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O que mata em um incêndio?

� Fogo

� Calor direto

� Ar quente

� Vapor de água

� Fumaça tóxica

� Queda de objetos

� Explosões

� Outros



Temperaturas de um incêndio

300°C

600°C

900°C

http://youtu.be/NThT-tXl_qI



Temperaturas de um incêndio



http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/fire/SLamont.htm



http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/fire/SLamont.htm



http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/fire/SLamont.htm





Triangulo do Fogo:

(Oxigênio)

A combustão ocorre sempre na fase vapor.

Ou seja, o líquido é vaporizado ou o sólido é decomposto em vapor antes da 
combustão ocorrer.



Como apagar?







Além de remover o calor, o vapor de água
também reduz a concentração de oxigênio
no local.





Além de abafar, alguns sistemas de
extinção agem também interrompendo
a reação química do fogo.



X





INTERRUPT THE CHAIN REACTION 

Modern extinguishing agents, such as dry chemical and halons, have proven to be 
effective on various fires even though these agents do not remove heat, fuel, or 
oxygen. 

Dry chemical and halogenated agents are thought to suspend or bond with “free 
radicals” that are created in the combustion process and thus  prevent them from 
continuing the chain reaction.  A more detailed study of this phenomenon is available 
from the NFPA Fire Protection Handbook and various manufacturers of special fire 
extinguishing agents. 

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf



Tendência:

Classes de incêndio:



Sprinkler

http://www.guardianfire.com/products/sprinklertest/sprinklers.htm 



Sprinkler



Sprinkler



Dois sistemas mais comuns:

-Acionamento individual por rompimento do lacre de temperatura
Uma vez ativado o sprinkler continua a liberar água até que a 
linha de fornecimento seja interrompida.

Ideal para: área administrativa, sala de controle, laboratórios
e pequenas plantas piloto.

-Acionamento em grupo. Um sistema único de detecção de calor,
fumaça e/ou gás explosivo ativa um conjunto de sprinklers de uma
determinada zona. Todos os sprinklers da zona são ativados ao
mesmo tempo. 

Ideal para: plantas industriais e plantas-piloto de maior porte.

Sprinkler



Danos:
Se forem instalados onde realmente são necessários, os prejuízos causados 
pela água liberada pelos sprinklers tende a ser muito menor que aquele que 
o fogo causaria na sua ausência. 

Manutenção:
Manutenção preventiva e garantir que o sistema está sempre abastecido 
com água.

Sprinkler



http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/OS.sprinklers.pdf

Sprinkler

Referência Complementar:



Monitors



Monitors

http://www.guardianfire.com/products/firemonitors/index.htm 



Monitors



Monitors



Controlado
remotamente



Sistemas geradores de espuma



Sistemas geradores de espuma

Este sistema, em geral, está adaptado a uma rede de hidrante, 
operando como uma extensão desta. Há um tanque de extrato de 
espuma conectado na rede de hidrante que através de um 
proporcionador dosa a quantidade de extrato necessária a ser 
misturada na água.

Essa mistura chega até aos diversos equipamentos com aspiração 
de ar (câmara de espuma, canhões monitores, esguichos 
lançadores, N.P.V., viaturas, sprinklers de espuma, spray de 
espuma, entre outros).

Fonte: http://www.cmcouto.com.br

http://www.bombeiros.com.br/br/utpub/lge_uso_portuario.php
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http://www.chubb.com.au/utcfs/Templates/Pages/Template-54/0,8063,pageId%3D7235%26siteId%3D582,00.html



http://www.chubb.com.au/utcfs/Templates/Pages/Template-54/0,8063,pageId%3D7235%26siteId%3D582,00.html



http://www.chubb.com.au/utcfs/Templates/Pages/Template-54/0,8063,pageId%3D7235%26siteId%3D582,00.html



http://www.chubb.com.au/utcfs/Templates/Pages/Template-54/0,8063,pageId%3D7235%26siteId%3D582,00.html





http://www.chubb.com.au/utcfs/Templates/Pages/Template-54/0,8063,pageId%3D7235%26siteId%3D582,00.html



COUTOFLEX - FireKill
Líquido Gerador de Espumas

A mais nova aquisição do Grupo C.M.C., o Líquido Gerador de Espuma, 
COUTOFLEX FIREKILL AFFF é um produto sintético, de baixa toxicidade, 

biodegradável e não-corrosivo às superfícies metálicas quando aplicado. Forma 
uma cobertura, extinguindo, cobrindo e resfriando o combustível de forma a 

minimizar a evaporação dos vapores e impedir a sua mistura com o oxigênio do ar.

O FireKill é um concentrado espumífero, especialmente formulado para formar 
uma espuma com características físico-químicas especiais de resistência a 

elevadas temperaturas, quando em mistura com a água. Formadores de espuma 
mecânica agem pela ação física da mistura de água com COUTOFLEX FireKill.











O que é liquido gerador de espuma (lge)
LGE, Líquido Gerador de Espuma, ou como alguns especialistas também 
preferem, Líquido Concentrado Formador de Espuma, trata-se de um 
detergente líquido e concentrado, especialmente formulado para em mistura 
com a água pura, do mar ou salobra, formar uma espuma com características 
física-químicas especiais de resistência química e a temperatura elevadas.
Os LGEs inicialmente classificavam-se em formadores de Espuma Química ou 
Mecânica de baixa expansão. Com o tempo os LGEs formadores de Espuma 
Química foram gradativamente sendo obsoletados e substituídos integralmente 
pelos LGEs formadores de espuma mecânica de baixa expansão. Como o 
próprio nome informa, um formava espuma como resultante de uma reação 
química entre seus constituintes e o LGE formador de espuma mecânica, pela 
ação mecânica na mistura de LGE com água e ar. Como a espuma química, 
devido a uma série de inconvenientes fora desativada, tudo sobre o qual 
falarmos daqui em diante refere-se a LGE FORMADOR DE ESPUMA mecânica 
DE BAIXA EXPANSÃO.

Fonte: http://www.bombeiros.com.br/br/utpub/lge.php



Os LGEs formadores de espuma mecânica de baixa expansão 
classificam-se em três grandes famílias, descritas a seguir pela ordem 
como foram surgiram:
A- LGEs Proteinicos
B- LGEs Fluoroproteinicos, e
C- LGEs Sintéticos-Fluorados.
A- LGEs Proteinicos:
Os LGes Proteinicos foram desenvolvidos a partir de proteína animal. 
Apesar de possuírem característica superiores 'a espuma química, havia o 
inconveniente da baixa estabilidade de estoque. Com o tempo surgiram 
alternativas que tornou este LGE pouco mais estável com a inclusão na 
sua formula de tensoativos fluorados, surgindo então os LGEs
Fluoroproteinicos.
B- LGEs Fluoroproteinicos:
Como o próprio nome diz, trata-se de uma mistura de proteína (animal) e 
Compostos Fluorados. Esta mistura deu um ganho muito grande de 
qualidade na espuma formada e também no LGE. O concentrado ganhou 
estabilidade em tempo de estocagem e a espuma ganhou em fluidez e 
resistência térmica. A partir disto foi apenas uma questão de tempo para 
que a proteína fosse substituída completamente, embora ainda esteja em 
uso.

Fonte: http://www.bombeiros.com.br/br/utpub/lge.php



C- LGEs Sintéticos-Fluorados:
A ultima geração do desenvolvimento dos LGEs encontra-se neste estágio, 
sendo totalmente sintéticos e fluorados. Os ganhos em performance foram 
enormes podendo ser enumerados alguns destes:
> Maior estabilidade do concentrado em estoque.
> Maior fluidez da espuma na superfície do líquido em chamas.
> Possibilidade de uso com água doce do mar e salobra.
> Uso conjunto com pó químico seco, permitindo um melhor sinergismo na 
extinção.
> Melhor atuação em incêndio com derramamento de líquidos e incêndio 
"tridimensional".
> Rápido abate 'as chamas (rápido Knock Down).
> Aplicações com equipamentos sem aspiração de ar.
> Permitindo o uso em Chuveiros automáticos.
> Uso em extintores portáteis ou equipamentos pre-mix.
> Melhor selagem dos vapores devido a formação de filme aquoso.
> Melhora a atuação da água em incêndios da classe A, tais como papel, 
tecido, madeira, etc.

Fonte: http://www.bombeiros.com.br/br/utpub/lge.php



Mecanismos de Extinção de um LGE AFFF:
LGE: (6 litros)+ Água (94 litros) + Ação Mecânica + Ar = Espuma (300 a 1500 
litros)
Espuma: (300 a 1500 litros) lançada na superfície = Colchão de proteção (área 
de 10 a 50 m2)
Colchão de espuma:
-Abafa: Isolando o combustível do comburente extinguindo as chamas.
-Contorna obstáculos: Devido sua boa fluidez, resultado da ação dos tenso-
ativos fluorados, contorna mais facilmente obstáculos.
-Confina o incêndio: A espuma permite que o incêndio seja extinto por partes, 
mantendo a proteção nas áreas extintas e reduzindo a área em chamas.
-Resfria: Por conter na fase líquida pelo menos 94 % de água, atua também 
como um meio de troca de calor ajudando a resfriar a superfície do combustível 
e os obstáculos sólidos.
-Previne re-ignição: Protege a área extinta da re-ignição provocada por objetos 
quentes.
-Selagem dos vapores: A ação dos tenso-ativos fluorados, gerando uma maior 
rapidez da drenagem líquida, permite a formação de um filme aquoso que 
permanece na superfície do combustível e somado a espuma remanescente 
gera um excelente selador dos vapores combustíveis.

Fonte: http://www.bombeiros.com.br/br/utpub/lge.php





Sistemas Fixos de Gases

http://www.cmcouto.com.br/site/?page_id=301



Sistemas Fixos de Gases

Sistema automático, projetado para cada caso específico, incluindo: agente 
extintor (CO2) ou opcionais ao halon (HCFC BledA, HCFC-124, HFC-125, HFC-
227ea, etc.), cilindros de aço, detectores, unidades de controle, válvulas 
adutoras, tubulação e bicos nebulizadores.

Quando inicia um incêndio, os detectores automáticos transmitem um sinal à 
unidade de controle, que aciona o alarme e a atuação das válvulas do cilindro 
de armazenamento.

As válvulas agem elétrica e pneumaticamente, podendo operar, também, 
manualmente e, os bicos nebulizadores descarregam, simultaneamente, a 
concentração exata do agente extintor por todo o volume de risco.

http://www.cmcouto.com.br/site/?page_id=301



http://www.risco.com.br/NL/MOL/04/CO2-2a-Parte.htm





Outros gases...

















http://www.nfpa.org/assets/files//PDF/OS.NonWaterExtinguishing.pdf



Detectores de Incêndio



Detectores de Incêndio



Detectores de Incêndio



Detectores de Incêndio



Detectores de Incêndio



O sistema FireBee é um sistema de alarme e detecção de incêndio 
SEM FIO (wireless) formado por um conjunto de ferramentas 
(dispositivos, repetidores, centrais, etc.) que tem o intuito de agilizar o 
processo de instalação, manutenção e sobretudo diminuir custos com 
infraestrutura. Para tanto são utilizados módulos de rádio frequência de 
longo alcance e alta resistência a interferências externas, comumente 
utilizados em ambiente industrial para controle dos mais diversos tipos 
de equipamentos.

http://firebee.wdta.com.br/



•Central CLX – 180

�Capacidade para até 65.000 dispositivos.
�Integração com sistemas de automação sem fio
�Configurada de fábrica. Basta ligar e usar.
�Display de 18 polegadas com função SBY*
�Utiliza qualquer imagem de planta fornecida pelo cliente
�Alimentação Bivolt modo automático
�Baterias com autonomia de 24 horas sem rede AC
�Sem necessidade de softwares externos
�Envio de alertas para celulares por SMS
�Setorização de alarmes
�Gerenciamento remoto
�Possui relatórios completos de cada dispositivo e 
também possibilita ao operador desenvolver seus próprios 
relatórios. http://firebee.wdta.com.br/



•Central CAN-070

�Display TouchScreen de 7 polegadas
�1ª Central com Sistema Android
�Capacidade para até 100 dispositivos
�Configurada de fábrica. Basta ligar e usar
�Utiliza qualquer imagem de planta fornecida pelo 
cliente
�Alimentação Bivolt modo automático
�Alimentação 110/220VAC modo automático
�Baterias para autonomia de 24 horas sem rede AC
�Sem necessidade de software externos
�Envio de alertas para celulares por SMS

http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



• Aviso de Alerta Geral por SMS

• Diversos Relatórios:

� Relatório de Logs

� Relatório de dispositivos

� Relatório de bateria

� Relatório de sensores WB

� Relatório de sinal

http://firebee.wdta.com.br/



Acionador

•Acionador ou Botoeira Manual IP66 

�Possui compensador de sujeira
�Utiliza 2 pilhas AA
�Não utiliza nenhum tipo de cabeamento
�Certificado pela Anatel
�Design moderno
�Informa a central quando for removido
�Comunicação criptografada
�Uso Externo

•Acionador ou botoeira Manual 

�Possui compensador de sujeira
�Utiliza 2 pilhas AA
�Não utiliza nenhum tipo de cabeamento
�Certificado pela Anatel
�Design moderno
�Informa a central quando for removido
�Comunicação criptografada

http://firebee.wdta.com.br/



Sensor/Detector

�Possui compensador de sujeira
�Utiliza 2 pilhas AA
�Não utiliza nenhum tipo de cabeamento
�Certificado pela Anatel
�Design moderno
�Informa a central quando for removido
�Comunicação criptografada

Fumaça Termovelocimétrico Multicritério

http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



Repetidor
�Possui compensador de sujeira
�Alimentação Bivolt modo automático
�Não utiliza cabo de comunicação
�Certificado pela Anatel
�Design moderno
�Informa a central quando for removido
�Comunicação criptografada
�Alcance máximo “Outdoor” com visada: 1,5 Km
�Alcance máximo “Indoor”: 60 m
�Alimentação Bivolt modo automático
�Bateria interna de lithium com autonomia de 25 
hs

http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



http://firebee.wdta.com.br/



Definições 

Flash Point  ou Temperatura de Fulgor: é a menor temperatura na qual existe geração de vapor
suficiente para criar uma mistura inflamável. Porém nessa temperatura a queima é rápida e não se sustenta.

Fire Point ou Temperatura de Combustão: é a menor temperatura na qual o vapor sobre o líquido
queima de forma continua uma vez tendo sofrido ignição. A temperatura de Fire Point é alguns
graus superior a de Flash.



Definições 

Flash Point  ou Temperatura de Fulgor: é a menor temperatura na qual existe geração de vapor
suficiente para criar uma mistura inflamável. Porém nessa temperatura a queima é rápida e não se sustenta.

Fire Point ou Temperatura de Combustão: é a menor temperatura na qual o vapor sobre o líquido
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Most tables of material properties will only list material flash 
points, but in general the fire points can be assumed to be about 
10ºC higher than the flash points. However, this is no substitute 
for testing if the fire point is safety critical.



Annex 2 Flammability limits, flash temperature and heat of combustion (higher value) for different substances
Industrial Safety Series, Volume 8, 2008, Pages 335-336

Fonte:







Líquido inflamável x Líquido Combustível

4.3.1  Flammable liquids, shall be classified as:
(1)  Class IA Liquid — Any liquid that has a flash point below 73°F (22.8°C) and a 
boiling point below 100°F (37.8°C) 
(2)  Class IB Liquid — Any liquid that has a flash point below 73°F (22.8°C) and a 
boiling point at or above 100°F (37.8°C) 
(3)  Class IC Liquid — Any liquid that has a flash point at or above 73°F (22.8°C), but 
below 100°F (37.8°C) 

4.3.2  Combustible liquids, shall be classified as:   
(1)  Class II Liquid — Any liquid that has a flash point at or above 100°F (37.8°C) and 
below 140°F (60°C) 
(2)  Class III Liquid — Any liquid that has a flash point at or above 140°F (60°C)   

(a)  Class IIIA Liquid — Any liquid that has a flash point at or above 140°F     ‘
(60°C), but below 200°F (93°C) 

(b)  Class IIIB Liquid — Any liquid that has a flash point at or above 200°F (93°C)

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf



Auto Ignição (AIT)

É a temperatura na qual o vapor de uma determinada substância
entra em combustão espontaneamente, apenas pelo contato com
o ambiente naquela temperatura. 

Temperatura de Autoignição: é a temperatura acima da qual 
existe energia suficiente no ambiente para servir de fonte de 
ignição.





Cuidado com as compressões adiabáticas!

Ao comprimir um gás de forma adiabática, este sofre elevação
na sua temperatura. Cuidado para que a temperatura de auto ignição
não seja atingida no interior do compressor:

Atenção quando lidar com processos a elevadas pressões!



Cuidado com as compressões adiabáticas!

Ao comprimir um gás de forma adiabática, este sofre elevação
na sua temperatura. Cuidado para que a temperatura de auto ignição
não seja atingida no interior do compressor:

Cuidado com vapores orgânicos que são aspirados
indevidamente por compressores de ar. A compressão
pode ser suficiente para promover a auto-ignição.

“bater pino”: o motor a gasolina fica funcionando mesmo
após ter sido desligado. Isso ocorre pela presença de
superfícies excessivamente quentes no interior da câmara

de combustão.



Mistura inflamável

Na mistura inflamável com o ar é importante conhecer a definição dos
limites de inflamabilidade.

Esses limites determinam uma faixa de concentração no ar, de gás, vapor ou
de particulados, expressa em percentual volumétrico, que torna a mistura inflamável.

A menor concentração é chamada de Limite Inferior de Explosividade (LIE)
ou LFL em inglês (lower flammable limit)

A maior concentração é chamada de Limite Superior de Explosividade (LSE)
ou UFL em ingles (upper flammable limit)

LFL e UFL são medidas no ar! O que varia é a concentração de combustível.



LIE = LII (limite inferior de inflamabilidade)= LFL = LEL

LSE = LSI (limite superior de inflamabilidade)= UFL = UEL















Explosímetros marcam a % em relação a LEL



0% 100%

UELLEL





http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/306765fd014aa69d58da2d4db32bcc15.pdf

Sobre o uso de explosímetros:



http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/306765fd014aa69d58da2d4db32bcc15.pdf



Sobre o uso de explosímetros:



LFL e UFL para misturas:



NFPA Pocket Guide 
to Hazardous Materials



Exemplo:





Limiting Oxygen Concentration (LOC):

A LFL é a concentração do combustível no ar. Porém, para haver 
combustão é necessária também a presença de oxigênio.

A LOC é o teor mínimo de oxigênio necessário para manter o fogo na
presença um gás inerte e o combustível. Abaixo da LOC a reação não

gera energia suficiente para aquecer a mistura toda de gases (inclusive
inertes) de modo a se auto-propagar.

Também denominada MOC (minimum oxygen concentration) e MSOC
(minimum safety oxygen concentration).





Diagrama de Inflamabilidade



Ar Puro



Linha do Ar (air line):

representa todas as combinações
de combustível mais ar. Desde ar

puro (sem combustível) até combustível
puro.



UFL e LFL:
São obtidos experimentalmente
para mistura combustível / ar.
Logo, localizam-se sobre a linha
de ar.

LOC:
É a concentração mínima de
oxigênio no ar e na presença de
um inerte.

É representada por uma reta de 
concentração de oxigênio constante.
No caso do inerte ser nitrogênio, e
o combustível metano, LOC vale 12%.

Região com pouco oxigênio



Limites superior e inferior de inflamabilidade
do oxigênio puro.

Zona de Inflamabilidade

Linha estequimétrica



Limites superior e inferior de inflamabilidade
do oxigênio puro.

Zona de Inflamabilidade

Linha estequimétrica

X = 100  ( z  /  1 + z )

1 Combustível  +   z oxigênio   � Produtos da Combustão

Y = Nitrogênio puro

X

Y

1 mol de combustível
z moles de oxigênio
0 mol de nitrogênio



A zona de inflamabilidade varia de um composto para outro:





Exemplo:

O2
Metano

N2

0%
100%

100%

0% 100%

0%

Esvaziando um tanque de gás metano

Atmosfera dentro do tanque:

LFL

UFL

Linha estequimétrica



O2
Metano

N2

0%
100%

100%

0% 100%

0%

Exemplo:
Esvaziando um tanque de gás metano

Atmosfera dentro do tanque:



Energia de Ignição

É a energia mínima requerida para iniciar um processo de combustão.

Todos os materiais inflamáveis tem uma energia mínima de ignição (MIE).

Muitas vezes essa energia é tão baixa que mesmo uma
faísca provocada por eletricidade estática é suficiente para

iniciar o processo.



Energia de Ignição

Eletricidade estática gerada ao andar sobre um tapete: 22 mJ



Fontes de ignição mais comuns



O que causa acúmulo de carga?

Atrito de líquido em um com um tanque isolado (interface sólido-líquido)

Atrito severo de um corpo isolado com o ar  (interface sólido-gás)

Atrito de dois corpos, sendo um isolado.

Indução (deslocamento de cargas em um corpo condutor)



O que causa acúmulo de carga?



O que causa acúmulo de carga?



O que causa acúmulo de carga?





Aditivos químicos que aumentam a condutividade elétrica.
Corpos não condutores tendem a ser fonte de problemas!



Equipamentos elétricos

Equipamentos elétricos são fonte potencial de ignição. Na foto
abaixo observa-se um soprador sendo usado para injetar ar em
um tanque.



Ou....

?

?



Existem equipamentos intrinsecamente seguros



$ $



Intrinsecamente Seguro

Observação:

A prova de explosão



Inertização de Tanques

Desejo evitar a combinação de LFL, UFL, LOC e fonte de 
ignição no interior de um tanque. Como se faz?



Sabe-se que a zona de inflamabilidade nunca irá ultrapassar a LOC:

Concentração de O2 baixa demais
(menor que a LOC). Aqui nunca haverá
incêndio ou explosão.

Zona possível de 
abrigar a região
de inflamabilidade.



Assim, uma das formas de prevenir incêndios e explosões é manter
a concentração abaixo da LOC.

Inertização
(injeção de gás inerte)

Vimos que existem muitas fontes de ignição, e que muitas

vezes é impossível eliminar todas. Desse modo, tentamos

operar fora da zona de inflamabilidade.



Mantendo um tanque inertizado:

Gasolina

Gás InerteGás Inerte
Mistura de vapor de gasolina,
oxigênio (<LOC) e gás inerte.

P > Patm

Exige a injeção permanente de gás
inerte para repor as perdas, mantendo
sempre pressão positiva.

Método Sem Controle:



Mantendo um tanque inertizado:

Gasolina

Gás Inerte

Mistura de vapor de gasolina,
oxigênio (<LOC) e gás inerte.

Sistema de controle monitora a
composição da mistura gasosa.
Caso a concentração de oxigênio
aumente, é injetado gás inerte.

Economiza gás inerte, mas requer
sensor, controlador e válvula com
atuação.

Método Com Controle:

CTR



Como baixar a concentração de oxigênio em um vaso ou reator abaixo
da LOC?

1) Purga por vácuo:

Ar

Ar
Ar

Ar

Vácuo

Reduz o número de moles de oxigênio mas não afeta a
sua concentração de volumétrica.

Para equipamentos
que suportam vácuo.

Inertizando um tanque



Ar

Injeção de
gás inerte

Ar
Ar Ar

Reduz a concentração volumétrica de oxigênio, mas não muda 
o número de moles.



Ar

Vácuo

Ar
Ar Ar

Ar

Injeção de
gás inerte

Ar
Ar

Ar < LOC



Número de ciclos necessários:

% molar final desejada
(se for 1ppm é 1.10-6)

% molar inicial desejada
(se for ar = 0.21)

Menor pressão atingida
(vácuo)

Maior pressão atingida

Número de ciclos
necessários



2) Purga por pressão:

Ar

Gás inerte

Ar Ar Ar

Reduz a concentração volumétrica de oxigênio, mas não o
número de moles.

Para equipamentos
que suportam pressão
positiva.



Ar

Ar

Aberto para
a atmosfera

Ar Ar

Reduz o número de moles de oxigênio mas não muda a concentração.



Ar

Gás inerte

Ar
Ar

Ar

Ar

Ar
Ar Ar



Número de ciclos necessários:

1) Determine a fração molar inicial de oxigênio após a primeira pressurização:

Concentração antes
da primeira pressurização
(supondo igual a do ar)

Pressão inicial

Pressão final

Concentração
no final da
primeira pressurização



2) Agora siga com os ciclos de pressurização:

Note: os ciclos só são contados após a primeira pressurização



3) Purga por pressão e vácuo combinados:

Procedimento de cálculo análogo ao mostrado anteriormente.
Caso inicie com a pressurização, comece a contar os ciclos após
a primeira pressurização.

Para equipamentos
que suportam tanto pressão
positiva quanto vácuo.



Observação:

Caso venha a usar nitrogênio impuro (com oxigênio), empregue a formula
abaixo:

Fração molar de oxigênio
no nitrogênio (em geral é 2%)



Observação:

A pressurização tende a ser mais rápida que o processo de vácuo, já
que o diferencial de pressão imposto é maior. Porém, mais nitrogênio é
gasto. O método por vácuo economiza nitrogênio pois primeiro se faz
vácuo no sistema.  



3) Purga por varredura:

Ar

Gás inerte Mistura

Ar

Ar

Para equipamentos
que não suportam nem
pressão positiva nem vácuo.



Quantidade de gás inerte usado:

Vazão de gás inerte

tempo

Quantidade de gás usado

Volume do tanque

Concentração inicial no vaso

Concentração final no vaso

Concentração de oxigenio
no gás inerte



4) Sifão mais Purga por varredura:

Ar
Ar

Ar
Ar

Para equipamentos
que possam ser preenchidos
com líquido.



Gás inerte MisturaAr

Gás inerte MisturaAr



Gás inerte Ar

Ar

Ar



Nesses casos olhamos o diagrama de inflamabilidade, mantendo-se
fora da zona inflamável!

Esvaziando um tanque:



Esvaziando um tanque de metano:

O2
Metano

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

Caminho 1: Menor custo

Deixando o ar atmosférico entrar no vaso temos o menor custo. 
Mas vamos cruzar a zona de inflamabilidade! Não é bom...



Esvaziando um tanque de metano:

O2
Metano

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

Caminho 2: Maior custo

Bombeando nitrogênio puro vamos seguir pela reta de 0% de oxigênio, passando
fora da zona de inflamabilidade.  Quando todo o metano tiver sido removido,
ar atmosférico é injetado (caminho com concentração de metano 0%).
Essa rota é segura, mas de enorme custo!



Esvaziando um tanque de metano:

O2
Metano

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

Caminho 3: Custo médio

Bombeando nitrogênio puro até superar a faixa de inflamabilidade. Depois
Injeta ar atmosférico.



Esvaziando um tanque de metano:

O2

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

Caminho 3: Custo médio

Cuidado!
Esse gráfico reflete a concentração média no interior
do vaso. É possível que em alguns pontos, ao inserir
ar, a concentração caia dentro da zona de inflamabilidade.



Esvaziando um tanque de metano:

O2
Metano

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

Caminho 3: Custo médio

OSFC

out-of-service fuel concentration



OSFC: out-of-service fuel concentration

Dado por:

Ou:

Em % volumétrica de combustível



Enchendo um tanque de metano:

O2
Metano

N20%
100%

100%

0% 100%

0%

ISOC



ISOC (In Service Oxigen Concentration)

Em % volumétrica de oxigênio



Dados Experimentais:

Prefira os valores calculados sempre que eles forem mais conservativos
que os dados experimentais.



Modelo TNT Equivalente



Acúmulo muito grande de energia que é rapidamente liberada.

A liberação rápida de energia é feita através de vários mecanismos,
tais como a formação de uma onda de pressão, lançamento de projéteis,

energia térmica e acústica.

É a grande quantidade de energia liberada em um curto espaço
de tempo que causa os danos provenientes de uma explosão. Muitos

danos são devidos a onda de choque (deslocamento de ar) que a explosão causa.

Barotrauma

http://www.springerlink.com/content/634424270242676m/fulltext.pdf 



Fonte:
Annex 5 Determining the damage to humans from explosions using characteristic curves
Industrial Safety Series, Volume 8, 2008, Pages 347-351



Fonte:
Annex 5 Determining the damage to humans from explosions using characteristic curves
Industrial Safety Series, Volume 8, 2008, Pages 347-351
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Estimando a pressão gerada pela explosão

(base: TNT)

“Distância relativa” (função da distância real ‘r’ e da massa ‘m’ de TNT usada):

Massa em quilos
Distância em metros

Modelo TNT Equivalente



Estimando a pressão gerada pela explosão

(base: TNT)

“Distância relativa” (função da distância real ‘r’ e da massa ‘m’ de TNT usada):

Massa em quilos
Distância em metros

Modelo TNT Equivalente



Convertendo a distancia relativa em pressão:



Sobrepressão gerada:

0.2 * 101,3kPa 
20.26 kPa

Não esqueça dessa conversão!!!



Exemplo:



Massa Equivalente de TNT
(Combustível / TNT)

Assumindo que a explosão de um combustível tem comportamento
semelhante aquela gerada por TNT, podemos construir uma relação:



Tabelado!

Atenção:
passe de moles para massa
antes de usar o valor na fórmula!

Observação:
Aplicar o módulo quando usar os
dados de energia de explosão na
equação.



1120 cal/g   =   4686 kJ/kg    =   2016 BTU /lb

Nuvem de Propano: 5%
Nuvem de dietil eter: 10%
Nuvem de acetileno: 15%



Sabendo a massa de combustível disponível é possível
estimar os danos.

Sabendo os danos causados é possível estimar a massa
de combustível que originou a explosão.



Exemplo:



Considere ainda usar o Modelo Multienergia TNO.

Referência: “Yellow Book”

Observação:



Energia de explosões mecânicas



Assumindo expansão isotérmica:

Pressão ambiente

Energia
da
explosão

Pressão no vaso
Temperatura ambiente

Cte gás ideal





Fatos que precisam ser considerados:

- A reação não será perfeitamente isotérmica, de modo que parte da
energia será gasta para aquecer.

-Parte da energia é consumida para deslocar pedaços de vaso que
serão lançados (energia cinética)

-Outras perdas

-Muitos danos serão provocados pelos pedaços de vaso projetados
(“efeito granada” ou “mísseis”), e não pela energia liberada na forma
de onda de choque.



BLEVE



Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
BLEVE

http://www.youtube.com/watch?v=sl-JgyQA7u0 







Onda de choque

“efeito granada”



http://youtu.be/Xf3WKTwHpIU

http://youtu.be/GWjxrAhpBQk

http://youtu.be/q8ngyuxK4ow

http://youtu.be/Kmc8f3feLkg

Vídeos:

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
BLEVE



Boilover

http://youtu.be/A-TK_I_Vbo4

http://youtu.be/StKvP01MtBE

http://youtu.be/DhVXnNvaudQ

http://youtu.be/PI2pnZxigsI

http://www.youtube.com/watch?v=utVoNUMz3nc



http://youtu.be/wpWkfMkJ0Pg

http://youtu.be/t1_u-eAq5QU

http://youtu.be/InrS4Fdndr4

Backdraft

A diminuição da oferta de oxigênio (limitação da ventilação) poderá gerar o 
acúmulo de significativas proporções de gases inflamáveis, produtos parciais 
da combustão e das partículas de carbono particulado ainda não queimadas. 

Se estes gases acumulados forem oxigenados por uma corrente de ar 
proveniente de alguma abertura no compartimento produzirão uma deflagração 

repentina. Esta explosão que se move através do ambiente e para fora da 
abertura é denominada de ignição explosiva, termo que em inglês é 

denominada de backdraft ou backdraught.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_de_progresso_r%C3%A1pido



Backdraft

Dica: aberturas na parte superior são menos sujeitas
a gerar backdraft: dificuldade do ar ambiente entrar.



http://www.msanet.com/brazilcatalog/product500519_pt_BR.html

Gallet-F1SF



EPI:



EPI:



EPI:



Normas americanas:

NFPA 1971
NFPA 1975
NFPA 1977
NFPA 70E

EPI:


