente. Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é 
considerada a ocorrência da exposição indireta através da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência 
de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do ambiente. 
3.2 - Saúde humana 
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR) 

Valor Unidade Inalação dérmica combinada
Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalante - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a 

n.a. = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações; portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas para 
a instalação específica. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura, são necessárias medidas de 
gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 2

Formulação - Cenário de Exposição 2

1 – Título do Cenário de Exposição: Formulação 
Lista de todos os descritores do utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 10 Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas) 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC2 Formulação de preparações 
Nome(s) dos cenários individuais que controlam a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada 
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição. 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 

Página 16/38Emissão: 08/07/2019            Revisão: 11/10/2019            Versão: 2 (substitui 1)

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Documento gerado com o CHEMETER (www.siam-it.com)



BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) PROC14 
Produção de preparações ou artigos através de aglomeração a frio, compressão, extrusão, paletização PROC15 Utilização de 
um reagente para laboratório 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário de exposição individual que controla a exposição ambiental para ERC2 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: < 25 % 
(habitualmente 12 – 14 %) 

Tonelagem europeia 1195,23 kt/a 24% cloro ativo (286,85 kt/ano Cl2 equivalente) 
Número de instalações europeias de produção e formulação > 63 

Tonelagem regional máxima 342,58 kt/a 24% cloro ativo (82,22 kt/ano Cl2 equivalente) 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

Utilização Interior/Exterior. Produto aplicado em solução de processo aquoso com 
volatilização insignificante. O cloro livre existente no efluente é medido como cloro 
residual total (TRC) e é calculado para ser inferior a 1,0E -13 mg/L Não é expectável 
libertação para o ar a partir do processo, porque a solução de hipoclorito é não volátil. 
Não é expectável libertação para o solo a partir do processo. 

Condições técnicas e medidas ao 
nível dos processos (fonte) para 
evitar a libertação 

As práticas comuns variam conforme os locais, mas as libertações expectáveis são 
insignificantes nas águas residuais e solos (o hipoclorito de sódio é rapidamente 
destruído em contacto com os materiais orgânicos e inorgânicos). 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, emissões para o ar e 
libertação para o solo 

O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce. Tratamento 
necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da substância 
diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas residuais. 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir das 
instalações 

Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas 
com a estação de tratamento 
municipal e industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo das 
águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em conformidade 
com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 14, 15 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 -Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 -Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para separador. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, 
consultar o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da utilização Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em sistema 
fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

contínuo e fechado, com ocasional 
exposição controlada 

n.c.e. n.c.e. nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) 
onde há possibilidade de exposição 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC5 -Mistura ou combinação 
nos processos descontínuos de 
formulação de preparações e 
artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse 
fim 

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8b -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC9 -Transferência de 
substâncias ou preparações para 
pequenos contentores (linha de 
enchimento específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC14 -Produção de preparações 
ou artigos através de aglomeração a 
frio, compressão, extrusão, 
paletização 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento médio. 

PROC 15 – Utilização de um 
reagente para laboratório n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 

n.c.e. : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 -Ambiente
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição utilizada como PEC 
em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, 
porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma 
substância não volátil.
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral)
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente.
Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é considerada a ocorrência da exposição indireta através 
da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do 
ambiente.
3.2 – Saúde humana 

Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Via de exposição Concentrações de hipoclorito de 
sódio 

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR) 

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC 14 0,23 mg/m3 0,15 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC 15 0,70 mg/m3 0,45 n.a n.a

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição

As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de  segurança química específica para instalação. 

Anexo 3

Uso industrial enquanto produto intermédio - Cenário de Exposição 3

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso industrial enquanto produto intermédio 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 8 Fabrico de produtos químicos a granel, em grandes quantidades (incluindo produtos petrolíferos) 
SU 9 Fabrico de produtos de química fina 
PC19 Intermédio 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC6a Utilização industrial resultando no fabrico de outra substância (uso de produtos intermédios) 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada 
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição. 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para a ERC6a 

Características do produto 
A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: <25% 

Tonelagem europeia Foi estimado serem utilizados 26% do consumo total como produto químico intermédio 
(equivalente a 75,96kt/ano de cloro). 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados 
pela gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

Reações com produtos intermédios orgânicos em sistemas fechados controlados. A 
solução de hipoclorito de sódio é colocada em vasos de reação através de sistemas 
fechados. 
Não é expectável libertação para o ambiente. No pior dos cenários, o cloro livre 
existente no efluente é medido como cloro residual total (TRC) e é calculado para ser 
inferior a 1.0E -13 mg/L 

Condições técnicas e medidas ao 
nível dos processos (fonte) para 
evitar a libertação 

Os mecanismos habituais de controlo de libertação (todas as instalações abrangidas 
pela diretiva IPPC e os documentos BREF) e observadas as regulamentações locais 
específicas para minimizar o risco. As práticas comuns variam conforme as 
instalações, mas não são expectáveis libertações. Os efluentes gasosos emitidos a 
partir do reator são normalmente tratado num descontaminador de ar de extração 
térmica antes da libertação para a atmosfera. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, emissões para o ar e 
libertação para o solo 

O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce. Tratamento 
necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da substância 
diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas residuais. 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir das 
instalações 

Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas 
com a estação de tratamento 
municipal e industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer compostos 
orgânicos residuais e cloro que possam existir. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo das águas 
residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9. 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 - Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 - Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da 
utilização

Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em sistema 
fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo 
contínuo e fechado, com ocasional 
exposição controlada 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54].
Processar em confinamento 
reduzido. 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação)

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) onde 
há possibilidade de exposição

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC8b -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC9 -Transferência de 
substâncias ou preparações para 
pequenos contentores
(linha de enchimento específica)

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

n.c.e. : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
As emissões para o ambiente não ocorrerão dado que o NaClO não reage ou é completamente reduzido a cloreto de sódio 
durante o processo. As águas residuais são normalmente tratadas devido aos compostos orgânicos e, simultaneamente, é 
eliminado qualquer cloro que possa ainda existir. De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de 
concentrações de exposição utilizada como PEC em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para 
os outros compartimentos não são aplicáveis, porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material 
orgânico e inorgânico e, além disso, é uma substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente.
Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é considerada a ocorrência da exposição indireta através 
da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do 
ambiente.
3.2 - Saúde humana 
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito de 
sódio 

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR) 

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação – 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação -
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 4

Uso industrial na indústria têxtil - Cenário de Exposição 4

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso industrial na indústria têxtil 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 5 Fabrico de têxteis, couro, peles 
PC 34 Corantes para têxteis, produtos para impregnação e acabamento; incluindo branqueadores e outros auxiliares de 
processamento 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC6b Utilização industrial de auxiliares à transformação reativos 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada 
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição. 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) PROC13 
Tratamento de artigos por vazamento e imersão 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para a ERC6b 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: 
< 25 % 

Tonelagem europeia 12,05 kt de Cl2 equivalente foram utilizados na Europa em 1994 
(300 t como cloro gasoso e 11,75 kt como branqueador). 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 
O sulfito deve ser usado como parte do processo de redução do teor de cloro 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

conduzindo a libertações insignificantes de NaClO na água. Não é expectável 
libertação para o ambiente. No pior dos cenários, o cloro livre existente no 
efluente é medido como cloro residual total (TRC) e é calculado para ser inferior 
a 1.0E -13 mg/L 

Condições técnicas e medidas ao nível dos 
processos (fonte) para evitar a libertação 

Os mecanismos habituais de controlo de libertação (todas as instalações 
abrangidas pela diretiva IPPC e os documentos BREF) e observadas as 
regulamentações locais específicas para minimizar o risco. As práticas comuns 
variam conforme as instalações, mas não são expectáveis libertações. Os 
efluentes gasosos emitidos a partir do reator são normalmente tratados num 
descontaminador de ar de extração térmica antes da libertação para a atmosfera. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar as descargas, 
emissões para o ar e libertação para o solo 

A cloração da lã é realizada num ambiente ácido, no qual a formação do cloro 
gasoso é inevitável. Isto exige um elevado grau de isolamento das fábricas, a 
presença de sistemas de redução de emissões gasosas e uma fase de 
neutralização. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e 
industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer 
compostos orgânicos residuais e cloro que possam existir 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 13 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 -Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 -Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da 
utilização

Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em sistema 
fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo 
contínuo e fechado, com ocasional 
exposição controlada 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) onde 
há possibilidade de exposição 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC5 -Mistura ou combinação nos 
processos descontínuos de 
formulação de preparações e artigos 
(estádios múltiplos e/ou contacto 
significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC8b -Transferência de Evitar a realização de Providenciar ventilação de extração 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

atividades que 
envolvam exposição 

superior a 6 h.

n.c.e. nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC9 -Transferência de substâncias 
ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento 
específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC13 -Tratamento de artigos por 
vazamento e imersão n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. Processar em 
confinamento médio. Exposição 
mínima devido a espaço 
parcialmente ventilado do operador 
ou do equipamento. 

nce : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
Para usar na indústria têxtil, são expectáveis reduzidas libertações de hipoclorito de sódio devido às condições operacionais 
existentes no local nos vários processos (por exemplo, a fase de redução do teor de cloro no tratamento da lã) e também, 
devido à rápida decomposição do hipoclorito. 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição utilizada como PEC 
em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, 
porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma 
substância não volátil.
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral)
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente.
Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é considerada a ocorrência da exposição indireta através 
da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do 
ambiente.
3.2 – Saúde humana
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito 
de sódio 

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR) 

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC13 0,70 mg/m³ 0,45 n.a n.a 

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo  Cenário de 
Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma  avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 5

Uso industrial em tratamento de esgotos e de água de refrigeração ou de aquecimento- Cenário de
Exposição 5

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso industrial em tratamento de esgotos e de água de refrigeração ou de 
aquecimento 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 23 Fornecimento de eletricidade, vapor, gás, água e tratamento de esgotos 
PC 20 Produtos como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização 
PC 37 Produtos químicos de tratamento da água 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC6b Utilização industrial de auxiliares à transformação reativos 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada 
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição. 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para a ERC6b 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: 
< 25 % 

Tonelagem europeia 

Tratamento de esgotos: Foram utilizados na Europa em 1994 o equivalente a 
15,18 kt/ano e 9,55 kt/ano de cloro 
Água de refrigeração: O consumo de hipoclorito produzido pela indústria química 
para aplicações de água de refrigeração está estimado no equivalente a 5,58 
kt/ano de cloro. O uso de cloro gasoso é muito semelhante com o equivalente a 
4,80 kt/ano para o ano de 1994. 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 
O processo de água de refrigeração tem de obedecer ao documento de 
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Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

referência IPPC na aplicação das melhores técnicas existentes (BAT) para os 
sistemas de refrigeração industrial (Comissão Europeia, 2001). As condições 
operacionais específicas da instalação a serem aplicadas são determinadas tanto 
pelo cloro como pelo hipoclorito no documento BAT. O processo de cloração 
usado para a desinfeção das águas residuais no tratamento de esgotos requer 
uma dose de cloro de 5 -40 mg Cl2/L. Os doseamentos do cloro destinam-se a 
minimizar as descargas de cloro para o ambiente. 

Condições técnicas e medidas ao nível 
dos processos (fonte) para evitar a 
libertação 

As práticas comuns variam conforme as instalações, mas não são expectáveis 
libertações. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar as descargas, 
emissões para o ar e libertação para o 
solo 

O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce. Tratamento 
necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da substância 
diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas 
residuais. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e 
industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer 
compostos orgânicos residuais e cloro que possam existir. 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES  

 G12 -Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 -Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da 
utilização 

Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em sistema 
fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo 
contínuo 
e fechado, com ocasional exposição 
controlada 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) onde 
há possibilidade de exposição 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC5 -Mistura ou combinação nos 
processos descontínuos de 
formulação de preparações e artigos 
(estádios múltiplos e/ou contacto 
significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 

Evitar a realização 
de atividades que 

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 

Página 26/38Emissão: 08/07/2019            Revisão: 11/10/2019            Versão: 2 (substitui 1)

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Documento gerado com o CHEMETER (www.siam-it.com)



BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

de atividades que 
envolvam exposição 

superior a 6 h.

n.c.e. emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC8b -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

Evitar a realização 
de  atividades que  

envolvam exposição 
superior a 6 h. 

n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC9 -Transferência de 
substâncias ou preparações para 
pequenos contentores 
(linha de enchimento específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de extração 
nos locais onde possam ocorrer 
emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

nce : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 -Ambiente 
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
A libertação de hipoclorito de sódio para o compartimento aquático são geralmente reduzidas devido à rápida decomposição do 
hipoclorito. De facto, devido a uma reação imediata subsequente ao encontrar matérias oxidáveis na água recetora, quaisquer 
resíduos de cloro existentes são eliminados na descarga, com níveis de decomposição a aumentar em descargas de 
concentrações. De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição 
utilizada como PEC em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não 
são aplicáveis, porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além 
disso, é uma substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente. Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é 
considerada a ocorrência da exposição indireta através da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência 
de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do ambiente. 
3.2 – Saúde humana 
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis por pedido) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito de 
sódio 

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR) 

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a 

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
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Exposição 

As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 6

Uso industrial em pasta e papel - Cenário de Exposição 6

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso industrial em pasta e papel 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 6b Fabrico de pasta, papel e produtos de papel 
PC 26 Corante de papel e cartão, produtos de acabamento e impregnação: incluindo branqueadores e outros auxiliares de 
transformação 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC6b Utilização industrial de auxiliares à transformação reativos 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2 Utilização em processo contínuo e fechado, com ocasional exposição controlada 
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese) onde há possibilidade de exposição. 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para a ERC6b 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: 
< 25 % 

Tonelagem europeia O consumo por ano em 1994 foi o equivalente a 17,43 e 8,53 kt/ano de cloro para 
o colo e para o hipoclorito, respetivamente. 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

A concentração de hipoclorito no sistema é reduzida, e as quantidades são 
determinadas de modo a que no fim do processo de limpeza a existência de 
hipoclorito residual livre é insignificante. Não é expectável libertação para o 
ambiente. No pior dos cenários, o cloro livre existente no efluente é medido como 
cloro residual total (TRC) e é calculado para ser inferior a 1,0E -13 mg/L 

Condições técnicas e medidas ao nível 
dos processos (fonte) para evitar a 
libertação 

Na indústria de pasta e papel apenas são consideradas duas aplicações 
específicas: -desinfeção do sistema da máquina de papel -quebra das resinas 
resistentes em húmido As práticas comuns variam conforme as instalações, mas 
não são expectáveis libertações. 

Condições técnicas no local e medidas O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce. Tratamento 
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para reduzir ou limitar as descargas, 
emissões para o ar e libertação para o 
solo 

necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da substância 
diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas 
residuais. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável. 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e 
industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer 
compostos orgânicos residuais e cloro que possam existir. 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 - Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 - Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 - Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da utilização Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC1 -Utilização em processo 
fechado, sem probabilidade de 
exposição 

n.c.e. n.c.e. Manusear a substância em 
sistema fechado [E47]. 

PROC2 -Utilização em processo 
contínuo e fechado, com ocasional 
exposição controlada 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC3 -Utilização em processo 
descontínuo fechado (síntese ou 
formulação)

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54].
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC4 -Utilização em processos 
descontínuos e outros (síntese) onde 
há possibilidade de exposição 

n.c.e. n.c.e. Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC5 -Mistura ou combinação nos 
processos descontínuos de 
formulação de preparações e artigos 
(estádios múltiplos e/ou contacto 
significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC8b -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54].
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC9 -Transferência de 
substâncias ou preparações para n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

pequenos contentores (linha de 
enchimento específica) 

n.c.e. n.c.e. ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

nce : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 -Ambiente 
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição utilizada como PEC 
em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, 
porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma 
substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente.
Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é considerada a ocorrência da exposição indireta através 
da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do 
ambiente.
3.2 – Saúde humana
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito de 
sódio

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR)

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC1 0,02 mg/m³ 0,01 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC2 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC3 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC4 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8b 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a 

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 7

Uso em limpeza industrial - Cenário de Exposição 7

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso em limpeza industrial 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 3 Utilizações industriais: A utilização de substâncias estremes ou em preparações em instalações industriais 
SU 4 Fabrico de produtos alimentares 
PC 35 Produtos de limpeza e lavagem (incluindo produtos à base de solventes) 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC6b Utilização industrial de auxiliares à transformação reativos 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC7 Pulverização em contexto e aplicação industrial 
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) PROC10 
Aplicação por rolo ou pincel 
PROC13 Tratamento de artigos por vazamento e imersão 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para a ERC6b 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: 
< 25% 

Tonelagem europeia 250-450 000 toneladas por ano de solução de hipoclorito de sódio (5% solução). 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 360 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

Evitar libertações para o ambiente (águas de superfície ou solo) ou para águas 
residuais. No entanto, o hipoclorito de sódio é considerado de desaparecimento 
rápido de todos os cenários apresentados, tanto por rápida redução no efluente 
da fábrica como no esgoto. Portanto, não são expectáveis libertações no 
ambiente. Na pior dos cenários, o cloro livre existente no efluente é medido como 
cloro residual total (TRC) e é calculado para ser inferior a 1,0E - 13 mg/L.

Condições técnicas e medidas ao nível 
dos processos (fonte) para evitar a 
libertação 

As práticas comuns variam conforme as instalações e devem estar em 
conformidade com a Diretiva Biocidas 98/8/CE. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar as descargas, 
emissões para o ar e libertação para o 
solo 

O risco para o ambiente é provocado pela exposição de água doce. Tratamento 
necessário das águas residuais nas instalações. Evitar a descarga da substância 
diretamente no meio ambiente, sendo necessário o tratamento das águas 
residuais. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e 
industrial de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer 
compostos orgânicos residuais e cloro que possam existir. 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 5, 7, 8a, 9, 10,13 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G12 -Abrange a percentagem da substância no produto até 25 % (salvo especificação em contrário). 
 G2 -Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 – Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da utilização Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC5 -Mistura ou combinação nos 
processos descontínuos de 
formulação de preparações e artigos 
(estádios múltiplos e/ou contacto 
significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. Processar 
em confinamento reduzido. 

PROC 7 – Pulverização em contexto 
e aplicação industrial 

OC28 -Evitar a 
realização de 

atividades envolvam 
exposição superior a 4 

horas.

n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. Processo 
em confinamento médio; Minimiza 
a exposição devido a espaço 
parcialmente ventilado do operador 
ou do equipamento. 

PROC8a -Transferência de 
substâncias ou preparações de/para 
recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim

Evitar a realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 6 h.

n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido.

PROC9 -Transferência de 
substâncias ou preparações para 
pequenos contentores (linha de 
enchimento específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC 10: Aplicação por rolo ou 
pincel n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. Processar 
em confinamento médio. 

PROC 13: Tratamento de artigos por 
vazamento e imersão n.c.e. n.c.e.

Providenciar ventilação de 
extração nos locais onde possam 
ocorrer emissões. [E54]. 
Processar em confinamento 
médio. Exposição mínima devido a 
espaço parcialmente ventilado do 
operador ou do equipamento. 

nce : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente 
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição utilizada como PEC 
em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, 
porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma 
substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente. Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é 
considerada a ocorrência da exposição indireta através da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência 
de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do ambiente. 
3.2 – Saúde humana
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito 
de sódio 

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR)

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC7 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC8a 1,25 mg/m³ 0,81 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 0,91 mg/m³ 0,59 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC10 1,00 mg/m³ 0,65 n.a n.a 

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC13 0,70 mg/m³ 0,45 n.a n.a 

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 8

Uso em limpeza profissional - Cenário de Exposição 8

1 – Título do Cenário de Exposição: Uso em limpeza profissional 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 22 Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, entretenimento, serviços, artesanato) 
PC 35 Produtos de limpeza e lavagem (incluindo produtos à base de solventes) 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC8a Utilização interior dispersiva e generalizada de auxiliares à transformação em sistemas abertos 
ERC8b Utilização interior dispersiva e generalizada de substâncias reativas em sistemas abertos 
ERC8d Utilização exterior dispersiva e generalizada de auxiliares à transformação em sistemas abertos
ERC8e Utilização exterior dispersiva e generalizada de substâncias reativas em sistemas abertos 
Nome(s) dos cenários individuais para a exposição dos trabalhadores e categorias de processo (PROC) 
correspondentes 
PROC5 Mistura ou combinação nos processos descontínuos de formulação de preparações e artigos (estádios múltiplos e/ou 
contacto significativo) 
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de enchimento específica) PROC10 
Aplicação por rolo ou pincel 
PROC11 Pulverização fora de contexto e/ou aplicação industrial 
PROC13 Tratamento de artigos por vazamento e imersão 
PROC15 Utilização de um reagente para laboratório 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as ERC8a, 8b, 8d, 8e 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. Concentração: 
< 5% 

Tonelagem europeia 250-450 000 toneladas por ano de solução de hipoclorito de sódio. 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 365 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de 
utilização que afetam a exposição 
ambiental 

Evitar libertações para o ambiente (águas de superfície ou solo) ou para águas 
residuais. No entanto, o hipoclorito de sódio é considerado de desaparecimento 
rápido de todos os cenários apresentados, tanto por rápida redução no efluente 
da fábrica como no esgoto. Portanto, não são expectáveis libertações no 
ambiente. Na pior dos cenários, o cloro livre existente no efluente é medido 
como cloro residual total (TRC) e é calculado para ser inferior a 1,0E - 13 mg/L.

Condições técnicas e medidas ao nível dos 
processos (fonte) para evitar a libertação 

As práticas comuns variam conforme as instalações e devem estar em 
conformidade com a Diretiva Biocidas 98/8/CE. 

Condições técnicas no local e medidas para 
reduzir ou limitar as descargas, emissões 
para o ar e libertação para o solo 

O NaClO deve ser completamente reduzido para cloreto de sódio durante o 
processo de modo a evitar libertações graves para o ambiente. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações Evitar descargas ambientais em conformidade com a regulamentação aplicável 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e industrial 
de esgotos 

É necessário o tratamento das águas residuais para remover quaisquer 
compostos orgânicos residuais e cloro que possam existir. 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição dos trabalhadores 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as PROC 5, 9, 10, 11, 13, 15 
CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ATIVIDADES 

 G11 - Abrange a percentagem da substância no produto até 5% (salvo especificação em contrário). 
 G2 - Abrange as exposições diárias até 8 horas (salvo especificação em contrário). 
 OC8 - Interior 
 Medidas de gestão de risco e outras medidas relacionadas com a proteção, higiene e avaliação da saúde pessoal: 

Referência cruzada para o quadro. Medidas Gerais de Gestão de Risco (Avaliação Qualitativa da Exposição, consultar 
o documento adicional 1, fim da FDS alargada) 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

Cenário individual Duração da 
utilização

Concentração da 
substância Medidas de Gestão de Risco

PROC5 -Mistura ou combinação nos 
processos descontínuos de 
formulação de preparações e artigos 
(estádios múltiplos e/ou contacto 
significativo) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
natural é através das portas, 
janelas, etc. Ventilação controlada 
significa que o ar é fornecido ou 
extraído por um ventilador 
motorizado. [E1] 
Processar em confinamento 
reduzido. 

PROC9 -Transferência de substâncias 
ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento 
específica) 

n.c.e. n.c.e.

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
natural é através das portas, 
janelas, etc. Ventilação controlada 
significa que o ar é fornecido ou 
extraído por um ventilador 
motorizado. [E1] Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC 10: Aplicação por rolo ou pincel 

OC28 -Evitar a 
realização de 

atividades envolvam 
exposição superior a 

4 horas.

n.c.e.

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
natural é através das portas, 

OC27 -Evitar a 

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
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ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

PROC 11: Pulverização fora de 
contexto e/ou aplicação industrial 

OC27 -Evitar a 
realização de 
atividades que 

envolvam exposição 
superior a 1 hora.

n.c.e.

natural é através das portas, 
janelas, etc. Ventilação controlada 
significa que o ar é fornecido ou 
extraído por um ventilador 
motorizado. [E1] Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC 13: Tratamento de artigos por 
vazamento e imersão 

OC28 -Evitar a 
realização de 

atividades envolvam 
exposição superior a 

4 horas.

n.c.e.

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
natural é através das portas, 
janelas, etc. Ventilação controlada 
significa que o ar é fornecido ou 
extraído por um ventilador 
motorizado. [E1] Processar em 
confinamento reduzido. 

PROC 15: Utilização de um reagente 
para laboratório n.c.e. n.c.e.

Providenciar uma ventilação geral 
de boa qualidade. A ventilação 
natural é através das portas, 
janelas, etc. Ventilação controlada 
significa que o ar é fornecido ou 
extraído por um ventilador 
motorizado. 

nce : nenhuma condição específica 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente 
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de 
concentrações de exposição utilizada como PEC em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para 
os outros compartimentos não são aplicáveis, porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material 
orgânico e inorgânico e, além disso, é uma substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente. Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é 
considerada a ocorrência da exposição indireta através da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência 
de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do ambiente. 
3.2 – Saúde humana 
Modelo utilizado de ferramenta REACH avançada. (Entradas detalhadas disponíveis mediante solicitação) 

Via de exposição Concentrações de hipoclorito 
de sódio

Quociente de Caracterização do 
Risco (QCR)

Valor Unidade Inalação dérmica combinada 
Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC5 1,00 mg/m³ 0,65 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC9 1,10 mg/m³ 0,71 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC10 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC11 1,00 mg/m³ 0,65 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC13 1,20 mg/m³ 0,77 n.a n.a

Exposição de longa duração, local, inalação - 
PROC15 0,85 mg/m³ 0,55 n.a n.a

n.a = não aplicável 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 

Página 35/38Emissão: 08/07/2019            Revisão: 11/10/2019            Versão: 2 (substitui 1)

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Documento gerado com o CHEMETER (www.siam-it.com)



BECHLOR WT 13%

Ficha de dados de segurança (e-SDS)
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

ANEXO: CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO (continuação)

Exposição 
As instruções são baseadas nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todas as 
instalações. Portanto, poderá ser necessário um dimensionamento para definir as medidas de gestão de risco apropriadas e 
específicas para a instalação. Se o dimensionamento revelar uma condição de utilização não segura (ou seja., RCRs >1), são 
necessárias medidas de gestão de riscos adicionais ou uma avaliação de segurança química específica para instalação. 

Anexo 9

Utilização pelo consumidor - Cenário de Exposição 9

1 – Título do Cenário de Exposição: Utilização pelo consumidor 
Lista de todos os descritores da utilização relacionados com a fase do ciclo de vida 
SU 21 Utilização pelo consumidor: Habitações particulares (= público em geral = consumidores) 
Nome do cenário individual ambiental e respetiva categoria de emissão para o ambiente (ERC) 
ERC8a Utilização interior dispersiva e generalizada de auxiliares à transformação em sistemas abertos 
ERC8b Utilização interior dispersiva e generalizada de substâncias reativas em sistemas abertos 
ERC8d Utilização exterior dispersiva e generalizada de auxiliares à transformação em sistemas abertos 
ERC8e Utilização exterior dispersiva e generalizada de substâncias reativas em sistemas abertos 
Nome(s) dos cenários individuais para o consumidor e PCs correspondentes 
PC 34: Corantes para têxteis, produtos para impregnação e acabamento; incluindo branqueadores e outros auxiliares de 
processamento
PC 35: Produtos de limpeza e lavagem (incluindo produtos à base de solventes) 
PC 37: Produtos químicos de tratamento da água 
2 -Condições operacionais e medidas de gestão do risco 
2.1 -Controlo da exposição ambiental 
Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para as ERC8a, 8b, 8d, 8e 

Características do produto 

A substância é uma estrutura única. 
Não-hidrofóbico. 
O hipoclorito de sódio tem um baixo potencial de bioacumulação. 
Concentração: < 15 % (habitualmente 3 – 5 %) 

Tonelagem europeia 118,57 kt por ano em Cl2 equivalente 

Frequência e duração da utilização Libertação contínua. 
Dias de emissão: 365 dias/ano 

Fatores ambientais não influenciados pela 
gestão do risco 

Fator 10 de diluição da água doce local 
Fator 100 de diluição da água salgada local 

Outras Condições Operacionais de utilização 
que afetam a exposição ambiental 

Evitar libertações diretas para o ambiente (águas de superfície ou solo). No 
entanto, o hipoclorito de sódio é considerado de desaparecimento rápido de 
todos os cenários apresentados, tanto por rápida redução no efluente da 
fábrica como no esgoto. Portanto, não são expectáveis libertações no 
ambiente. No pior dos cenários, o cloro livre existente no efluente é medido 
como cloro residual total (TRC) e é calculado para ser inferior a 1,0E -13 mg/L. 

Condições técnicas e medidas ao nível dos 
processos (fonte) para evitar a libertação 

As práticas comuns variam e devem cumprir as instruções nos rótulos da 
embalagem. 

Medidas organizacionais para evitar/limitar 
a libertação a partir das instalações 

Evitar descargas ambientais em conformidade com as instruções no rótulo da 
embalagem. 

Condições e medidas relacionadas com a 
estação de tratamento municipal e industrial 
de esgotos 

As águas residuais domésticas são tratadas na unidade tratamento de esgotos 
municipal que leva à eliminação de qualquer cloro existente através da reação 
com substâncias orgânicas e  inorgânicas presentes nas águas residuais. 

Condições e medidas relacionadas com o 
tratamento externo das águas residuais 

O tratamento externo e a eliminação dos resíduos deve ser realizado em 
conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais. 

2.2 -Controlo da exposição do consumidor 
Cenário individual que controla a exposição dos consumidores para PC 34, 35, 37 
Características do produto 
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Concentração: <= 12,5 % (habitualmente 3 – 5 %) 
Estado físico: líquido 
Pressão do vapor: 2,5 kPa a 20 °C 
Quantidades utilizadas 
NA 
Frequência e duração da utilização/exposição 
Duração [para contacto]: < 30 min. (limpeza e branqueamento) 
Frequência [para limpeza de uma pessoa]: 2/7 dias por semana 
Frequência [para branqueamento de uma pessoa]: 1/7 dias por semana (branqueamento da roupa) e 4 dias 
(pulverização) 
Absorção [oral]: como NaClO 0,003 mg/kg/dia para pessoa com 60 kg e 
0,0033 mg/kg/dia para crianças com peso de 30 kg 
Fatores humanos não influenciados pela gestão do risco 
Os consumidores podem ser expostos à formulação quando estão a fazer o doseamento do produto em água e para a 
preparação (solução de limpeza; inalação, dérmica, oral). A exposição à solução ocorre predominantemente devido a uso 
inadequado, como por exemplo um enxaguamento deficiente, salpicos na pele ou beber a solução de limpeza. 
Outras condições operacionais que afetam a exposição dos consumidores 
Volume de ar interior: mín. 4 m3, grau de ventilação: mín. 0,5/h 
Condições e medidas relacionadas com a informação e recomendações de comportamento aos consumidores 
As notas de segurança e de aplicação no rótulo do produto e/ou folheto da embalagem. 
Condições e medidas relacionadas com a proteção e higiene pessoal 
Nenhuma 
3 -Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte 
3.1 - Ambiente
EE8 -Abordagem qualitativa utilizada para concluir a utilização segura. (consultar documento adicional 2 "Avaliação qualitativa -
ambiente", fim da FDS Alargada) 
Concentrações previsíveis no ambiente (PEC) 
De acordo com a avaliação qualitativa anterior, o cenário mais pessimista de concentrações de exposição utilizada como PEC 
em estação de tratamento de águas residuais é 1,0E-13mg/L. As PEC para os outros compartimentos não são aplicáveis, 
porque o hipoclorito de sódio é rapidamente eliminado em contacto com material orgânico e inorgânico e, além disso, é uma 
substância não volátil. 
A exposição indireta dos seres humanos através do ambiente (oral) 
O hipoclorito não atingirá o ambiente através do sistema de tratamento de esgotos, uma vez que a rápida transformação do 
hipoclorito aplicado (como cloro livre disponível, FAC) no sistema de esgotos assegura a ausência de qualquer exposição 
humana ao hipoclorito. Também nas zonas de recreio próximas dos pontos de descarga de águas residuais cloradas, o 
potencial para exposição ao hipoclorito proveniente do tratamento de águas residuais é insignificante, uma vez que é 
inexistente a emissão de hipoclorito não reagente. Devido às propriedades físico-químicas do hipoclorito de sódio não é 
considerada a ocorrência da exposição indireta através da cadeia alimentar humana. Portanto, não é considerada a ocorrência 
de exposição indireta ao hipoclorito de sódio através do ambiente. 
3.2 – Saúde humana 
Os valores de exposição oral a curto prazo (aguda) foram calculados para cenários aplicáveis de cenário de utilização por parte 
de consumidores (água potável). As estimativas foram baseadas nos pressupostos mais conservadores. Consequentemente, 
estes valores representam os piores cenários. 
Conclusões da avaliação de exposição do consumidor a curto prazo para o hipoclorito de sódio 

Cenário 
Inalação Dérmica Oral

Unidade mg/m3 Método Unidade mg/kg Método Unidade mg/kg Método
Água potável 
(adulto) -- -- -- -- 0,0003 Calculado 

Água potável 
(criança 10 anos) -- -- -- -- 0,0007 Calculado 

Os valores de utilização por parte do consumidor a curto e longo prazo foram calculados para todos os cenários aplicáveis. A 
via de inalação não foi aplicável para nenhum dos cenários. Os valores mais elevados de exposição foram obtidos para o 
cenário de beber água, resultando numa exposição oral de 0,0007 mg/kg mc e uma exposição total de 0,012 mg/kg mc (0,011 
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como média Cl2). O valor total é calculado, assumindo o consumo diário de 2 L de água potável.
O quadro seguinte apresenta um resumo das concentrações de exposição de longa duração de utilização por parte do 
consumidor para todos os cenários de exposição aplicáveis. As estimativas foram baseadas nos pressupostos mais 
conservadores. Consequentemente, estes valores representam os piores cenários. 
Conclusões da avaliação de exposição do consumidor para o hipoclorito de sódio 

Cenário Inalação Dérmica Oral Total
Unidade 
mg/m3/ 

dia 
Método 

Unidade 
mg/kg/ 

dia
Método Unidade 

mg/kg/dia 

Unidade 
mg/m3/ 

dia 

Unidade 
mg/kg/ 
mc/dia 

Justificação 

Total uso doméstico

0,037 
(0,035 
como 
média 
Cl2)

EASE

Branqueamento 
de roupa/ Pré-
tratamento 

-- -- 0,002 EASE/ 
Calculado -- -- 0,002 EASE

Limpeza de 
superfície dura -- -- 0,035 EASE/ 

Calculado 0,035 EASE

Exposição de 
inalação 0,00168 EASE/ Calculado -- -- -- -- 3.05E-06 EASE

Para as concentrações mais elevadas de exposição de longa duração de utilização por parte do consumidor foram calculados 
para a limpeza de superfície dura para uso doméstico com exposições dérmicas de 0,002 mg/kg mc/dia e 0,035 mg/m3/dia e 
exposição de inalação de 03,05E-03 mg/kg mc/dia, resultando em 0,037 mg/kg mc/dia de total de exposição combinada. 
4 - Instruções para o Utilizador a Jusante avaliar se está a trabalhar dentro dos limites definidos pelo Cenário de 
Exposição 
Não se aplica. 

As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não constituindo
garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes.Estas informações não dispensam,
em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efectuar
suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na
armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.
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Cenários de Acidente 

 

A - Rotura total da coluna de destilação 

B - Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

C - Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

D - Rotura total do tanque barométrico 

E - Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

F - Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

G - Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

H - Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

I - Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

J - Rotura parcial (10%) de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

K - Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

L - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

M - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

N - Rotura total do braço de carga de gasóleo 

O - Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 

P- Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Q - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

R - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

S- Rotura total de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

T - Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

U - Rotura total de IBC de armazenagem de resíduos inflamáveis 

V - Rotura parcial de IBC de armazenagem de resíduos inflamáveis 
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Cenário A - Rotura total da coluna de destilação 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Colapso da coluna de destilação 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação da coluna de destilação 

• Quantidade de produto na coluna: 7,2 m3 (≈6 toneladas) 

• Temperatura do produto: 380ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 5,00×10-6 Incêndio – 4,50×10-7 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, considerou-se que este cenário libertaria 
7,2 m3, cerca de 6 toneladas, que formou um derrame de gasóleo na zona impermeabilizada da área 
de processo. 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 262 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 3,74 

Duração representativa da vaporização (s) 738 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 3 

 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) 9 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) 21 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 45 

A figura seguinte representa a área onde potencialmente se poderão formar concentrações de gasóleo 
com um valor igual ou superior ao LII/2. 
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CONSEQUÊNCIAS 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (28/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Instantaneous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 6 
Temperature of the pool (°C) 350 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 6 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 3,7368 
Purple book representative evaporation duration (s) 738,28 
Representative temperature (°C) 214,39 
Representative pool diameter (m) 18,272 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,7529 
Total evaporated mass (kg) 2758,8 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 262,22 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 15:41:56 
Last Duration 24s 912ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 3,7368 
Duration of the release (s) 738,28 
Pool surface area (m2) 262,22 
Temperature after release (°C) 214,39 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
   
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Maximum distance to flammable concentration (m) 75,971 
Maximum flammable mass (kg) 45,249 
Maximum area of flammable cloud (m2) 164,34 
at Time T (s) 632 
Flammable mass at time t (kg) 45,249 
Area flammable cloud at time t (m2) 164,34 
Height to LFL at time t (m) 15,7 
Length of flammable cloud at time t (m) 11,91 
Width of flammable cloud at time t (m) 20,62 
Offset flammable cloud at time t (m) -3,05 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 2,905 
Effective release height (m) 0 
 
Contour Dimensions 
Concentration contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[mg/m3] 

Upper Flammability Limit contour at tmem 8 -3 6 9 3,5799E05 
50% Lower Flammability Limit outer contour 9 -3 7 21 21123 
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Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 15:42:18 
Last Duration 2s 965ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário B - Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação da coluna de destilação 

• Quantidade de produto na coluna: 7,2 m3 (≈6 toneladas) 

• Temperatura do produto: 380ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame – 3,00x10-5 Incêndio – 2,70x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura parcial (100 mm) da coluna de destilação seria de cerca de 3371 quilogramas, utilizando o 
modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 101,7 

Quantidade libertada (kg) 3371 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 254 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 2,93 

Duração representativa da vaporização (s) 717 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
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evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) 3 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) 102 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 23 

A figura seguinte representa a área onde potencialmente se poderão formar concentrações de gasóleo 
com um valor igual ou superior ao LII/2. 
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INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo contido na zona impermeabilizada da área de processo com 
recurso ao modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados 
que se incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 18 

Emissividade das chamas (kW/m2) 43,4 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 39 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 34 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona 
impermeabilizada da área de processo. 

 

Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona 
impermeabilizada da área de processo. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui 
instalados, preveem-se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a 
probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais 
elevados é baixa. 
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CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 39 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 

 

 

 

Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 210 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7,2 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 25 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 4379,7 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0 
Total mass released at time t (kg) 3371,1 
Filling degree at time t (%) 0 
Height of liquid at time t (m) 0 
Maximum mass flow rate (kg/s) 113,82 
Representative release rate (kg/s) 101,67 
Representative outflow duration (s) 43 
Corresponding vessel pressure (bar) 4,8253 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:25:09 
Last Duration 17s 866ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (28/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 101,67 
Duration of the release (s) 43 
Temperature of the pool (°C) 210 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 26 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 2,928 
Purple book representative evaporation duration (s) 716,77 
Representative temperature (°C) 204,26 
Representative pool diameter (m) 17,989 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,6742 
Total evaporated mass (kg) 2098,7 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 254,15 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:25:09 
Last Duration 17s 817ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 2,928 
Duration of the release (s) 716,77 
Pool surface area (m2) 254,15 
Temperature after release (°C) 204,26 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
   
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Maximum distance to flammable concentration (m) 71,049 
Maximum flammable mass (kg) 22,571 
Maximum area of flammable cloud (m2) 52,375 
at Time T (s) 336 
Flammable mass at time t (kg) 22,571 
Area flammable cloud at time t (m2) 52,285 
Height to LFL at time t (m) 27,4 
Length of flammable cloud at time t (m) 3,73 
Width of flammable cloud at time t (m) 102,48 
Offset flammable cloud at time t (m) -0,38 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 1,485 
Effective release height (m) 0 
 
Contour Dimensions 
Concentration contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[mg/m3] 

50% Lower Flammability Limit outer contour 3 0 0 102 21123 
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Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:27:39 
Last Duration 2s 818ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 3,3711 
Temperature of the pool (°C) 210 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Polygon 
Non burning area within pool (m2) 11 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 14,583 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 25;-11;-3;27 
Calculated pool surface area (m2) 354,17 
Combustion rate (kg/s) 19,125 
Duration of the pool fire (s) 176,26 
Surface emissive power flame (kW/m2) 43,439 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 40,156 
Flame temperature (°C) 664,52 
Length of the flame (m) 18,487 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,08572 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 58,248 
Viewfactor at Xd (-) 0,0033878 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,75592 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 18,948 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 30 -24 2 46 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 34 -28 3 54 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 39 -32 4 64 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:31:15 
Last Duration 15s 177ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário C - Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação da coluna de destilação 

• Quantidade de produto na coluna: 7,2 m3 (≈6 toneladas) 
• Temperatura do produto: 380ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame – 1,00x10-4 Incêndio – 9,00x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura parcial (10 mm) da coluna de destilação seria de cerca de 2053 quilogramas, utilizando o 
modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,66 

Quantidade libertada (kg) 2053 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 204 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,36 

Duração representativa da vaporização (s) 2058 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
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evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo contido na zona impermeabilizada da área de processo com 
recurso ao modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados 
que se incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 12 

Emissividade das chamas (kW/m2) 40,3 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 32 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 28 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona 
impermeabilizada da área de processo. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona 
impermeabilizada da área de processo. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui 
instalados, preveem-se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a 
probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais 
elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 32 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 210 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7,2 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 25 
Hole diameter (mm) 10 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 4379,7 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,47741 
Total mass released at time t (kg) 2053,3 
Filling degree at time t (%) 52,981 
Height of liquid at time t (m) 13,245 
Maximum mass flow rate (kg/s) 1,1382 
Representative release rate (kg/s) 0,66001 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 2,5346 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:47:56 
Last Duration 16s 997ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (28/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,66001 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 210 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,35992 
Purple book representative evaporation duration (s) 2057,6 
Representative temperature (°C) 131,86 
Representative pool diameter (m) 16,105 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,3192 
Total evaporated mass (kg) 740,56 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 203,7 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:47:56 
Last Duration 16s 926ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,35992 
Duration of the release (s) 2057,6 
Pool surface area (m2) 203,7 
Temperature after release (°C) 131,86 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) 0 
Height to LFL at time t (m)   
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Effective release height (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 16:48:13 
Last Duration 0s 100ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 2,0533 
Temperature of the pool (°C) 210 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Polygon 
Non burning area within pool (m2) 161 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 8,4071 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 22;-11;-5;27 
Calculated pool surface area (m2) 204,17 
Combustion rate (kg/s) 11,025 
Duration of the pool fire (s) 186,24 
Surface emissive power flame (kW/m2) 40,255 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 42,509 
Flame temperature (°C) 647,01 
Length of the flame (m) 12,332 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,049244 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,685 
Viewfactor at Xd (-) 0,0021206 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,36099 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 17,719 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 25 -22 -1 39 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 28 -25 0 45 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 32 -28 1 52 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:02:01 
Last Duration 25s 252ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário D - Rotura total do tanque barométrico 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Colapso do tanque barométrico 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação do tanque barométrico 

• Quantidade de produto no tanque: 7 m3 (≈5,6 toneladas) 

• Temperatura do produto: 40ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 5,00×10-6 Flash - 4,50×10-7 Incêndio - 3,25×10-7 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, considerou-se que este cenário libertaria 
7 m3, cerca de 5,6 toneladas, que formou um derrame de hidrocarbonetos leves (HL) na zona 
impermeabilizada da área de processo. 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 310 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 1,56 

Duração representativa da vaporização (s) 2799 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) 30 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) 20 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0,6 

A figura seguinte representa a área onde potencialmente se poderão formar concentrações de HL 
com um valor igual ou superior ao LII/2. 
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CONSEQUÊNCIAS 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (29/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Instantaneous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 5,6 
Temperature of the pool (°C) 40 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 6,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 1,5612 
Purple book representative evaporation duration (s) 2798,8 
Representative temperature (°C) 39,77 
Representative pool diameter (m) 19,864 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,4185 
Total evaporated mass (kg) 4369,4 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 309,89 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:16:23 
Last Duration 26s 885ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 1,5612 
Duration of the release (s) 2798,8 
Pool surface area (m2) 309,89 
Temperature after release (°C) 39,77 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
   
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Maximum distance to flammable concentration (m) 30,294 
Maximum flammable mass (kg) 0,61337 
Maximum area of flammable cloud (m2) 584,71 
at Time T (s) 2798,8 
Flammable mass at time t (kg) 0,61337 
Area flammable cloud at time t (m2) 584,71 
Height to LFL at time t (m) 0,5 
Length of flammable cloud at time t (m) 36,48 
Width of flammable cloud at time t (m) 19,68 
Offset flammable cloud at time t (m) -6,28 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 11,96 
Effective release height (m) 0 
 
Contour Dimensions 
Concentration contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[mg/m3] 

50% Lower Flammability Limit outer contour 30 -6 10 20 33472 
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Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:16:47 
Last Duration 2s 610ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário E – Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (100 mm) do tanque barométrico 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação do tanque barométrico 

• Quantidade de produto no tanque: 7 m3 (≈5,6 toneladas) 

• Temperatura do produto: 40ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 2,81x10-5 Flash - 2,70x10-6 Incêndio - 1,95x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
parcial (100 mm) do tanque barométrico será de cerca de 4088 quilogramas, utilizando o modelo 
Liquid release do software Effects 11.2.1. – Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 75,3 

Quantidade libertada (kg) 4088 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 305 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 1,49 

Duração representativa da vaporização (s) 2819 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) 29 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) 19 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0,13 

A figura seguinte representa a área onde potencialmente se poderão formar concentrações de HL 
com um valor igual ou superior ao LII/2. 
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EXPLOSÃO DE NUVEM DE HL 

No caso de a nuvem de HL em dispersão adquirir energia de ativação, ocorrerá a explosão não 
confinada da massa explosiva presente (0,13 kg), seguida do retorno da chama ao derrame produzindo 
um incêndio do produto derramado. 

Tendo em conta as condições em que a ignição da nuvem poderá ocorrer, nomeadamente a 
inexistência de confinamento ou obstáculos e as características das fontes de ignição que, 
potencialmente, poderão fornecer energia de ativação à massa inflamável, selecionou-se a curva 5 
(medium deflagration) do modelo Multi Energy para a determinação dos efeitos deste fenómeno, 
correspondente a uma explosão de intensidade média. Assim, com recurso ao modelo Multi Energy 
do software Effects 11.2.1. - Gexcon, foram obtidos os resultados seguintes. 

Explosão de nuvem não confinada 

EFEITO VALOR 

Alcance da sobrepressão 50 mbar (m) 4 

Alcance da sobrepressão 140 mbar (m) 1 

A figura seguinte representa as áreas potencialmente atingidas pelos valores de sobrepressão acima 
referidos. 

 

No que se refere a danos diretos para os operadores, não se preveem consequências significativas 
decorrentes da sobrepressão para distâncias superiores a 1 m do centro da explosão. 
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Quanto a equipamentos, admite-se a ocorrência de danos, até uma distância de cerca de 1 m, sendo 
que os efeitos deixarão de produzir qualquer dano significativo para distâncias acima dos 4 m do 
centro da explosão. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL contido na zona impermeabilizada da área de descarga com recurso ao 
modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se 
incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 24 

Emissividade das chamas (kW/m2) 49,0 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 46 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 40 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona 
impermeabilizada da área de processo. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona 
impermeabilizada da área de processo. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui 
instalados, preveem-se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a 
probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais 
elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 46 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 

 

 

 
 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 40 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 6 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 4992,9 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0 
Total mass released at time t (kg) 4087,9 
Filling degree at time t (%) 0 
Height of liquid at time t (m) 0 
Maximum mass flow rate (kg/s) 102,16 
Representative release rate (kg/s) 75,343 
Representative outflow duration (s) 66 
Corresponding vessel pressure (bar) 3,1859 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:57:26 
Last Duration 17s 310ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (29/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 75,343 
Duration of the release (s) 66 
Temperature of the pool (°C) 40 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 30 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 1,4854 
Purple book representative evaporation duration (s) 2819 
Representative temperature (°C) 38,527 
Representative pool diameter (m) 19,709 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,4119 
Total evaporated mass (kg) 4187,2 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 305,07 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:57:26 
Last Duration 17s 262ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
  



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 42 

 

Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 1,4854 
Duration of the release (s) 2819 
Pool surface area (m2) 305,07 
Temperature after release (°C) 38,527 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation Yes 
   
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Maximum distance to flammable concentration (m) 28,703 
Maximum flammable mass (kg) 0,134 
Maximum area of flammable cloud (m2) 527,27 
at Time T (s) 2819 
Flammable mass at time t (kg) 0,134 
Area flammable cloud at time t (m2) 527,14 
Height to LFL at time t (m) 0,3 
Length of flammable cloud at time t (m) 34,5 
Width of flammable cloud at time t (m) 18,78 
Offset flammable cloud at time t (m) -5,92 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 11,33 
Effective release height (m) 0 
 
Contour Dimensions 
Concentration contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[mg/m3] 

50% Lower Flammability Limit outer contour 29 -6 9 19 33472 
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Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:57:38 
Last Duration 4s 566ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Multi Energy 
Model: Multi Energy 

version: v2021.10.fa9fd37 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book CPR14E 3rd Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions Mercx, W.P.M, van den Berg, A.C., van Leeuwen, D, "Application 
of correlations to quantify the source strength of vapour cloud explsoions in realistic situations Final report for the project GAMES, Oktober 1998, 

TNO- report PML 1998-C53 (1998) 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use GAME overpressure method No 
Fraction cloud involved in explosion (-) 0,08 
Curve number 5 (Medium deflagration) 
Source Definition   
Total mass in explosive range (kg) 0,134 
Offset between release and explosion centre (m) 0 
Meteo Definition   
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Vulnerability   
Pressure lethality based on Treshold Pressure Level 
Peak pressure total destruction (Indoors+Outdoors) (mbar) 300 
Lethality total destruction (Indoors+Outdoors) (-) 1 
Peak pressure indoors (glass) lethality (mbar) 140 
Lethality indoors (glass) (-) 0,025 
Reporting   
Reporting distance (Xd) (m) 50 
Results   
Explosion Results   
Confined mass in explosive range (kg) 0,01072 
Total combustion energy (MJ) 0,48239 
Maximum peak overpressure (bar) 0,20607 
Peak overpressure at Xd (mbar) 4,0864 
Peak dynamic pressure at Xd (mbar)   
Pressure impulse at Xd (Pa*s) 0,73915 
Positive phase duration at Xd (ms) 3,6176 
Blast-wave shape at Xd Shock Wave 
Damage (general description) at Xd No damage or very minor damage 
Damage to brick houses at Xd No damage or very minor damage 
Damage to typical American-style houses at Xd No damage or very minor damage 
Damage to structures (empirical) at Xd No damage or very minor damage 
Damage to windows (houses before 1975) at Xd (%) 0 
Damage to windows (houses after 1975) at Xd (%) 0 
 

Contour Dimensions 
Overpressure Contours 
Names Max. Dist [m] Min. Dist [m] Dist. Width [m] Max. Width [m] Value [mbar] 
140 mbar overpressure contour 1 -1 0 3 140 
50 mbar overpressure contour 4 -4 0 8 50 
Lethality Contours 
Names Max. Dist [m] Min. Dist [m] Dist. Width [m] Max. Width [m] Value [%] 
1 % lethality contour 0 0 0 1 1 
 

Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:57:43 
Last Duration 0s 24ms 
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 4,0879 
Temperature of the pool (°C) 40 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Polygon 
Non burning area within pool (m2) 60 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 12,566 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 29;-11;-1;27 
Calculated pool surface area (m2) 305,17 
Combustion rate (kg/s) 27,861 
Duration of the pool fire (s) 146,72 
Surface emissive power flame (kW/m2) 49,038 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 40,796 
Flame temperature (°C) 693,13 
Length of the flame (m) 24,203 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,13113 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 59,069 
Viewfactor at Xd (-) 0,0045269 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 1,3324 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 21,008 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 35 -26 4 54 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 40 -30 6 64 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 46 -36 8 75 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:58:31 
Last Duration 11s 73ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário F – Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10 mm) do tanque barométrico 

• Local do acidente: Área de processo - local de instalação do tanque barométrico 

• Quantidade de produto no tanque: 7 m3 (≈5,6 toneladas) 

• Temperatura do produto: 40ºC 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 9,35x10-5 Flash - 9,00x10-6 Incêndio - 6,50x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
parcial (10 mm) do tanque barométrico será de cerca de 588 quilogramas, utilizando o modelo Liquid 
release do software Effects 11.2.1. – Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,19 

Quantidade libertada (kg) 588 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona impermeabilizada da área de processo, foi assumido que 
a área máxima que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria 
de 360 m2. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 43 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,15 

Duração representativa da vaporização (s) 2061 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL contido na zona impermeabilizada da área de descarga com recurso ao 
modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se 
incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 16 

Emissividade das chamas (kW/m2) 44,8 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 21 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 18 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona 
impermeabilizada da área de processo. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona 
impermeabilizada da área de processo. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui 
instalados, preveem-se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a 
probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais 
elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 21 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à zona impermeabilizada da área de processo, circunscrita pelas 
grelhas do sistema de recolha de derrames. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de 
águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, 
sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante 
das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este tipo de 
situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 40 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 6 
Hole diameter (mm) 10 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 4992,9 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,15408 
Total mass released at time t (kg) 587,6 
Filling degree at time t (%) 88,075 
Height of liquid at time t (m) 1,0033 
Maximum mass flow rate (kg/s) 1,0216 
Representative release rate (kg/s) 0,1917 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,181 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:47:28 
Last Duration 39s 628ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (29/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,1917 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 40 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 360 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,15193 
Purple book representative evaporation duration (s) 2061 
Representative temperature (°C) 24,7 
Representative pool diameter (m) 7,3781 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2789 
Total evaporated mass (kg) 313,12 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42,754 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:47:28 
Last Duration 39s 576ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,15193 
Duration of the release (s) 2061 
Pool surface area (m2) 42,754 
Temperature after release (°C) 24,7 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) 0 
Height to LFL at time t (m)   
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Effective release height (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:48:07 
Last Duration 0s 64ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (29/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,5876 
Temperature of the pool (°C) 40 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 42,754 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 7,3781 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 15;-4;6;7 
Calculated pool surface area (m2) 42,754 
Combustion rate (kg/s) 3,9033 
Duration of the pool fire (s) 150,54 
Surface emissive power flame (kW/m2) 44,877 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 43,06 
Flame temperature (°C) 672,12 
Length of the flame (m) 16,525 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,020248 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,907 
Viewfactor at Xd (-) 0,00077915 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,11037 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 6,2758 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 15 -7 4 18 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 18 -8 4 22 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 21 -9 5 27 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 29/10/2021 16:52:49 
Last Duration 2s 326ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário G - Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

• Local do acidente: Esteira de tubagem 

• Comprimento da tubagem: 200 m 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 1” 

• Caudal de bombagem: 19 m3/h (4,5 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame – 2,00x10-4 Incêndio – 1,80x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta a duração da descarga e que o caudal se mantém constante durante todo o tempo, 
a quantidade de gasóleo libertada pela rotura será de cerca de 2700 quilogramas, utilizando o 
modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 4,5 

Quantidade libertada (kg) 2700 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na esteira de tubagem, não foram assumidas limitações à sua 
progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 698 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,35 

Duração representativa da vaporização (s) 2945 
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Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior de 
Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 30 

Emissividade das chamas (kW/m2) 48,9 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 57 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 50 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame 
de gasóleo. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da esteira 
de tubagem. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 57 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de zonas impermeabilizadas ao longo da esteira de tubagem. Poderão, no 
entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da 
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes 
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as 
providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Fixed flow rate 
Maximum release duration (s) 600 
Source Definition   
Fixed Mass flow rate of the source (kg/s) 4,5 
Process Dimensions   
Hole diameter (inch) 1 
Hole rounding Sharp edges 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Total mass released (kg) 2700 
Maximum mass flow rate (kg/s) 4,5 
Representative release rate (kg/s) 4,5 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 2,3479 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:34:43 
Last Duration 19s 445ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 4,5 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,3549 
Purple book representative evaporation duration (s) 2944,8 
Representative temperature (°C) 97,779 
Representative pool diameter (m) 29,801 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2897 
Total evaporated mass (kg) 1045,1 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 697,53 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:36:24 
Last Duration 20s 386ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.a8a7262 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,3549 
Duration of the release (s) 2944,8 
Pool surface area (m2) 697,53 
Temperature after release (°C) 97,779 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) 0 
Height to LFL at time t (m)   
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Effective release height (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:38:44 
Last Duration 0s 56ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 2,7 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 697,53 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 29,801 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 33;-15;9;30 
Calculated pool surface area (m2) 697,53 
Combustion rate (kg/s) 37,667 
Duration of the pool fire (s) 71,682 
Surface emissive power flame (kW/m2) 48,934 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 37,053 
Flame temperature (°C) 692,62 
Length of the flame (m) 30,233 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,20173 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 59,203 
Viewfactor at Xd (-) 0,0069636 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 2,3663 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 21,082 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 44 -24 7 62 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 50 -28 8 73 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 57 -34 8 86 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:37:33 
Last Duration 5s 474ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário H - Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a 
armazenagem 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10%) de tubagem de gasóleo do processo para a armazenagem 

• Local do acidente: Esteira de tubagem 

• Comprimento da tubagem: 200 m 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 0,1” 

• Caudal de bombagem: 19 m3/h (4,5 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame – 1,00x10-3 Incêndio – 9,00x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta a duração da descarga, a quantidade de gasóleo libertada pela rotura parcial (10%) 
da tubagem será de cerca de 32 quilogramas, utilizando o modelo Liquid release do software Effects 
11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,053 

Quantidade libertada (kg) 32 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na esteira de tubagem, não foram assumidas limitações à sua 
progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 8 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,0033 

Duração representativa da vaporização (s) 2906 
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Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 6 

Emissividade das chamas (kW/m2) 35,5 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 8 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 7 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame 
de gasóleo. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da esteira 
de tubagem. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 8 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de zonas impermeabilizadas ao longo da esteira de tubagem. Poderão, no 
entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da 
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes 
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as 
providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release from vessel through (a hole in) pipe 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7,2 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 25 
Pipeline length (m) 200 
Pipeline diameter (inch) 1 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (inch) 0,1 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 5519,7 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,052798 
Total mass released at time t (kg) 31,928 
Filling degree at time t (%) 99,421 
Height of liquid at time t (m) 24,855 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,082208 
Representative release rate (kg/s) 0,053303 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 2,9306 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:57:39 
Last Duration 4s 185ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (28/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,053303 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,0033556 
Purple book representative evaporation duration (s) 2906,2 
Representative temperature (°C) 85,95 
Representative pool diameter (m) 3,2375 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2277 
Total evaporated mass (kg) 9,7518 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 8,232 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:57:39 
Last Duration 4s 133ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,0033556 
Pool surface area (m2) 8,232 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:57:41 
Last Duration 0s 32ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,031928 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 8,232 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 3,2375 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 6;-2;2;3 
Calculated pool surface area (m2) 8,232 
Combustion rate (kg/s) 0,44453 
Duration of the pool fire (s) 71,824 
Surface emissive power flame (kW/m2) 35,469 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 46,465 
Flame temperature (°C) 618,64 
Length of the flame (m) 6,1155 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,0022426 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,26 
Viewfactor at Xd (-) 0,00011238 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,005871 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 2,5179 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 6 -3 1 7 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 7 -3 2 8 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 8 -4 2 10 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:57:41 
Last Duration 2s 338ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário I - Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a 
armazenagem 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

• Local do acidente: Esteira de tubagem 

• Comprimento da tubagem: 200 m 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 1” 

• Caudal de bombagem: 0,2 m3/h (0,045 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame - 1,87x10-4 Flash - 1,80x10-5 Incêndio - 1,30x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  
Tendo em conta a duração da descarga e que o caudal se mantém constante durante todo o tempo, 
a quantidade de hidrocarbonetos leves libertada pela rotura será de cerca de 27 quilogramas, 
utilizando o modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados 
seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,045 

Quantidade libertada (kg) 27 

DERRAME  
Considerando que o derrame ocorre na esteira de tubagem, não foram assumidas limitações à sua 
progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 5 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,017 

Duração representativa da vaporização (s) 1505 
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Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 8 

Emissividade das chamas (kW/m2) 38,5 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 9 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 8 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame 
de HL. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da esteira 
de tubagem. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 9 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de zonas impermeabilizadas ao longo da esteira de tubagem. Poderão, no 
entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da 
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes 
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as 
providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Fixed flow rate 
Maximum release duration (s) 600 
Source Definition   
Fixed Mass flow rate of the source (kg/s) 0,045 
Process Dimensions   
Hole diameter (inch) 1 
Hole rounding Sharp edges 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Total mass released (kg) 27 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,045 
Representative release rate (kg/s) 0,045 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,0152 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:48:08 
Last Duration 2s 181ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,045 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,017007 
Purple book representative evaporation duration (s) 1504,8 
Representative temperature (°C) 17,968 
Representative pool diameter (m) 2,6271 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,24 
Total evaporated mass (kg) 25,593 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 5,4205 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:48:08 
Last Duration 2s 134ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,017007 
Pool surface area (m2) 5,4205 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:48:08 
Last Duration 0s 30ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (kg) 27 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 5,4205 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 2,6271 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 7;-1;3;3 
Calculated pool surface area (m2) 5,4205 
Combustion rate (kg/s) 0,49486 
Duration of the pool fire (s) 54,56 
Surface emissive power flame (kW/m2) 38,505 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 47,307 
Flame temperature (°C) 636,94 
Length of the flame (m) 7,7358 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,0024963 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,734 
Viewfactor at Xd (-) 0,00011427 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,0067726 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 2,6196 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 6 -2 2 6 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 8 -3 2 8 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 9 -3 3 10 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:48:08 
Last Duration 1s 838ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário J - Rotura parcial (10%) de tubagem de hidrocarbonetos leves do 
processo para a armazenagem 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total de tubagem de hidrocarbonetos leves do processo para a armazenagem 

• Local do acidente: Esteira de tubagem 

• Comprimento da tubagem: 200 m 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 0,1” 

• Caudal de bombagem: 0,2 m3/h (0,045 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame - 9,35x10-4 Flash - 9,00x10-5 Incêndio - 6,50x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta a duração da descarga, a quantidade de hidrocarbonetos leves libertada pela rotura 
parcial (10%) da tubagem será de cerca de 7 quilogramas, utilizando o modelo Liquid release do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,012 

Quantidade libertada (kg) 7 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na esteira de tubagem, não foram assumidas limitações à sua 
progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se 
obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 1,4 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,005 

Duração representativa da vaporização (s) 1482 
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Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 5 

Emissividade das chamas (kW/m2) 35,1 

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

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 4 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame 
de HL. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da esteira 
de tubagem. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 5 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 86 

 

 

 

 

Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de zonas impermeabilizadas ao longo da esteira de tubagem. Poderão, no 
entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da 
água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes 
quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as 
providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release from vessel through (a hole in) pipe 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 7 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Horizontal cylinder 
Length cylinder (m) 6 
Pipeline length (m) 200 
Pipeline diameter (inch) 1 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (inch) 0,1 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 5175,3 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,011223 
Total mass released at time t (kg) 6,8622 
Filling degree at time t (%) 99,866 
Height of liquid at time t (m) 1,2084 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,066779 
Representative release rate (kg/s) 0,011988 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,1423 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:50:49 
Last Duration 1s 921ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (28/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,011988 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,0046135 
Purple book representative evaporation duration (s) 1481,8 
Representative temperature (°C) 16,915 
Representative pool diameter (m) 1,3449 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2311 
Total evaporated mass (kg) 6,8362 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 1,4205 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:50:49 
Last Duration 1s 852ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,0046135 
Pool surface area (m2) 1,4205 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:50:49 
Last Duration 0s 31ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (28/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,0068622 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 1,4205 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 1,3449 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 4;-1;2;1 
Calculated pool surface area (m2) 1,4205 
Combustion rate (kg/s) 0,12969 
Duration of the pool fire (s) 52,914 
Surface emissive power flame (kW/m2) 35,089 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 49,936 
Flame temperature (°C) 616,27 
Length of the flame (m) 4,729 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,00064856 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,121 
Viewfactor at Xd (-) 3,2935E-05 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,0011228 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 0 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 4 -1 1 3 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 4 -2 1 4 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 5 -2 2 5 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 28/10/2021 17:50:49 
Last Duration 1s 552ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário K - Rotura total de reservatório de armazenagem de gasóleo de 75 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Colapso de reservatório de gasóleo de 75 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de gasóleo 

• Quantidade de produto no reservatório: 75 m3 (≈63 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 1,00×10-5 Incêndio – 9,00×10-7 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, considerou-se que este cenário libertaria 
75 m3, cerca de 63 toneladas, que formou um derrame de gasóleo na bacia de retenção. 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,0004 

Duração representativa da vaporização (s) 3616 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

CONSEQUÊNCIAS 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Instantaneous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 63 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
   
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,0004441 
Purple book representative evaporation duration (s) 3616,3 
Representative temperature (°C) 16,613 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2215 
Total evaporated mass (kg) 1,606 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:52:58 
Last Duration 16s 218ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,0004441 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 14:52:59 
Last Duration 0s 34ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário L - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo 
de 75 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (100 mm) de reservatório de gasóleo de 75 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de gasóleo 

• Quantidade de produto no reservatório: 75 m3 (≈63 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame – 2,40x10-5 Incêndio – 2,16x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura parcial (100 mm) do reservatório de gasóleo seria de cerca de 57 toneladas, utilizando o 
modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 31,7 

Quantidade libertada (kg) 57 497 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,00045 

Duração representativa da vaporização (s) 3632 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
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evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo contido na bacia de retenção com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 8 

Emissividade das chamas (kW/m2) 37,2 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 16 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 14 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da bacia de 
retenção. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da bacia 
de retenção. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 16 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 0 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 75 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 4 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 57497 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0 
Total mass released at time t (kg) 57199 
Filling degree at time t (%) 0 
Height of liquid at time t (m) 0 
Maximum mass flow rate (kg/s) 33,065 
Representative release rate (kg/s) 31,742 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,2922 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:01:28 
Last Duration 0s 45ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 31,742 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 9,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,00044844 
Purple book representative evaporation duration (s) 3631,8 
Representative temperature (°C) 16,742 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2215 
Total evaporated mass (kg) 1,6286 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:01:50 
Last Duration 15s 224ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,00044844 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:01:51 
Last Duration 0s 36ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 57,199 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 6 
Length of rectangle (m) 12 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 30 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 4,6667 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 9;-4;0;13 
Calculated pool surface area (m2) 42 
Combustion rate (kg/s) 2,268 
Duration of the pool fire (s) 25220 
Surface emissive power flame (kW/m2) 37,198 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 44,97 
Flame temperature (°C) 629,2 
Length of the flame (m) 8,0011 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,012588 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,663 
Viewfactor at Xd (-) 0,00059722 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,058565 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 6,704 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 12 -8 2 21 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 14 -9 2 23 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 16 -10 2 27 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:01:52 
Last Duration 13s 243ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário M - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de gasóleo 
de 75 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10 mm) de reservatório de gasóleo de 75 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de gasóleo 

• Quantidade de produto no reservatório: 75 m3 (≈63 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame – 2,00x10-4 Incêndio – 1,80x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura parcial (10 mm) do reservatório de gasóleo seria de cerca de 1190 quilogramas, utilizando o 
modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,33 

Quantidade libertada (kg) 1190 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,0034 

Duração representativa da vaporização (s) 5560 

Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
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evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo contido na bacia de retenção com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 8 

Emissividade das chamas (kW/m2) 37,2 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 16 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 14 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da bacia de 
retenção. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da bacia 
de retenção. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 16 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 0 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 75 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 4 
Hole diameter (mm) 10 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 57497 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,32721 
Total mass released at time t (kg) 1190,1 
Filling degree at time t (%) 97,93 
Height of liquid at time t (m) 3,9172 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,33065 
Representative release rate (kg/s) 0,33048 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,3155 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:07:53 
Last Duration 14s 873ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
  



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 110 

 

Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,33048 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 479,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,0034403 
Purple book representative evaporation duration (s) 5559,5 
Representative temperature (°C) 52,529 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2244 
Total evaporated mass (kg) 19,126 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:07:53 
Last Duration 14s 818ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,0034403 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:07:55 
Last Duration 0s 33ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 1,1901 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 6 
Length of rectangle (m) 12 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 30 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 4,6667 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 9;-4;0;13 
Calculated pool surface area (m2) 42 
Combustion rate (kg/s) 2,268 
Duration of the pool fire (s) 524,72 
Surface emissive power flame (kW/m2) 37,198 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 44,97 
Flame temperature (°C) 629,2 
Length of the flame (m) 8,0011 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,012588 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,663 
Viewfactor at Xd (-) 0,00059722 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,058565 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 6,704 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 12 -8 2 21 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 14 -9 2 23 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 16 -10 2 27 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:07:55 
Last Duration 13s 73ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário N - Rotura total do braço de carga de gasóleo 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total do braço de carga de gasóleo 

• Local do acidente: Zona de carga de cisternas 

• Quantidade de produto no reservatório: 75 m3 (≈63 toneladas) 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 4” 

• Caudal de bombagem: 58 m3/h (14 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame – 1,33x10-6 Incêndio – 1,20x10-7 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura total do braço de carga de gasóleo seria de cerca de 8400 quilogramas, utilizando o modelo 
Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 14 

Quantidade libertada (kg) 8400 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona de carga de cisternas, foi assumido que a área máxima 
que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 55 m2 
circunscrito pelas grelhas de recolha de derrames. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 55 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,0008 

Duração representativa da vaporização (s) 3803 
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Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

CONSEQUÊNCIAS 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à área de retenção impermeabilizada da zona de carga de 
cisternas. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da 
aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em 
grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, 
tomar as providências necessárias para evitar este tipo de situações. 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Fixed flow rate 
Maximum release duration (s) 600 
Source Definition   
Fixed Mass flow rate of the source (kg/s) 14 
Process Dimensions   
Hole diameter (inch) 4 
Hole rounding Sharp edges 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Total mass released (kg) 8400 
Maximum mass flow rate (kg/s) 14 
Representative release rate (kg/s) 14 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,0655 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:26:06 
Last Duration 8s 53ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 14 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 55 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 16 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,00079772 
Purple book representative evaporation duration (s) 3803,4 
Representative temperature (°C) 21,841 
Representative pool diameter (m) 8,3683 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2218 
Total evaporated mass (kg) 3,034 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 55 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:27:03 
Last Duration 5s 270ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,00079772 
Pool surface area (m2) 55 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:27:04 
Last Duration 0s 32ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário O - Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo 

• Local do acidente: Zona de carga de cisternas 

• Quantidade de produto no reservatório: 75 m3 (≈63 toneladas) 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 0,4” 

• Caudal de bombagem: 58 m3/h (14 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame – 1,33x10-5 Incêndio – 1,20x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de gasóleo libertada pela 
rotura parcial (10%) do braço de carga de gasóleo seria de cerca de 20 toneladas, utilizando o modelo 
Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 36,1 

Quantidade libertada (kg) 19 611 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona de carga de cisternas, foi assumido que a área máxima 
que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 55 m2 
circunscrito pelas grelhas de recolha de derrames. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 55 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,0006 

Duração representativa da vaporização (s) 3669 
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Tendo em conta as características do produto, não se considera credível a formação de uma nuvem 
inflamável que disperse na envolvente, arrastada pelo vento. Admite-se, assim, que na sequência do 
evento que ocasionou a rotura possa ser fornecida energia de ativação ao derrame e provocar a sua 
ignição. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de gasóleo tendo sido calculada a uma concentração de metade do 
Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do 
software Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 10 

Emissividade das chamas (kW/m2) 38,6 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 18 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 16 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona de 
carga de cisternas. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona de 
carga de cisternas. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-
se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se 
encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 18 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à área de retenção impermeabilizada da zona de carga de 
cisternas. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da 
aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em 
grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, 
tomar as providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release from vessel through (a hole in) pipe 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 75 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 5 
Pipeline length (m) 2 
Pipeline diameter (inch) 4 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (inch) 4 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 57497 
Mass flow rate at time t (kg/s) 28,97 
Total mass released at time t (kg) 19611 
Filling degree at time t (%) 65,686 
Height of liquid at time t (m) 3,2843 
Maximum mass flow rate (kg/s) 107,66 
Representative release rate (kg/s) 36,104 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,4063 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:54:11 
Last Duration 11s 796ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 36,104 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 55 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 10,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,00063954 
Purple book representative evaporation duration (s) 3668,9 
Representative temperature (°C) 18,327 
Representative pool diameter (m) 8,3683 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2216 
Total evaporated mass (kg) 2,3464 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 55 
Schmidt number used 2,5455 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:54:11 
Last Duration 11s 746ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,00063954 
Pool surface area (m2) 55 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 21123 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:54:13 
Last Duration 0s 34ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name Diesel Sample (Sample mixtures) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 19,611 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 4 
Length of rectangle (m) 14 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 1 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 6,1111 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 9;-3;2;14 
Calculated pool surface area (m2) 55 
Combustion rate (kg/s) 2,97 
Duration of the pool fire (s) 6603,1 
Surface emissive power flame (kW/m2) 38,556 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 43,85 
Flame temperature (°C) 637,24 
Length of the flame (m) 9,7551 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 310,38 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 136,98 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,018639 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 56,858 
Viewfactor at Xd (-) 0,00085022 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,098835 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 6,361 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 14 -8 3 22 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 16 -9 6 25 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 18 -11 7 29 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:54:13 
Last Duration 9s 986ms 
Chemical database  
Chemical source Sample mixtures 
Chemical source date 01/03/2015 
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Cenário P- Rotura total de reservatório de armazenagem de hidrocarbonetos 
leves de 30 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Colapso do reservatório de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de hidrocarbonetos leves de 
30 m3 

• Quantidade de produto no tanque: 30 m3 (≈24 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 1,00×10-5 Flash - 6,50x10-7 Incêndio - 9,00×10-7 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, considerou-se que este cenário libertaria 
30 m3, cerca de 24 toneladas, que formou um derrame de hidrocarbonetos leves (HL) na bacia de 
retenção. 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,11 

Duração representativa da vaporização (s) 3600 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

CONSEQUÊNCIAS 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Instantaneous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 24 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,11104 
Purple book representative evaporation duration (s) 3599,8 
Representative temperature (°C) 16,395 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2656 
Total evaporated mass (kg) 399,72 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:15:31 
Last Duration 8s 445ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,11104 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:15:31 
Last Duration 0s 33ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário Q - Rotura parcial (100 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (100 mm) do reservatório de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de hidrocarbonetos leves de 
30 m3 

• Quantidade de produto no tanque: 30 m3 (≈24 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame - 2,24x10-5 Flash - 2,16x10-6 Incêndio - 1,56x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
parcial (100 mm) do reservatório de hidrocarbonetos leves será de cerca de 22 toneladas, utilizando 
o modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. – Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 26,2 

Quantidade libertada (kg) 21 934 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,11 

Duração representativa da vaporização (s) 3597 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL contido na bacia de retenção com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 12 

Emissividade das chamas (kW/m2) 42,2 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 20 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 17 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da bacia de 
retenção. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da bacia 
de retenção. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 20 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 135 

 

 

 

 

Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 0 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 30 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 3 
Hole diameter (mm) 100 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 22180 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0 
Total mass released at time t (kg) 21934 
Filling degree at time t (%) 0 
Height of liquid at time t (m) 0 
Maximum mass flow rate (kg/s) 27,616 
Representative release rate (kg/s) 26,166 
Representative outflow duration (s) 848 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,2104 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:11:14 
Last Duration 8s 395ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 26,166 
Duration of the release (s) 848 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 10,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,11114 
Purple book representative evaporation duration (s) 3597 
Representative temperature (°C) 16,418 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2656 
Total evaporated mass (kg) 399,75 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:11:14 
Last Duration 8s 347ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,11114 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:11:14 
Last Duration 0s 36ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 21,934 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 6 
Length of rectangle (m) 11 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 24 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 4,9412 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 12;-4;2;12 
Calculated pool surface area (m2) 42 
Combustion rate (kg/s) 3,8344 
Duration of the pool fire (s) 5720,4 
Surface emissive power flame (kW/m2) 42,232 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 44,734 
Flame temperature (°C) 658 
Length of the flame (m) 12,307 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,021102 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,471 
Viewfactor at Xd (-) 0,00086941 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,11662 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 8,0588 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 15 -8 3 23 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 17 -9 7 27 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 20 -12 7 32 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:18:55 
Last Duration 7s 188ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário R - Rotura parcial (10 mm) de reservatório de armazenagem de 
hidrocarbonetos leves de 30 m3 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10 mm) do reservatório de hidrocarbonetos leves de 30 m3 

• Local do acidente: TF 2 – Bacia de retenção dos reservatórios de hidrocarbonetos leves de 
30 m3 

• Quantidade de produto no tanque: 30 m3 (≈24 toneladas) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame - 1,87x10-4 Flash - 1,80x10-5 Incêndio - 1,30x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
parcial (10 mm) do reservatório de hidrocarbonetos leves será de cerca de 988 quilogramas, 
utilizando o modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. – Gexcon obtiveram-se os resultados 
seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,28 

Quantidade libertada (kg) 988 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na bacia de retenção, foi assumido que a área máxima que o 
derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 42 m2, 
descontadas as áreas de implantação dos reservatórios. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 42 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,13 

Duração representativa da vaporização (s) 3173 
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Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL contido na bacia de retenção com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 12 

Emissividade das chamas (kW/m2) 42,2 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 20 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 17 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da bacia de 
retenção. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da bacia 
de retenção. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-se 
alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem 
operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 20 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à bacia de retenção. Poderão, no entanto, ocorrer situações de 
derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao 
incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, neste caso, ao 
Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias para evitar este 
tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 0 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 30 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 3 
Hole diameter (mm) 10 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 22180 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,26994 
Total mass released at time t (kg) 987,88 
Filling degree at time t (%) 95,546 
Height of liquid at time t (m) 2,8664 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,27616 
Representative release rate (kg/s) 0,27585 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,2321 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:13:14 
Last Duration 8s 533ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,27585 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 42 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 746,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,12888 
Purple book representative evaporation duration (s) 3173,2 
Representative temperature (°C) 20,453 
Representative pool diameter (m) 7,3127 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2717 
Total evaporated mass (kg) 408,96 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 42 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:13:15 
Last Duration 8s 484ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,12888 
Pool surface area (m2) 42 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:13:15 
Last Duration 0s 35ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,98788 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 6 
Length of rectangle (m) 11 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 24 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 4,9412 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 12;-4;2;12 
Calculated pool surface area (m2) 42 
Combustion rate (kg/s) 3,8344 
Duration of the pool fire (s) 257,64 
Surface emissive power flame (kW/m2) 42,232 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 44,734 
Flame temperature (°C) 658 
Length of the flame (m) 12,307 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,021102 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,471 
Viewfactor at Xd (-) 0,00086941 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,11662 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 8,0588 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 15 -8 3 23 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 17 -9 7 27 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 20 -12 7 32 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 15:20:05 
Last Duration 7s 218ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário S- Rotura total de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total da mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

• Local do acidente: Zona de carga de cisternas 

• Quantidade de produto no reservatório: 30 m3 (≈24 toneladas) 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 3” 

• Caudal de bombagem: 59 m3/h (13 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame - 2,92x10-5 Flash - 2,81x10-6 Incêndio - 2,03x10-6 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
total da mangueira de carga de hidrocarbonetos leves seria de cerca de 7800 quilogramas, utilizando 
o modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 13 

Quantidade libertada (kg) 7800 

DERRAME  
Considerando que o derrame ocorre na zona de carga de cisternas, foi assumido que a área máxima 
que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 55 m2 
circunscrito pelas grelhas de recolha de derrames. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 55 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,15 

Duração representativa da vaporização (s) 3603 
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Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de HL contido na zona de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire 
do software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 14 

Emissividade das chamas (kW/m2) 43,6 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 23 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 20 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona de 
carga de cisternas. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona de 
carga de cisternas. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-
se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se 
encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 23 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à área de retenção impermeabilizada da zona de carga de 
cisternas. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da 
aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em 
grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, 
tomar as providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Fixed flow rate 
Maximum release duration (s) 600 
Source Definition   
Fixed Mass flow rate of the source (kg/s) 13 
Process Dimensions   
Hole diameter (inch) 3 
Hole rounding Sharp edges 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Total mass released (kg) 7800 
Maximum mass flow rate (kg/s) 13 
Representative release rate (kg/s) 13 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,1581 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:01:33 
Last Duration 6s 935ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 13 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 55 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 16,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,14877 
Purple book representative evaporation duration (s) 3603,2 
Representative temperature (°C) 17,403 
Representative pool diameter (m) 8,3683 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2728 
Total evaporated mass (kg) 536,06 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 55 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:01:33 
Last Duration 6s 883ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,14877 
Pool surface area (m2) 55 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:01:34 
Last Duration 0s 32ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 7,8 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 4 
Length of rectangle (m) 14 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 1 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 6,1111 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 13;-3;4;14 
Calculated pool surface area (m2) 55 
Combustion rate (kg/s) 5,0212 
Duration of the pool fire (s) 1553,4 
Surface emissive power flame (kW/m2) 43,606 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 43,85 
Flame temperature (°C) 665,41 
Length of the flame (m) 14,388 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
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Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,032305 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,659 
Viewfactor at Xd (-) 0,0012849 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,20578 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 8,1075 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 17 -8 7 26 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 20 -10 8 30 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 23 -13 9 35 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:01:34 
Last Duration 6s 570ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Cenário T - Rotura parcial (10%) de mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

Situação D2 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10%) da mangueira de carga de hidrocarbonetos leves 

• Local do acidente: Zona de carga de cisternas 

• Quantidade de produto no reservatório: 30 m3 (≈24 toneladas) 

• Diâmetro equivalente do orifício de fuga: 0,3” 

• Caudal de bombagem: 59 m3/h (13 kg/s) 

• Condições atmosféricas: 
o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 10 minutos (de acordo com a publicação Guidelines for Chemical 
Process Quantitative Risk Analysis, secção 2.1.1.2, 2ª edição, CCPS 2000 e com a 
recomendação da DNV para o tempo de descarga com deteção e desencadeamento de ESD 
por operador) 

PROBABILIDADES 

Derrame - 2,92x10-4 Flash - 2,81x10-5 Incêndio - 2,03x10-5 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de HL libertada pela rotura 
parcial (10%) da mangueira de carga de hidrocarbonetos leves seria de cerca de 112 quilogramas, 
utilizando o modelo Liquid release do software Effects 11.2.1. - Gexcon obtiveram-se os resultados 
seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,19 

Quantidade libertada (kg) 112 

DERRAME  
Considerando que o derrame ocorre na zona de carga de cisternas, foi assumido que a área máxima 
que o derrame poderia ocupar, de acordo com as barreiras físicas que o limitam, seria de 55 m2 
circunscrito pelas grelhas de recolha de derrames. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do 
software Effects 11.2.1. – Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 23 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,071 

Duração representativa da vaporização (s) 1530 
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Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 

D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de HL tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite 
Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable Cloud do software 
Effects 11.2.1 – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de gasóleo na área de carga de cisternas com recurso ao modelo Pool Fire do 
software Effects 11.2.1. - Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro 
seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 12 

Emissividade das chamas (kW/m2) 41,8 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 15 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 13 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites da zona de 
carga de cisternas. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário apenas tem impacto na envolvente da zona de 
carga de cisternas. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui instalados, preveem-
se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se 
encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 15 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
uma vez que o derrame fica limitado à área de retenção impermeabilizada da zona de carga de 
cisternas. Poderão, no entanto, ocorrer situações de derrame de águas contaminadas proveniente da 
aplicação da água/espuma utilizadas no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em 
grandes quantidades. Compete, neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, 
tomar as providências necessárias para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 

 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.10.1f95db7 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 3 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release from vessel through (a hole in) pipe 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 30 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 4 
Pipeline length (m) 10 
Pipeline diameter (inch) 3 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole diameter (inch) 0,3 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 22180 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,18467 
Total mass released at time t (kg) 112,15 
Filling degree at time t (%) 99,491 
Height of liquid at time t (m) 3,9797 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,62358 
Representative release rate (kg/s) 0,19068 
Representative outflow duration (s) 600 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,343 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:02:28 
Last Duration 5s 9ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.10.e040dd6 (26/10/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,19068 
Duration of the release (s) 600 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading in bunds 
Maximum pool surface area (m2) 55 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,070682 
Purple book representative evaporation duration (s) 1530,2 
Representative temperature (°C) 19,141 
Representative pool diameter (m) 5,4568 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2586 
Total evaporated mass (kg) 108,16 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 23,387 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:02:28 
Last Duration 4s 939ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.10.f87b15d (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,070682 
Pool surface area (m2) 23,387 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:02:29 
Last Duration 0s 32ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
  



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 166 

 

Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.10.0caf297 (26/10/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name H. LEVES (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,11215 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Rectangular 
Width of rectangle (m) 4 
Length of rectangle (m) 6 
Rotation rectangle (North = 0 degrees) (deg) 39 
Non burning area within pool (m2) 1 
Height of the confined pool above ground level (m) 1 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 4,6 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 11;-2;2;6 
Calculated pool surface area (m2) 23 
Combustion rate (kg/s) 2,0998 
Duration of the pool fire (s) 53,411 
Surface emissive power flame (kW/m2) 41,783 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 45,029 
Flame temperature (°C) 655,54 
Length of the flame (m) 11,677 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 



 

EGEO - SISAV - CIRVER, S.A. 

Avaliação de Compatibilidade de Localização 

Anexo C 

 

19-11-2021 167 

 

Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,010753 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,34 
Viewfactor at Xd (-) 0,00044884 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,047471 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 5,568 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value [%] 

1 % lethality contour 11 -5 5 16 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 13 -6 6 19 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 15 -8 6 23 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 26/10/2021 17:05:54 
Last Duration 4s 815ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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U - Rotura total de IBC de armazenagem de resíduos inflamáveis 

Situação D5 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura total de IBC de resíduos inflamáveis durante transporte interno por empilhador 

• Local do acidente: Zona de armazenagem de IBC 

• Quantidade de produto: 1 m3 (≈800 quilogramas) 
• Condições atmosféricas: 

o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – Instantânea 

PROBABILIDADES 

Derrame - 3,43x10-3 Flash - 2,82x10-4 Incêndio - 3,43x10-4 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos nomeadamente a capacidade do IBC, 
considerou-se que este cenário libertaria cerca de 800 quilogramas de resíduos inflamáveis, que 
formou um derrame na zona impermeabilizada de armazenagem de IBC e de movimentação de 
empilhadores. 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona de movimentação de empilhadores não foram assumidas 
limitações à sua progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – 
Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 213 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,53 

Duração representativa da vaporização (s) 1450 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é superior à densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, nestes 
casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás mais denso que o ar. Com vista a 
caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera inflamável modelou-se a 
dispersão de resíduo inflamável tendo sido calculada a uma concentração de metade do Limite Inferior 
de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Dense Gas - Flammable Cloud do software Effects 
11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de resíduos inflamáveis contido na zona impermeabilizada da área de 
movimentação de empilhadores com recurso ao modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - 
Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 29 

Emissividade das chamas (kW/m2) 51,8 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 43 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 38 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário tem pouco impacto fora da zona de 
armazenagem de IBC e movimentação de empilhadores. Para esta área, designadamente para os 
restantes IBC armazenados, preveem-se alguns danos e eventual propagação do incêndio. No que se 
refere a danos pessoais, considera-se que a probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas 
afetadas pelos níveis de radiação mais elevados é baixa, além dos envolvidos na atividade de 
movimentação de IBC. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 43 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 
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De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 

 

 

 

Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de uma área de contenção impermeabilizada com encaminhamento dos 
eventuais derrames para o sistema de drenagens do estabelecimento. Poderão, no entanto, ocorrer 
situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas 
no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, 
neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias 
para evitar este tipo de situações. 

  

 Tempo de exposição 
 Intensidade de radiação 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.11.e040dd6 (02/11/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Instantaneous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,8 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s) 7,5 
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,5274 
Purple book representative evaporation duration (s) 1449,6 
Representative temperature (°C) 17,045 
Representative pool diameter (m) 16,468 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,3135 
Total evaporated mass (kg) 764,51 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 213,01 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:16:37 
Last Duration 7s 687ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Dense Gas - Flammable Cloud 
Model: Dense Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.11.a8a7262 (02/11/2021) 
Reference: Yellow Book 3rd edition 1997 chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 1990 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Calculation Method   
Type of heavy gas release Evaporating pool release 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,5274 
Duration of the release (s) 1449,6 
Pool surface area (m2) 213,01 
Temperature after release (°C) 17,045 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) 0 
Height to LFL at time t (m)   
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Effective release height (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:16:44 
Last Duration 0s 43ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.11.0caf297 (02/11/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,8 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 213,01 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 16,468 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 27;-8;9;16 
Calculated pool surface area (m2) 213,01 
Combustion rate (kg/s) 19,446 
Duration of the pool fire (s) 41,139 
Surface emissive power flame (kW/m2) 51,781 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 39,631 
Flame temperature (°C) 706,26 
Length of the flame (m) 28,972 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,10554 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 59,204 
Viewfactor at Xd (-) 0,0034427 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,99753 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 14,687 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 32 -16 6 41 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 38 -19 8 50 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 43 -22 8 60 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:27:52 
Last Duration 3s 86ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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V - Rotura parcial de IBC de armazenagem de resíduos inflamáveis 

Situação D5 

Condições Específicas do Acidente 

• Rotura parcial (10 mm) de IBC de resíduos inflamáveis durante transporte interno por 
empilhador 

• Local do acidente: Zona de armazenagem de IBC 

• Quantidade de produto: 1 m3 (≈800 quilogramas) 
• Condições atmosféricas: 

o Vento – SW – 2 m/s 
o Estabilidade – D 
o Temperatura – 16°C 
o Humidade – 75% 

• Duração da descarga – 3600 segundos 

PROBABILIDADES 

Derrame - 2,15x10-1 Flash - 2,15x10-2 Incêndio - 2,39x10-2 

EFEITOS 

DESCARGA  

Tendo em conta as condições e os pressupostos assumidos, a quantidade de resíduos inflamáveis 
libertada pela rotura parcial (10 mm) do IBC será de cerca de 464 quilogramas, utilizando o modelo 
Liquid release do software Effects 11.2.1. – Gexcon obtiveram-se os resultados seguintes. 

Descarga pela rotura 

EFEITO VALOR 

Caudal representativo (kg/s) 0,16 

Quantidade libertada (kg) 464 

DERRAME  

Considerando que o derrame ocorre na zona de movimentação de empilhadores não foram assumidas 
limitações à sua progressão. Foi utilizado o modelo Pool Evaporation do software Effects 11.2.1. – 
Gexcon, tendo-se obtido os resultados seguintes. 

Dispersão do derrame 

EFEITO VALOR 

Área máxima do derrame (m2) 39 

Taxa de vaporização representativa (kg/s) 0,12 

Duração representativa da vaporização (s) 2106 

Tendo em conta as características do produto envolvido procedeu-se à modelação da dispersão dos 
vapores libertados na perspetiva da inflamabilidade. 
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D ISPERSÃO  

Para a determinação dos efeitos da dispersão do produto vaporizado, tendo em conta que a densidade 
da mistura vapor/ar é próxima da densidade do ar, foi seguida a recomendação do TNO em que, 
nestes casos, deve ser utilizado o modelo de dispersão de um gás neutro e não a de um gás mais 
denso que o ar. Com vista a caracterizar a área onde potencialmente se poderá formar uma atmosfera 
inflamável modelou-se a dispersão de resíduos inflamáveis tendo sido calculada a uma concentração de 
metade do Limite Inferior de Inflamabilidade. Assim, com recurso ao modelo Neutral Gas - Flammable 
Cloud do software Effects 11.2.1. – Gexcon foram obtidos os resultados seguintes. 

Dispersão do produto vaporizado 

EFEITO VALOR 

Alcance da concentração LII/2 na direção do vento (m) NA 

Alcance da concentração LII/2 na perpendicular do vento (m) NA 

Massa inflamável máxima constituída (kg) 0 

Tendo em conta que não é atingida a concentração de metade do limite inferior de inflamabilidade 
e não se obtém massa explosiva não serão representadas as áreas em que as concentrações se iriam 
constituir. 

INCÊNDIO DO DERRAME  

Tendo em conta o desenvolvimento do cenário acima referido, foram calculados os efeitos da 
inflamação do derrame de resíduos inflamáveis contido na zona impermeabilizada da área de 
movimentação de empilhadores com recurso ao modelo Pool Fire do software Effects 11.2.1. - 
Gexcon, tendo sido obtidos os resultados que se incluem no quadro seguinte. 

Combustão do derrame 

EFEITO VALOR 

Altura das chamas (m) 16 

Emissividade das chamas (kW/m2) 44,5 

Distância a que se faz sentir a radiação de 5,0 kW/m2 (m) 21 

Distância a que se faz sentir a radiação de 7,0 kW/m2 (m) 18 

A figura seguinte representa os níveis de radiação relevantes aplicados sobre uma carta local, 
influenciados pela direção e força do vento e com os alcances contados além dos limites do derrame. 
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Analisando a figura, pode concluir-se que este cenário tem pouco impacto fora da zona de 
movimentação de empilhadores. Para esta área, designadamente para os equipamentos aqui 
instalados e para a viatura envolvida, preveem-se alguns danos. No que se refere a danos pessoais, 
considera-se que a probabilidade de se encontrarem operadores nas zonas afetadas pelos níveis de 
radiação mais elevados é baixa, além dos envolvidos na atividade de movimentação de IBC. 

CONSEQUÊNCIAS 

Em termos das consequências provenientes do calor libertado pela combustão, estima-se que para 
um tempo de exposição de 30 segundos a probabilidade de um indivíduo não protegido, que se 
encontre no limiar da zona de alerta (nível de radiação de 5 kW/m2), correspondente a cerca de 21 
metros do limite da zona do incêndio na direção contrária ao vento, absorver uma quantidade de 
energia que lhe provocará queimaduras do 1º Grau é de 38,9%, sendo a probabilidade de ocorrência 
de mortes, a esta mesma distância, de 0%. 

Considerando 30 segundos como tempo suficiente para as pessoas se abrigarem da radiação incidente, 
verifica-se, tal como se pode observar no gráfico seguinte que, para intensidades de radiação 
inferiores a 2,5 kW/m2 não são de esperar danos significativos (queimaduras de 1º Grau) para um 
tempo de exposição de 30 segundos. 

De igual forma, não serão significativas as consequências resultantes de uma exposição com uma 
duração inferior a 12 segundos. 
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Em termos dos efeitos provocados pelos fumos e gases, não se prevê a ocorrência de zonas afetadas 
pelos gases da combustão, ao nível do solo, em que a concentração de gases tóxicos atinja valores 
perigosos. 

No que se refere aos efeitos deste cenário não se preveem que venham a ocorrer danos ambientais 
atendendo à existência de uma área de contenção impermeabilizada com encaminhamento dos 
eventuais derrames para o sistema de drenagens do estabelecimento. Poderão, no entanto, ocorrer 
situações de derrame de águas contaminadas proveniente da aplicação da água/espuma utilizadas 
no combate ao incêndio, sobretudo se estas forem aplicadas em grandes quantidades. Compete, 
neste caso, ao Comandante das Operações de Socorro, no local, tomar as providências necessárias 
para evitar este tipo de situações. 

 

  

 Tempo de exposição 
 Intensidade de radiação 
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Model: Liquid Release 
Model: Liquid Release 

version: v2021.11.1f95db7 (02/11/2021) 
Reference: Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Initial temperature in vessel (°C) 16 
Overpressure above liquid (assuming closed system) (bar) 0 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Type of vessel outflow Release through hole in vessel 
Type of release calculation Calculate until specified time 
Maximum release duration (s) 3600 
Process Dimensions   
Vessel volume (m3) 1 
Filling degree (%) 100 
Vessel type Vertical cylinder 
Height cylinder (m) 1 
Hole diameter (mm) 10 
Hole rounding Sharp edges 
Height leak above tank bottom (m) 0 
Environment   
Ambient pressure (bar) 1,0151 
   
Results   
Source Definition   
Initial mass in vessel (kg) 739,33 
Mass flow rate at time t (kg/s) 0,097162 
Total mass released at time t (kg) 464,2 
Filling degree at time t (%) 37,137 
Height of liquid at time t (m) 0,37137 
Maximum mass flow rate (kg/s) 0,15944 
Representative release rate (kg/s) 0,15659 
Representative outflow duration (s) 1800 
Corresponding vessel pressure (bar) 1,085 
 
Contour Dimensions 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:24:51 
Last Duration 7s 730ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Evaporation 
Model: Pool Evaporation 
version: v2021.11.e040dd6 (02/11/2021) 

Reference: Yellow Book CPR14E 2rd Edition - Chapter 5: Evaporation. Trijssenaar-Buhre, I.J.M, Sterkenburg, R.P., Wijnant-Timmerman, S.I.: An 
advanced model for spreading and evaporation of accidentally released hazardous liquids on land. Diffusion coefficient in Schmidt number based 

on Fuller, Schetter and Gitting correlation, see http://www.thermopedia.com/content/696 
Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Calculation Method   
Use which representative rate First 20% average (flammable) 
Evaporation from land or water Land 
Type of release in pool Semi-continuous 
Maximum evaluation time for evaporation (s) 3600 
Source Definition   
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,15659 
Duration of the release (s) 1800 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool growth on Land Spreading 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Environment   
Temperature of the subsoil (°C) 16 
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Solar radiation flux Calculate value 
Cloud cover (%) 40 
Date: day number 1 
Date: month number 4 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Type of subsoil (evaporation) Isolation concrete 
Subsurface roughness description (pool) flat sandy soil, concrete, tiles, plant-yard 
Results   
Source Definition   
Time pool spreading ends (s)   
Time until pool has totally evaporated (s)   
Purple book representative evaporation rate (kg/s) 0,11987 
Purple book representative evaporation duration (s) 2106,2 
Representative temperature (°C) 20,714 
Representative pool diameter (m) 7,0031 
Density after mixing with air (kg/m3) 1,2702 
Total evaporated mass (kg) 252,47 
... duration evaporation time (s) 3599,5 
Corresponding representative pool surface area (m2) 38,518 
Schmidt number used 12,418 
Environment   
Heat flux from solar radiation (kW/m2) 1,2479 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:25:34 
Last Duration 7s 588ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 
Model: Neutral Gas - Flammable Cloud 

version: v2021.11.f87b15d (02/11/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Source Definition   
Type of neutral gas release Continuous 
Type of continuos source Evaporating pool release 
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,11987 
Pool surface area (m2) 38,518 
Process Dimensions   
Height of release (Z-coordinate) (m) 1 
Meteo Definition   
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
North/South latitude of the location (deg) 39,4 
Roughness length description Open flat terrain; grass, few isolated objects. 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting time flammable cloud Time maximum explosive mass 
Concentration averaging time (s) 20 
Use 50% LFL for cloud contour Yes 
Use mass between LFL and UFL Yes 
Use dynamic concentration presentation No 
Results   
Meteo Definition   
Mixing height used (m) 305,9 
Concentration Results   
Flammability threshold concentration (mg/m3) 33472 
Temperature after mixing and expansion (°C)   
Density after mixing and expansion (kg/m3)   
Maximum distance to flammable concentration (m)   
Maximum flammable mass (kg) 0 
Maximum area of flammable cloud (m2) 0 
at Time T (s) 0 
Flammable mass at time t (kg) 0 
Area flammable cloud at time t (m2) -1E300 
Height to LFL at time t (m) 0 
Length of flammable cloud at time t (m) 0 
Width of flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud at time t (m) 0 
Offset flammable cloud centre at time t (m) 0 
Contour Dimensions 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:25:56 
Last Duration 0s 31ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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Model: Pool Fire 
Model: Pool Fire 

version: v2021.11.0caf297 (02/11/2021) 
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Paragraph 6.5.4~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1997) Modelling of Thermal radiation from 

external hydrocarbon poolfires, in Trans IChemE, Vol.75 part B,~Rew, P.J. & Hulbert, W.G. (1996), Development of a pool fire thermal radiation 
model’, HSE Contract research report no. 96, ~ Damage: Green Book 1st edition 1992, chapter 1 (Heat radiation); pages 11-36~ 

Parameters 
Inputs   
Process Conditions   
Chemical name RESÍDUOS INFLAM (USER) 
Calculation Method   
Type of pool fire calculation Pool fire model Yellow Book 
Type of pool fire source Instantaneous 
Fraction combustion heat radiated (-) 0,35 
Soot definition User defined 
Fraction of the flame covered by soot (-) 0,8 
Source Definition   
Total mass released (ton (metric)) 0,4642 
Temperature of the pool (°C) 16 
Process Dimensions   
Type of pool shape (pool fire) Circular 
Max. pool surface poolfire (m2) 38,518 
Height of the confined pool above ground level (m) 0 
Include shielding at bottomside flame No 
Meteo Definition   
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Predefined wind direction SW 
Environment   
Ambient temperature (°C) 16 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Ambient relative humidity (%) 75 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Vulnerability   
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Take protective effects of clothing into account No 
Heat radiation lethal damage Probit A ((sec*(W/m2)^n)) -36,38 
Heat radiation lethal damage Probit B 2,56 
Heat radiation damage Probit N 1,3333 
Accuracy   
Grid resolution Medium 
Reporting   
Reporting/receiver height (Zd) (m) 1,5 
Reporting distance (Xd) (m) 200 
   
Results   
Fire Results   
Equivalent diameter poolfire (m) 7,0031 
Flame footprint dimensions D,-D,DMW,MW 14;-4;5;7 
Calculated pool surface area (m2) 38,518 
Combustion rate (kg/s) 3,5165 
Duration of the pool fire (s) 132,01 
Surface emissive power flame (kW/m2) 44,52 
Soot fraction used (-) 0,8 
Flame tilt (deg) 43,279 
Flame temperature (°C) 670,25 
Length of the flame (m) 15,903 
Weight ratio of HCL/chemical (%) 0 
Weight ratio of NO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of SO2/chemical (%) 0 
Weight ratio of CO2/chemical (%) 366,58 
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Weight ratio of H2O/chemical (%) 0 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,018116 
Atmospheric Transmissivity at Xd (%) 57,842 
Viewfactor at Xd (-) 0,00070349 
Heat radiation dose at Xd (s*(kW/m2)^4/3) 0,095157 
Percentage first degree burns at Xd (%) 0 
Percentage second degree burns at Xd (%) 0 
Percentage third degree burns at Xd (%) 0 
Distance to clothing burning dose (m) 7,1482 
 
Contour Dimensions 
Lethality Contours 

Names 
Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] Value [%] 

1 % lethality contour 16 -7 4 18 1 
Heat Radiation Contours 

Names Max. Dist 
[m] 

Min. Dist 
[m] 

Dist. Width 
[m] 

Max. Width 
[m] 

Value 
[kW/m2] 

7 kW/m2 heat radiation contour 18 -8 4 22 7 
5 kW/m2 heat radiation contour 21 -10 4 26 5 
 
Other Information 
Main program EFFECTS 11.2.1.20112 
Last Calculation 02/11/2021 11:26:58 
Last Duration 2s 362ms 
Chemical database  
Chemical source YAWS 
Chemical source date 22/07/1999 
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XI.2 Análise de Risco Ambiental 

2.1 Metodologia de Avaliação dos Riscos Ambientais  

Identificação de perigos e definição de cenários de acidentes e respectivas probabilidades 

A definição de cenários de acidentes e estimativa de probabilidades de ocorrência teve em 
consideração os dados definidos no ponto 1 do presente Anexo, relativo à análise dos riscos 
físicos, sendo considerados na presente secção os que são susceptíveis de produzir efeitos 
significativos nos compartimentos ambientais relevantes para a avaliação. 

Para efeitos de integração no presente estudo, foi considerada a grelha de classificação e 
pontuação da norma UNE 150008:2008 – Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental, de Março 
de 2008, publicada pela UNE – Asociación Espanõla de Normalización, adaptada à situação em 
análise (Quadro XI.1). 
 
Quadro XI.1 – Probabilidades de cenários de acidentes (adaptado de UNE 150008:2008, AENOR) 

Probabilidade 
Norma UNE 

Probabilidade (Frequência) Pontuação 

10-1 a 1 
> 1 vez/mês  

(muito provável) 
5 

10-2 a 10-1 
1 vez/mês – 1 vez/ano  
(altamente provável) 

4 

10-3 a 10-2 
1 vez/ano – 1 vez/10 anos 

 (provável) 
3 

10-4 a 10-3 
1 vez/10 anos – 1 vez/50 anos 

(possível) 
2 

< 10-4 1 vez/50 anos (improvável) 1 

Para a situação em análise, consideram-se as probabilidades dos eventos de acidente, tal como 
indicadas no Quadro XI.2. 

Quadro XI.2 – Cenários e probabilidade dos eventos de acidente 

Evento Probabilidade 
Norma UNE 150008:2008  

Probabilidade Pontuação 

1) Rotura parcial de 10 mm no tanque de gasóleo (75 m3) sobre 
bacia de contenção e contaminação do solo e das águas 
subterrâneas devido a rotura da tela de impermeabilização – 
Quantidade derramada de 1 190 kg, concentração em 
hidrocarbonetos de 845 g/l 

2 x 1,010-4 x 3,9 10-2 
/ano 

< 1 vez/50 anos 
(Improvável) 

1 

2) Rotura parcial (10%) da tubagem de gasóleo do processo para o 
tanque de armazenagem (10 min) – Quantidade derramada 
de 32 kg, concentração em hidrocarbonetos 845 g/l 

5,010-6 / (m.ano) 
(L=200 m) 

1 vez/10 anos – 1 vez/50 
anos (possível) 

2 

3) Rotura de 10 mm no tanque de óleos usados (750 m3) sob bacia 
de contenção e contaminação do solo e das águas 
subterrâneas devido a rotura da tela de impermeabilização – 
Quantidade derramada de 12 000 kg, concentração em 
hidrocarbonetos de 900 g/l  

6 x 1,010-4 x 3,910-2 
/ano 

< 1 vez/50 anos 
(Improvável) 

1 

4) Rotura parcial (10%) na tubagem do tanque de armazenagem de 
óleo usado para o processo (10 min) - Quantidade derramada de 
55 kg, concentração em hidrocarbonetos de 900 g/l 

2,010-6 / (m.ano) 
(L=200 m) 

1 vez/10 anos – 1 vez/50 
anos (possível) 

2 

5) Rotura do sistema de impermeabilização da base e taludes da 
célula com perda de estanquicidade – perda difusa de 
lixiviado, quantidade indeterminada 

8,010-4 /ano 
1 vez/10 anos – 1 vez/50 

anos (possível) 
2 

6) Rotura da conduta elevatória de lixiviados  2,010-6 / (m.ano) 
1 vez/10 anos – 1 vez/50 

anos (possível) 
2 

7) Acidente com veículo de transporte de resíduos e derrame da 
carga na via de acesso interno à nova célula 

3,7610-4 /ano 
1 vez/10 anos – 1 vez/50 

anos (possível) 
2 
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Avaliação das consequências e classificação da gravidade 

As consequências para o ambiente dos acidentes possíveis são identificadas e escalonadas em 
função da gravidade de cada cenário, de forma a poder estabelecer uma hierarquização de riscos. 

Para a estimativa da gravidade das consequências dos cenários de acidente será utilizada uma 
metodologia baseada na norma espanhola UNE 150008:2008, já referida. 

A metodologia proposta por esta norma permite avaliar as consequências em relação a três 
factores ambientais, designadamente o Meio natural, o Meio humano e o Meio sócio-
económico. O meio natural inclui a qualidade da água e dos solos, bem como as espécies e 
habitats naturais protegidos, o meio humano inclui as populações e o meio sócio-económico as 
actividades produtivas, infra-estruturas, habitações e património. 

De forma a aproximar a metodologia da norma ao actual quadro legal, designadamente a Directiva 
Quadro da Água (DQA) e o diploma RA, procedeu-se à adaptação do factor “meio sócio-
económico” ao conceito “serviço dos recursos naturais”, que pretende dar conta da existência e 
possibilidade de afectação de serviços prestados pelos ecossistemas, massas de água e solos. Por 
«serviços dos recursos naturais» entende-se como sendo “as funções desempenhadas por um 
recurso natural em benefício de outro recurso natural ou do público” (APA, 2011). 

Igualmente optou-se por não considerar o meio humano, uma vez que os aspectos cobertos por 
esta categoria estão compreendidos na análise relativa à avaliação dos riscos físicos na 
instalação apresentada no ponto anterior. 

A norma UNE 150008:2008 considera que a gravidade das consequências depende dos 
seguintes factores: 

 Quantidade da substância libertada .................................... Q; 
 Sensibilidade do meio envolvente da instalação ................. M; 
 Extensão da zona afectada .................................................. E; 
 Perigosidade da substância ................................................. P; 

sendo que: 

Gravidade = Q + 2 x P + E + M 

Assim, para a classificação da gravidade relativa aos critérios ambientais indicados, são 
utilizadas as fórmulas apresentadas no Quadro XI.3. 

Quadro XI.3 – Classificação da gravidade das consequências 

Quantidade + 2  Perigosidade + Extensão + Qualidade do Meio = Gravidade sobre o Meio Natural 

Quantidade + 2  Perigosidade + Extensão 
+ Serviços dos 

Recursos Naturais 
= Gravidade sobre os Serviços dos 

Recursos Naturais 
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Por sua vez, a pontuação dos critérios, tal como definidos na norma UNE 150008:2008, vem 
indicada no Quadro XI.4. 

Quadro XI.4 – Pontuação dos critérios “Quantidade”, “Perigosidade”, 

“Extensão”  

Quantidade (toneladas) Perigosidade 

4 Muito Elevada > 500 4 Muito Perigosa Partes 1 e 2 do DL 150/2015 

3 Elevada 50 - 500 3 Perigosa Não abrangido pelo DL 150/2015 

2 Baixa 5 - 49 2 Pouco Perigosa Combustíveis (biomassa e outros) 

1 Muito Baixa < 5 1 Não Perigosa Danos ligeiros e reversíveis 

Extensão  

4 Muito extenso Raio > 1 km 4   

3 Extenso Raio < 1 km 3   

2 Pouco extenso Na instalação 2   

1 Pontual Pontual na instalação 1   

No entanto, a metodologia de pontuação dos critérios da perigosidade das substâncias foi 
ligeiramente adaptada, de forma a utilizar o critério da classificação de perigos e das frases de risco, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, que transpõe a Directiva n.º 2012/18/UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho, de 2012 (Directiva Seveso III). 

A norma UNE 150008:2008 não define a pontuação a atribuir aos restantes critérios, pelo que 
nestes casos utilizam-se indicadores adaptados dos documentos irlandeses “Guidance on assessing 
and costing environmental liabilities” (EPA, 2014), “Guidance on Finantial Provision for 
Environmental Liabilities” (EPA, 2015)” e “EPA Approach to Environmental Liabilities and Financial 
Provision” (EPA, 2019), que se apresentam nos Quadros XI.5 e XI.6. 

Assim, para cada cenário de acidente, serão atribuídas pontuações consoante a quantidade da 
substância envolvida e da sua perigosidade e a extensão do acidente (confinado à instalação ou 
com efeitos no exterior) e da sensibilidade do meio natural e dos recursos afectados. 
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Quadro XI.5 – Pontuação do critério “Meio Natural” 

Classes 
Métricas 

Espécies e Habitats Massas de água subterrânea Massas de água superficial Solos 

4 
Muito 

Elevada 
Localização em áreas que integram o SNAC (1) 

Localização em sistema aquífero com elevada 
produtividade de importância regional e vulnerabilidade 

elevada, ou 

Localização em sistema aquífero com ligação a 
Ecossistemas Dependentes de Águas Subterrâneas 

(EDAS), estando o ecossistema integrado em área SNAC 

Cursos de água suportando usos sensíveis (2) a 
jusante, localizados a menos de 500 m 

Cursos de água influentes de massas de água 
subterrânea com usos sensíveis 

Existência de solos de classe de 
capacidade de uso elevada, 

classificados na RAN, localizados 
imediatamente a jusante, na direcção 

da drenagem superficial 

3 Elevada 

Localização a distância inferior a 1 km de áreas 
SNAC, ou 

Localização a menos de 200 m de áreas onde 
ocorram espécies e habitats protegidos ao 

abrigo do DL 140/99, na sua actual redacção 

Localização de sistema aquífero com elevada 
produtividade de importância regional e vulnerabilidade 

média, ou 

Localização em sistema aquífero com ligação a 
Ecossistemas Dependentes de Águas Subterrâneas 

(EDAS) 

Cursos de água suportando usos sensíveis a 
jusante, localizados entre 500 m e 2 km 

Cursos de água influentes de massas de água 
subterrânea sem usos sensíveis 

Existência de solos de classe de 
capacidade de uso elevada (A e B), 

localizados imediatamente a jusante, 
na direcção da drenagem superficial 

2 Baixa 

Localização a distância entre 1 km e 5 km de 
área SNAC, ou 

Localização entre 200 m e 500 m de áreas 
onde ocorram espécies e habitats protegidos 

ao abrigo do DL 140/99, na sua actual 
redacção 

Localização em sistema aquífero de elevada 
produtividade de importância regional e vulnerabilidade 

baixa, ou 

Localização em sistema aquífero com moderada 
produtividade de importância local e vulnerabilidade 

moderada a elevada 

Cursos de água suportando usos sensíveis a 
jusante, localizados entre 2 km e 5 km 

 

Existência de solos de classe de 
capacidade de uso média, localizados 
imediatamente a jusante, na direcção 

da drenagem superficial 

1 
Muito 
Baixa 

Localização a distância superior a 5 km de área 
SNAC, ou 

Localização a distância superior a 500 m de 
áreas onde ocorram espécies e habitats 

protegidos ao abrigo do DL 140/99, na sua 
actual redacção 

Localização em aquífero de baixa produtividade  
Cursos de água suportando usos sensíveis a 

jusante, localizados a mais de 5 km 

Existência de solos de classe de 
capacidade de baixa a muito baixa, 

localizados imediatamente a jusante, 
na direcção da drenagem superficial 

(1) – Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho), que inclui as áreas integradas na Rede de Áreas Protegidas, as áreas incluídas na Rede Natura 2000 e as áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais (Projecto 
Ramsar, Projecto MaB da Unesco, Convenção OSPAR, outros) 

(2) – Águas piscícolas, águas balneares, consumo humano, zonas sensíveis (Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, na sua actual redacção), zonas vulneráveis (Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, na sua actual redacção), áreas classificadas sob o ponto de 

vista de conservação da natureza (SNAC) 
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Quadro XI.6 – Pontuação do critério “Serviços dos Recursos Naturais” 

Classes 
Métricas 

Espécies e Habitats Massas de água Solos Bens Patrimoniais 

4 
Muito 

Elevada 

Áreas classificadas suportando serviços de 
habitats e espécies, tal como definidos nos 

respectivos Planos de Ordenamento ou outras 
figuras de ordenamento territorial 

Sistemas de captação de água superficial ou 
subterrânea para consumo humano, ou 

Instalações de produção de espécies aquáticas com 
interesse económico, ou 

Instalações de recreio/competição/prática balnear 
localizadas a jusante a menos de 500 m 

Explorações agrícolas e florestais a 
distância < 50 m 

Património cultural classificado a distância < 
50 m, ou 

Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância < 50 m, ou 

3 Elevada 

Áreas classificadas suportando serviços de 
habitats e espécies, tal como definidos nos 

respectivos Planos de Ordenamento ou outras 
figuras de ordenamento territorial, localizadas a 

menos de 1 km 

Sistemas de captação de água superficial ou 
subterrânea para consumo humano 

Instalações de produção de espécies aquáticas com 
interesse económico, ou 

Instalações de recreio/competição/prática balnear 
localizadas a jusante entre 500 m e 1 km 

Explorações agrícolas e florestais a 
distância entre 50 e 250 m 

Património cultural classificado a distância 
entre 50 e 250 m, ou 

Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância entre 50 e 

250 m, ou 

2 Baixa 

Áreas classificadas suportando serviços de 
habitats e espécies, tal como definidos nos 

respectivos Planos de Ordenamento ou outras 
figuras de ordenamento territorial, localizadas 

entre 1 km e 5 km 

Sistemas de captação de água superficial ou 
subterrânea para consumo humano 

Instalações de produção de espécies aquáticas com 
interesse económico, ou 

Instalações de recreio/competição aquático 

Localizadas a jusante entre 1 km e 5 km 

Explorações agrícolas e florestais a 
distância entre 250 e 1 km 

Património cultural classificado a distância 
entre 250 e 1 km, ou 

Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância entre 250 e 1 km 

1 
Muito 
Baixa 

Áreas classificadas suportando serviços de 
habitats e espécies, tal como definidos nos 

respectivos Planos de Ordenamento ou outras 
figuras de ordenamento territorial, localizadas a 

mais de 5 km 

Sistemas de captação de água superficial ou 
subterrânea para consumo humano 

Instalações de produção de espécies aquáticas com 
interesse económico, ou 

Instalações de recreio/competição/prática balnear 
localizadas a jusante a mais de 5 km 

Explorações agrícolas e florestais a 
distância a mais de 1 km 

Património cultural classificado a mais de 
1 km, ou 

Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a mais de 1000 m 
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De acordo com os critérios e pontuações atribuídos, a classificação da gravidade das consequências 
será a indicada no Quadro XI.7. 

Quadro XI.7 – Classificação da gravidade das consequências 

Classificação Pontuação Valoração 

Crítica 18 -32 5 

Grave 15 - 17 4 

Moderada 11 – 14 3 

Leve 8 – 10 2 

Não relevante 5 - 7 1 

 

Avaliação e Hierarquização dos Riscos 

O risco ambiental para cada um dos cenários considerados é calculado da seguinte forma: 

 Risco = Probabilidade x Gravidade das Consequências 

Para efeitos de hierarquização do risco, os cenários serão classificados em termos de probabilidade 
de ocorrência (1 a 5), já apresentada acima, e em termos de gravidade dos efeitos (1 a 5), consoante 
a severidade das consequências para os domínios em análise, de acordo com o Quadro XI.8.  

Quadro XI.8 – Classificação dos riscos ambientais 

Classificação Pontuação 

Muito Elevado 25 

Elevado 16 - 20 

Médio 12 - 15 

Baixo 6 - 10 

Muito baixo < 6 

Assim, a matriz dos riscos ambientais, para cada um dos critérios ambientais, tem a configuração 
apresentada na Figura XI.1. 

Figura XI.1 – Matriz geral dos riscos ambientais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Cálculos para a Situação em Análise  

Nos quadros seguintes apresenta-se a aplicação da metodologia ao caso em análise. 
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Quadro XI.9 - Caracterização dos Cenários de Acidente 

Cenário Nº Substância/Mistura Evento iniciador e Acidente que Causa o Dano 
Efeitos no Interior da 

Instalação 

Efeitos no Exterior da 

Instalação 

Probabilidade 

Classif. Pontuação 

1 Gasóleo 

1) Rotura parcial de 10 mm no tanque de gasóleo sobre bacia de contenção e 
contaminação do solo e das águas subterrâneas devido a rotura da tela de 
impermeabilização – quantidade derramada de 1 190kg, concentração em 
hidrocarbonetos de 845 g/l 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

< 1 vez / 50 anos 
(Improvável) 

1 

2 Gasóleo 

2) Rotura parcial (10%) da tubagem de gasóleo do processo para o tanque de 
armazenagem (10 min) - Quantidade derramada de 32 kg, concentração 
em hidrocarbonetos 845 g/l 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

1 vez/10 anos – 1 
vez/50 anos 

(possível) 
2 

3 Óleo usado 

3) Rotura de 10 mm no tanque de óleos usados (750 m3) sob bacia de 
contenção e contaminação do solo e das águas subterrâneas devido a 
rotura da tela de impermeabilização – quantidade derramada de 12 000 kg, 
concentração em hidrocarbonetos de 900 g/l  

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

< 1 vez / 50 anos 
(Improvável) 

1 

4 Óleo usado 

4) Rotura parcial (10%) na tubagem do tanque de armazenagem de óleo 
usado (750 m3) para o processo (10 min)- quantidade derramada 55 kg, 
concentração em hidrocarbonetos de 900 g/l 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

1 vez/10 anos – 1 
vez/50 anos 

(possível) 
2 

5 Lixiviado 

5) Rotura do sistema de impermeabilização da base e taludes da célula com 
perda de estanquicidade – perda difusa de lixiviado, em quantidade 
indeterminada 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

1 vez/10 anos – 1 
vez/50 anos 

(possível) 
2 

6 Lixiviado 
6) Perda de integridade da conduta elevatória de lixiviados por rotura com 

libertação de produto para ao meio – perda difusa de lixiviado em 
quantidade indeterminada 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

1 vez/10 anos – 1 
vez/50 anos 

(possível) 
2 

7 Lixiviado 
7) Acidente com veículos de transporte de resíduos e derrame da carga na via 

de acesso interno à nova célula, que poderá atingir o meio directamente 
ou através da pluviosidade – quantidade indeterminada 

Contaminação do solo e das 
águas subterrâneas 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

1 vez/10 anos – 1 
vez/50 anos 

(possível) 
2 

 

Quadro XI.10 – Pontuação quanto ao critério “Quantidade, Perigosidade e Extensão” 

Cenário Nº 
Quantidade de Substâncias Perigosidade das Substâncias  Extensão 

t Pontuação Classif. Pontuação Classif. Pontuação 

1 1,2 1 Muito Perigosa 4 Raio < 1 km 3 

2 0,03 1 Muito Perigosa 4 Raio < 1 km 3 

3 12,0 2 Muito Perigosa 4 Raio < 1 km 3 

4 0,06 1 Muito Perigosa 4 Raio < 1 km 3 

5 <5 1 Perigosa 3 Raio < 1 km 3 

6 <5 1 Perigosa 3 Raio < 1 km 3 

7 <5 1 Perigosa 3 Raio < 1 km 3 
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Quadro XI.11 – Pontuação quanto ao critério “Meio Natural” 

Cenário  

Nº 

Meio Natural - Espécies e habitats Meio Natural – Massasde água suberraêna Meio Natural – Massas de água superficial Meio Natural - Solos 

Classificação Pontuação Classif. Pontuação Classif. Pontuação Classif. Pontuação 

1 

Localização a distância superior a 5 km 
de área SNAC (Paúl do Boquilobo a 11 

km), ou 
Localização superior a 500 m de áreas 

onde ocorram espécies e habitats 
protegidos ao abrigo do DL 140/99, na 

sua actual redacção (montado de sobro, 

na envolvente da instalação) 

1 

Localização de sistema aquífero 
com elevada produtividade de 

importância regional e 
vulnerabilidade média  

(Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Esquerda) 

3 
Cursos de água suportando usos 
sensíveis a jusante, localizados a 

mais de 5 km (*) 
1 

Existência de solos de classe 
de capacidade de uso baixa 
a muito baixa, localizados 

imediatamente a jusante, na 
direcção da drenagem 

superficial 

1 

2 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 

3 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 

4 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 

5 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 

6 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 

7 idem 1 idem 3 idem 1 idem 1 
(*) Apesar do Projecto se localizar em área da Zona Vulnerável do Tejo, o tipo de contaminação que potencialmente pode ocorrer associada ao Projecto não corresponde à que está na base da classificação da zona sensível (nitratos) 

 

Quadro XI.12 – Pontuação quanto ao critério “Serviços dos Recursos” 

Cenário Nº 
Serviços dos Recursos - Espécies e habitats Serviços dos Recursos - Massas de água Serviços dos Recursos - Solos Serviços dos Recursos/Bens patriomoniais 

Classificação Pontuação Classif. Pontuação Classif. Pontuação Classif. Pontuação 

1 

Áreas classificadas suportando 
serviços de habitats e espécies, tal 

como definidos nos respectivos Planos 
de Ordenamento ou outras figuras de 
ordenamento territorial, localizadas a 

mais de 5 km (Paúl do Boquilobo a 

11 km) 

1 

Localização de captações de 
água para consumo humano 
entre 1 km e 5 km (pólo da 

Carregueira a cerca de 

2,5 km – 3,0 km)) 

2 
Explorações agrícolas e florestais 

a distância entre 250 e 1 km 
2 

Património cultural classificado a 
distância superior a 1 km (igreja de S. 

Pedro, na Chamusca, a mais de 10 

km), ou 
Casas de habitação, outras 

instalações e infra-estruturas a 
distância superior a 1 km (herdade da 

Galega e Carregueira a mais de 

2,5 km) 

1 

2 idem 1 idem 2 idem 2 idem 1 

3 idem 1 idem 2 idem 2 idem 1 

4 idem 1 idem 2 idem 2 idem 1 

5 idem 1 idem 2 idem 2  1 

6 idem 1 idem 2 idem 2 idem 1 

7 idem 1 idem 2 idem 2 idem 1 

 



 

 Projecto de Alteração do CIRVER SISAV – EIA – Versão consolidada – Anexo XI  
XI.2-9 

Quadro XI.13 – Risco dos cenários de acidente  

Cenário Nº 
Gravidade (meio natural)  Probabilidade Gravidade (serviços recursos) Probabilidade Riscos (qual. do meio) Riscos (serviços recursos) 

Pontuação Valoração  Pontuação Valoração  Classif. Pontuação Classif. Pontuação 

1 18 5 1 18 5 1 Muito Baixo 5 Muito Baixo 5 

2 18 5 2 18 5 2 Muito Baixo 10 Muito Baixo 10 

3 19 5 1 19 5 1 Muito Baixo 5 Muito Baixo 5 

4 18 5 2 18 5 2 Muito Baixo 10 Muito Baixo 10 

5 16 4 2 16 4 2 Baixo 8 Baixo 8 

6 16 4 2 16 4 2 Baixo 8 Baixo 8 

7 16 4 2 16 4 2 Baixo 8 Baixo 8 
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