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resumo 
 
 

No presente trabalho é feita uma descrição: da problemática associada

aos acidentes graves, pelos seus efeitos e pelas suas origens; dos

métodos existentes para a análise de risco associado a actividades que

manuseiem substâncias químicas perigosas; da abordagem feita em

alguns países estrangeiros e em Portugal. 

É também feita uma exposição das ferramentas (software) existentes 

que podem apoiar a análise de risco. É feita a demonstração da

aplicação de uma ferramenta a um caso real. 

É apresentada a adaptação de uma metodologia para a análise do risco

no transporte rodoviário de substâncias perigosas. 
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abstract 
 

In the present work is presented a description: of the issues concerning

major accidents (causes and effects); of the existing methods used to

perform a risk analysis to activities which use dangerous substances;

and of the approach used in foreign countries and in Portugal. 

A review of the existing risk analysis software tools was done, along 

with a demonstration of an application on a real case. 

An adaptation of risk analysis methodology to the road transportation of

dangerous substances is also presented. 

An analysis of the existing data of major accidents occurred in Portugal

was performed. 

Some recommendations were given from the developed study. 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento 

Perigo é um processo, ou evento, natural ou induzido pelo homem com o potencial de 

gerar perdas. O risco é a exposição a que está sujeito algo de valor humano a um perigo 

e, é frequentemente considerado como o produto da probabilidade e da perda. Ou seja, o 

perigo (ou causa) pode ser definido como “uma ameaça potencial para os humanos e o 

seu bem-estar” e risco (ou consequência) como “a probabilidade de um perigo ocorrer e 

criar perdas” (Smith, 2001). 

A vulnerabilidade pode ser definida como o grau de perda de um dado elemento a um 

risco, ou um conjunto de tais elementos, resultante da ocorrência de um fenómeno com 

uma dada magnitude (Coburn et al., 2001 in Tixier et al., 2006). Ou seja, a 

vulnerabilidade explica que perigos semelhantes podem produzir efeitos diferentes nos 

diversos elementos que possam ser afectados, tais como o homem, o ambiente e o 

património. 

Riscos tecnológicos são acidentes graves com origem em actividades humanas, 

resultantes de falhas no design ou na gestão, que afectem estruturas em larga escala, 

sistemas de transporte ou actividades industriais e, que exponham uma comunidade a 

riscos fatais, (Smith, 2001) e, as duas principais fontes de risco tecnológico são as que 

têm origem em estabelecimentos industriais e as resultantes do transporte de 

substâncias/bens perigosos (Tixier et al., 2002a). Riscos naturais como sismos ou cheias, 

podem agir como o mecanismo desencadeador de derrames de substâncias químicas ou 

radiológicas, sendo denominados de “Na-Tech” ou híbridos (Showalter e Myers, 1994 in 

Smith, 2001). 

O inevitável manuseamento de substâncias perigosas acarreta um grande conjunto de 

riscos humanos, ambientais e económicos e, a ocorrência de acidentes industriais graves 

um pouco por todo o mundo, como os presentes na Tabela 1, levou à formulação de 

quadros normativos no sentido de serem tomadas medidas na sua prevenção e limitação 

dos seus efeitos. 
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Tabela 1 – Alguns acidentes industriais graves e respectivas consequências imediatas. 

Data Local Substância química Evento Mortos/Feridos Fonte 

1974 Flixborough, UK Ciclohexano Explosão 28/76 Khan e 
Abbasi, 1999 

1976 Seveso, Itália 2,3,7,8-TCDD Explosão e 
libertação tóxica 

37000 pessoas 
afectadas [1] 

1977 Colômbia, EUA Amónia Libertação tóxica 30/22 Khan e 
Abbasi, 1999 

1984 México, México GPL Fogo e explosão 550/23 Khan e 
Abbasi, 1999 

1984 Bhopal, Índia Isocianato de metilo Libertação tóxica 20000 mortos 
até 2002 [2] 

2000 Baia Maré, 
Roménia Cianetos Derrame   

2001 Toulouse, França Off-specs de nitrato 
de amónio Explosão 30/3000 Cahen, 2006 

 

Surge assim a Directiva 82/501/CEE (Seveso I), transposta para o direito interno pelo 

Decreto-Lei 224/87, referente à prevenção de acidentes graves1 que possam ser 

provocados por certas actividades industriais, bem como à limitação das suas 

consequências para o homem e o ambiente. Esta Directiva foi alterada pelas Directivas 

87/216/CEE e 88/610/CEE, transpostas para o direito interno pelo Decreto-Lei 204/93, 

este último, surgiu para se proceder a alterações pontuais e para corrigir a sua estrutura. 

Todavia, o maior conhecimento científico, a maior preocupação com a protecção do 

homem e do ambiente e a ocorrência de alguns acidentes graves, conduziu à revogação 

da Directiva 82/510/CEE, levando à criação da Directiva 96/82/CE (Seveso II). Esta 

Directiva, foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei nº 164/2001 e, nele 

constam as noções de efeitos no exterior (off-site) dos estabelecimentos (art.3º), o 

“estabelecimento de distâncias adequadas entre os estabelecimentos abrangidos pelo 

presente diploma e as zonas residenciais, as zonas de utilização pública e as zonas 

ambientalmente sensíveis” (art.4º), e de efeito de “dominó” (art.15º). A directiva 96/82/CE 

foi alterada pela Directiva 2003/105/CE, não tido sido ainda feita a transposição para o 

direito nacional. Com a Directiva 2003/105/CE o âmbito de aplicação da Directiva 

96/82/CE foi alargado, foram alterados os limiares de algumas substâncias, foi revista a 

lista de carcinogénicos, foi feita uma redefinição dos produtos explosivos e da forma de 

                                                 
1 Acidente grave – Acontecimento, tal como uma emissão de substâncias, um incêndio ou uma explosão de 

proporções graves, resultante de desenvolvimentos incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um 

estabelecimento, que constitua perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana (no interior ou no 

exterior do estabelecimento) e ou para o ambiente e que envolva uma ou mais substâncias perigosas 

(Decreto-Lei 164/2001). 
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elaboração dos planos de emergência internos. 

Acidentes como o do México e Bhopal na Índia, demonstraram claramente que as 

consequências de um acidente grave, numa instalação industrial, podem ser 

severamente agravadas pela proximidade de áreas densamente povoadas (Cozzani et 

al., 2006a e Khan e Abbasi, 1999). Além disto, não deve ser descurado que acidentes 

que ocorram durante o transporte, processamento ou armazenamento têm o potencial de 

causar impactos off-site (Oggero et al., 2006). 

A prevenção de acidentes graves e a limitação das respectivas consequências devem ser 

tidos em conta nas políticas de afectação ou de utilização dos solos (art.4º, Decreto-Lei 

164/2001), como tal, e para ajudar nesta tarefa, o risco que uma dada área industrial 

pode apresentar deve ser avaliado. 

Segundo Mitchison et al. (1999), as falhas no Sistema de Gestão da Segurança (SGS) 

nos estabelecimentos industriais foram causadoras de 67% dos acidentes reportados ao 

Major Accident Reporting System (MARS) de 1984 a 1993. Pelo disposto no art.16º do 

Decreto-Lei 164/2001 os operadores das indústrias classificadas estão obrigados a 

elaborar um relatório de segurança (RS) e demonstrar que são postos em prática, no 

estabelecimento, uma política de prevenção de acidentes graves (PPAG) e um SGS. 

 

 

 

1.2. Objectivos 

A presente dissertação tem como principal objectivo a caracterização dos vários 

elementos associados ao risco tecnológico em geral mas, com particular enfoque, nas 

actividades que estejam associadas, de alguma forma, às substâncias perigosas. 

Actividades essas, que são susceptíveis de originar acidentes graves, incluindo as 

actividades de manufactura, manuseamento e armazenamento, tanto em instalações 

fixas como no transporte. 

Constituem assim objectivos específicos desta dissertação: 

a) Descrição da problemática associada dos acidentes graves, nas diferentes 

actividades em que possam ocorrer; 

b) Caracterização da posição das autoridades, internacionais e nacionais, 

competentes face às actividades que manuseiam substâncias perigosas; 
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c) Ferramentas disponíveis para a análise do risco;  

d) Adaptação de uma metodologia de análise do risco no transporte rodoviário de 

substâncias perigosas; 

e) A aplicação de uma ferramenta num caso real; 

f) Análise dos acidentes graves ocorridos em Portugal. 

 

 

1.3. Metodologia 

Parte importante desta dissertação e, que constitui mais de metade do redigido, foi a 

realização de uma exaustiva recolha bibliográfica e revisão da literatura. A apresentação 

sucinta de alguns acidentes graves e a mudança de atitude das autoridades responsáveis 

face ao risco. 

Foi conduzida a pesquisa das ferramentas disponíveis, no mercado, para apoio na 

análise de risco e aplicação a um caso real de uma ferramenta. 

Foi feita a adaptação da forma de apresentação dos resultados de uma metodologia de 

análise do risco, no transporte rodoviário de substâncias perigosas, à usada num caso 

real. 

Fez-se uma recolha de dados relativos a acidentes graves, ocorridos em Portugal. 
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2. A problemática dos acidentes graves 
 

2.1. Classificação de acidentes 

Os acidentes industriais graves podem resultar em explosões, incêndios ou nuvens 

tóxicas (“tipo do acidente”) de substâncias químicas tóxicas, inflamáveis ou explosivas 

(“substâncias directamente envolvidas”) durante as actividades de armazenamento, 

processo ou transporte (“fontes imediatas do acidente”) (Kirchsteiger, 1997). Na Figura 1 

encontra-se um esquema que representa os diferentes componentes que envolvem um 

acidente industrial grave definidos por Kirchsteiger (1997). 

Acidentes que envolvam substâncias perigosas, podem ser classificados igualmente 

segundo dois grandes grupos: acidentes em instalações fixas e acidentes de transporte 

(Tixier et al., 2002a e Khan e Abbasi, 1999). Os acidentes em instalações fixas têm em 

consideração todos os acidentes que ocorram durante o processo e armazenamento 

enquanto que, os acidentes de transporte englobam os acidentes que ocorram durante o 

transporte e as operações de carga/descarga de substâncias perigosas (Khan e Abbasi, 

1999). O mesmo autor considera o transporte por condutas dentro do perímetro industrial 

como instalação fixa. 
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Figura 1 – Esquema simplificado dos diferentes componentes que envolvem o acidente industrial grave. 

 

 

2.2. Acidentes industriais graves 

Por vezes, a preocupação do público foca-se mais em eventos de consequências graves 

mas raros do que em eventos de consequências ligeiras mas frequentes (Papadakis et 

al., 1999). 
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Um acidente industrial grave pode ser considerado como um risco agudo devido à escala 

temporal em que se desenrolam os acontecimentos e, está associado a efeitos mais 

imediatos de um acidente e que mais impacto tem a nível económico, social e ambiental 

e, que normalmente mobiliza mais a atenção dos média e do público. Este tipo de risco 

está relacionado com o risco de emissão acidental de compostos tóxicos, 

explosão/sobrepressão, incêndio e efeito dominó. 

A cada fenómeno perigoso estão associados uma probabilidade, uma cinética (rápida ou 

lenta) e um ou mais efeitos, sendo cada um caracterizado por níveis de intensidade 

(PPRT, 2005). Os tipos de efeitos susceptíveis de serem gerados por acidente industrial 

seguem abaixo com a respectiva descrição das suas características. 

 

2.2.1. Efeitos Tóxicos 

Os efeitos tóxicos são os que resultem da inalação, da ingestão e/ou da penetração, por 

via cutânea, de uma substância ou preparação perigosa tóxica (cloro, amoníaco, 

fosgénio, etc.) no seguimento de uma fuga de uma instalação ou de uma libertação de 

uma substância tóxica resultante da decomposição química no momento de um incêndio 

ou de uma reacção química. A inalação constitui geralmente o risco tóxico mais 

importante para as populações expostas, contrariamente à ingestão ou à penetração 

cutânea que diz respeito às pessoas mais directamente expostas, os trabalhadores da 

instalação. Os efeitos decorrentes desta inalação podem ser, por exemplo, uma aflição 

respiratória, um edema pulmonar, um dano no sistema nervoso central, etc. (PPRT, 

2005). 

As substâncias químicas tóxicas são utilizadas num grande número de indústrias. Os 

fenómenos perigosos que conduzem ao efeito tóxico, assim como exemplos de 

instalações industriais onde tais fenómenos são susceptíveis de acontecer, encontram-se 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Exemplos de fenómenos perigosos e localizações tipo. 
Fenómenos Perigosos Exemplos de locais 
Vaporização de um liquido Refinaria 
Libertação de um produto gasoso Produção de química fina 
Libertação de um gás Instalação de refrigeração com amoníaco 
Incêndio com libertação de produtos 
tóxicos 

Depósito de produtos agro-farmacêuticos, e outros produtos 
perigosos   
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A extensão da área de efeito de uma fuga tóxica depende fortemente das condições de 

dispersão atmosférica. A dispersão de poluentes na atmosfera depende das condições 

meteorológicas locais, nomeadamente a direcção e velocidade do vento, condições de 

estabilidade atmosférica e inversões térmicas. As classes de estabilidade atmosférica 

definidas segundo Pasquill-Turner traduzem-se em seis valores (de A a F), em função de 

diferentes combinações de vento e radiação solar. A classe A representa as condições 

mais turbulentas, enquanto a F as mais estáveis. A classe D traduz uma atmosfera neutra 

(Borrego, C., 2003). Na Tabela 3 encontram-se as diferentes classes de estabilidade em 

função da velocidade do vento e das condições de nebulosidade. 

Tabela 3 – Classes de estabilidade atmosférica. 

Velocidade do 
vento* Dia: Radiação solar Noite: Nebulosidade 

[m/s] Forte** Moderada Fraca*** >50% <50% 

<2 A A-B B E F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

Nota: A classe de estabilidade é D para condições de grande nebulosidade, durante o dia ou noite. Esta tabela aplica-
se para fugas em terra. Se a fuga ocorrer sobre a água, a classe de estabilidade será D ou E. 

*   Altura de referência do vento é de 10 metros. 

**  Radiação solar “Forte” corresponde a céu limpo e ângulo solar > que 60º. 

*** Radiação solar “Fraca” corresponde a céu limpo e ângulo solar entre 15 e 35º. 

Fonte: ALOHA, 2006. 

 

A dispersão de gases pesados é profundamente afectada pela topografia. Espera-se que 

inclinações acentuadas do solo (no sentido ascendente) reduzam o risco, dado que 

gases pesados flúem melhor em sentido descendente. E, neste caso, o risco é definido, 

para cada posição, como a probabilidade de se ser encoberto por uma nuvem de gás de 

uma dada fuga, isto porque a direcção do vento é considerada como uma variável 

aleatória (Hankin, 2003). 

Com base na análise dos dados registados na estação meteorológica mais próxima, 

pode-se definir dois cenários: um representativo das condições médias mais frequentes 

na região, cenário típico, e outro com as condições mais desfavoráveis à dispersão de 

poluentes, cenário crítico, caracterizada por uma conjugação de velocidade de vento 

reduzida e baixa altura da camada de mistura, o que se traduz em condições de grande 

estabilidade atmosférica – excepcionalmente grave e com muito reduzida probabilidade 

de ocorrência. 
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2.2.2. Efeitos Térmicos 

São relacionados com a combustão mais ou menos rápida de uma substância inflamável 

ou combustível. Podem provocar queimaduras internas ou externas, parciais ou totais 

das pessoas expostas. Podem resultar de três modos de transmissão: 

▪ Convecção, calor transmitido pela circulação de ar quente, por exemplo; 

▪ Radiação, calor transmitido pela radiação, não necessita de um meio físico 

para se propagar (ex.: sol); 

▪ Condução, calor transmitido pelo contacto (PPRT, 2005). 

Os fenómenos perigosos que conduzem ao efeito térmico, em instalações industriais 

onde estes fenómenos são susceptíveis de ocorrer estão presentes na Tabela 4. 

Tabela 4 – Exemplos de fenómenos perigosos e localizações tipo. 
Fenómenos Perigosos Localização tipo 
Fogos de poças (líquido) Depósito de hidrocarbonetos líquidos 
Fogos de tochas (gás ou líquido) Refinaria, depósito de GPL 
Fogos de sólidos (produtos sólidos combustíveis) Entreposto 
Boil Over Depósito de hidrocarbonetos pesados 
BLEVE Depósito e instalações de armazenamento de GPL 
Explosão de gás Depósito de líquidos ou gases inflamáveis 

 

Na Tabela 5 encontram-se alguns efeitos fisiológicos, por níveis específicos de radiação 

térmica e por duração da exposição, nos seres humanos. 

Tabela 5 – Efeitos fisiológicos da radiação térmica por intensidade de radiação e duração da exposição. 

Intensidade da radiação [kW/m2] Tempo de exposição para dor 
grave [s] 

Tempo de exposição para 
queimaduras de 2º grau [s] 

1 115 663 

2 45 187 

4 18 57 

6 11 30 

8 7 20 

10 5 14 

12 4 11 
Fonte: Federal Emergency Management Agency et al, 1988 in ALOHA, 2006. 
 

2.2.3. Efeitos de Sobrepressão 

Os efeitos de sobrepressão “aérea” resultam de uma onda de pressão/choque 

(deflagração ou detonação em função da velocidade de propagação de uma onda de 

pressão, a uma velocidade da ordem das ondas acústicas, 300 a 400 m/s), em 
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consequência de uma explosão. Esta pode ser originada por um explosivo, reacção 

química violenta, combustão violenta (combustão de um gás ou de uma nuvem de 

poeiras), descompressão brutal de um gás sobrepressão. Os efeitos de sobrepressão 

podem provocar lesões nos tímpanos, a projecção das pessoas no solo ou contra um 

obstáculo, o desmoronamento das estruturas sobre as pessoas, lesões indirectas, etc. A 

projecção de fragmentos (impacto de projécteis) é uma consequência directa do efeito de 

sobrepressão (PPRT, 2005). 

O efeito de sobrepressão está ligado a uma explosão cuja origem pode ser de natureza 

diversa, entre outras: 

▪ Libertação de energia pneumática resultante de um rebentamento de um 

reservatório sobre pressão; 

▪ Decomposição de substâncias explosivas ou de produtos instáveis; 

▪ Combustão de gás, de vapores, de poeiras… 

E, de facto, este tipo de fenómenos perigosos concerne a um grande número de 

indústrias, encontrando-se na Tabela 6 alguns exemplos de fenómenos e actividades 

associados ao efeito de sobrepressão. 

Tabela 6 – Exemplos de fenómenos perigosos, tipos de efeitos e localizações tipo. 
Fenómenos Perigosos Tipo de efeito de sobrepressão Localização tipo 
Rebentamento de tanques Libertação de energia pneumática Depósito de hidrocarbonetos líquidos 
VCE Combustão de gás e/ou vapores Refinaria, depósito de GPL 

BLEVE Combustão de gás 
Depósito e instalações de 
armazenamento de gases liquefeitos 
inflamáveis 

Explosão de nitrato de 
amónio 

Decomposição de substâncias 
explosivas Estabelecimento de fabrico de adubos 

 

Na Tabela 7 encontram-se, a título exemplificativo, os efeitos nos seres humanos da 

onda de choque provocada por um BLEVE por níveis de pressão. 

Tabela 7 – Exemplos de efeitos da sobrepressão no seres humanos e nos materiais.  

 Dano Sobrepressão [mbar]  

 Destruição de vidros 35  

 Knock down 70  

 Deterioração de paredes  125  

 Deterioração dos tímpanos 350  

 Destruição de edifícios 700  

 Deterioração dos pulmões 2000  

 Fatal 7000  
Fonte: http://www.thermdyne.com/BISdemo.htm. 
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É de referir que a Directiva Seveso não engloba as atmosferas explosivas, estando estas 

reguladas por legislação própria como a Directiva ATEX. 

 

2.2.4. A projecção de fragmentos 

A projecção de fragmentos é, entre outras, a causa mais frequente de efeito dominó em 

acidentes industriais. Os cenários primários capazes de gerar este vector de 

alastramento são os BLEVEs, as explosões mecânicas e confinadas (Cozzani et al., 

2007). O número de fragmentos, forma e peso são maioritariamente dependentes das 

características do reservatório que sofre a fragmentação (Cozzani et al., 2006b). O raio 

de alastramento pode ser definido como a distância máxima de projecção de fragmentos 

do cenário primário de interesse e as distâncias de projecção estão dependentes da 

energia inicial da explosão (Cozzani et al., 2007). Por causa de todas as incertezas 

associadas é difícil, neste momento, modelar com precisão a massa e a geometria dos 

fragmentos gerados numa explosão. A avaliação da distância máxima a que são 

projectados os fragmentos é um processo complexo que requer a estimativa dos vários 

parâmetros (Cozzani et al., 2006b). 

 

2.2.5. O efeito dominó 

O efeito dominó é responsável por vários acidentes catastróficos que ocorrem na 

indústria química e de processo. Cozzani et al. (2006b) definem-no como um acidente no 

qual um evento primário se propaga para o equipamento vizinho, desencadeando num ou 

mais eventos secundários, resultando em consequências totais, mais graves, que as 

provocadas pelo evento primário. O efeito dominó decorre de sequências acidentais as 

quais têm, pelo menos, três configurações comuns (Cozzani et al., 2006b): 

1. Cenário acidental primário que inicia a sequência acidental dominó; 

2. Propagação do evento primário devido a um “vector de propagação” gerado 

pelos efeitos físicos do cenário primário, e que resulta no dano de pelo menos 

um equipamento secundário; 

3. Um ou mais eventos secundários (como fogo, explosão e fuga tóxica), 

envolvendo os equipamentos danificados. 

Os vectores de propagação identificados são: radiação e impacto de fogo (contacto 

directo), sobrepressão e projecção de fragmentos (Cozzani et al., 2006b). 
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Cozzani et al. (2006b) verificaram que existe ambiguidade, na análise da possibilidade de 

ocorrência de efeito dominó, devido à existência de diferenças entre valores limite de 

vectores de propagação presentes na literatura e, que podem ser causadas pela falta de 

informação relativa ao design e características dos equipamentos e, na ambiguidade na 

definição da extensão do dano ou intensidade de perda para desencadear a propagação. 

 

 

2.3 Acidentes em instalações fixas 

A proximidade existente entre estabelecimentos industriais e zonas urbanas pode agravar 

as consequências de um acidente grave. Verifica-se um pouco por todo o país que os 

aglomerados urbanos têm crescido em redor de unidades industriais já existentes e, 

algumas dessas instalações têm presentes nas suas instalações substâncias químicas 

perigosas em quantidades que justificam a sua classificação como estabelecimento 

Seveso, como por exemplo a refinaria de Matosinhos e do Porto de Aveiro. 

Os estabelecimentos industriais podem ser classificados segundo diversos documentos 

legislativos: 

▪ CAE – Classificação de Actividade Industrial, com vista à normalização 

estatística (Decreto-Lei 182/93); 

▪ CLI – Classificação de Licenciamento Industrial, para efeitos de licenciamento 

(Decreto Regulamentar n.º 8/2003); 

▪ Seveso – prevenção de acidentes graves, aplica-se aos estabelecimentos 

onde estejam presentes substâncias perigosas, classificando-os em função 

das suas quantidades em (Decreto-Lei 164/2001):  

� Limiar inferior de perigosidade, art. 11º e 14º; 

� Limiar superior de perigosidade, art. 11º, 16º e 23º. 

No entanto, estabelecimentos que não se enquadrem no disposto pelo Decreto-Lei 

164/2001 por terem dentro das suas instalações substâncias perigosas (ditas Seveso) em 

quantidades inferiores às definidas para o limiar inferior de perigosidade, também podem 

constituir perigo para a população, ambiente e património, devendo igualmente ser-lhes 

dada atenção. Na Tabela I, presente no Anexo I, encontra-se uma lista, não exaustiva, 

das substâncias perigosas que podem ser encontradas em estabelecimentos de diversos 

sectores de actividade. 
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Tanto os acidentes graves como a exposição continuada a poluentes podem provocar 

consequências na saúde das populações afectadas, no ambiente 

(poluição/contaminação) e nos materiais. 

 

2.3.1. O processo/manuseamento 

A análise de risco nas fases de processo ou manuseamento de substâncias perigosas é 

extremamente complexa, morosa e exige muito tempo. Deve ser feita preferencialmente 

por pessoas que trabalham na instalação, que têm um conhecimento muito aprofundado 

da mesma. Uma análise completa de risco passa por fazer primeiro a identificação dos 

perigos, depois a identificação dos riscos e, por fim a avaliação do risco propriamente 

dito, em todo e em qualquer ponto da instalação fabril.  

Uma análise de risco aos componentes do processo e manuseamento, exige o 

levantamento de todas as fontes de risco possíveis existentes e, é necessário conhecer 

exaustivamente todo o processo produtivo, incluindo a localização e características de 

todas as válvulas, tanques, depósitos pressurizados, permutadores de calor, medidas de 

segurança interna implementadas e todos os valores estatísticos, da frequência de falha, 

de cada elemento que constitui a linha de processo. 

 

2.3.2. O armazenamento 

O que se passou em Toulouse (quarta maior cidade francesa), no dia 21 de Setembro de 

2001, demonstrou que o armazenamento de substâncias perigosas constitui um grande 

risco na medida em que afectou pessoas dentro e fora das instalações. Parte das 

consequências deste acidente podem ser observadas na Figura 2. 

 
Figura 2 – Parte da zona industrial afectada pela explosão na AZF, Toulouse, 2001. Fonte: 
www.uneptie.org/pc/apell/disasters/toulouse/home.html 
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Uma grande explosão demoliu por completo a AZF (Azote de France), uma fábrica de 

produção de fertilizantes localizada numa zona industrial nos arredores de Toulouse e 

classificada de alto risco, caindo dentro das regras da Directiva Seveso. A explosão 

ocorreu num armazém, no qual nitrato de amónio em grão estava armazenado, separado 

por divisórias. Supõe-se que estariam entre 200 a 300 toneladas de nitrato de amónio, 

que era usado para a produção de fertilizantes. A causa exacta do acidente continua 

desconhecida (http://www.uneptie.org/pc/apell/disasters/toulouse/home.html). 

As consequências deste acidente foram maiores devido à proximidade desta instalação 

industrial com a zona urbana, estando separadas apenas por uma auto-estrada. 

 

 

2.4. Acidentes no transporte de substâncias perigosas 

O transporte de substâncias/bens perigosos implica um risco tanto para os seres 

humanos como para o ambiente, podendo causar extensos danos materiais, colocar em 

risco vidas humanas e causar a poluição do solo, água, ar e biota, são exemplo disto, os 

acidentes presentes na Tabela 8. 

Tabela 8 – Alguns acidentes graves no transporte de substâncias perigosas e respectivas consequências. 

Data Local Substância 
química Evento Mortos/Feridos 

1978 Los Alfaques, 
Espanha Propano Explosão do navio-cisterna. 216/200 

1989 Alasca, EUA Crude Derrame de 40 milhões de litros pelo 
super-petroleiro “Exxon Valdez” 

Dano ambiental 
massivo. 

1990 Bangkok, 
Tailândia GPL Colisão de um navio-cisterna resultou 

numa explosão. 69/90 

1996 Alberton, 
EUA 

Cloro e 
hidróxido de 

potássio 

Comboio descarrilou e 56000 kg de 
cloro foram libertados para a 

atmosfera e 64000 l de solução de 
hidróxido para o solo. 

1/300 

1998 Cazaquistão Cianeto de 
sódio 

Camião caiu de uma ponte. 1800 kg 
caíram num rio, a montante de várias 

povoações 

0/milhares (?) procuram 
assistência médica 

1998 Nigéria Fuelóleo Fogo e explosão num oleoduto 500/? 

1999 França Fuelóleo Derrame de 8000 toneladas pelo 
petroleiro “Erika” 

100 km de costa 
poluídos. Graves efeitos 
económicos na pesca e 

no turismo  
Fonte: TransAPELL, 2000. 
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A análise da frequência dos vários tipos de acidentes ao longo do tempo, tanto em 

instalações fixas, como de transporte, demonstra um aumento significativo do seu 

número nos últimos anos (Oggero et al., 2006). Este facto pode ser justificado pelo 

acréscimo do consumo que, por sua vez, leva ao aumento da produção, transporte, 

armazenamento e manuseamento de substâncias/bens perigosos (Thomson, 1998 in 

Fabiano et al., 2005) mas, por outro lado também ao melhor acesso à informação sobre 

acidentes (Oggero et al., 2006). 

O transporte de substâncias perigosas por via rodoviária, ferroviária, aérea, vias 

navegáveis interiores e marítimas, incluindo as actividades de carga e descarga, o 

transporte em condutas e a armazenagem temporária intermédia estão excluídos do 

âmbito de aplicação do Decreto-Lei 164/2001. No entanto, deve-se evidenciar que, certas 

substâncias perigosas são transportadas em quantidades, que excedem os limiares, para 

notificação ou declaração de segurança, definidos pela Directiva 96/82/CE, quando 

presentes numa instalação fixa, sendo o risco relacionado com o transporte de 

substâncias perigosas análogo ao de instalações fixas (Fabiano et al., 2005). 

O transporte de substâncias perigosas é comparável a pequenas unidades de 

armazenamento, em circulação permanente e, como tal, os seus perigos não estão 

limitados a determinadas zonas geográficas, podendo assim serem caracterizados como 

elementos de perigo/risco móveis. É a mobilidade do elemento principal de risco que 

torna diferente a sua avaliação de risco.  

De uma forma esquematizada, os componentes que são tratados como acidentes de 

transporte são os seguintes: 

▪ Redes viárias, categorizadas segundo o tipo de via: 

� Rodoviária; 

� Ferroviária; 

� Vias navegáveis interiores e marítimas; 

▪ Condutas; 

▪ Operações de carga e descarga; 

▪ Armazenagem temporária. 

 

2.4.1. Transporte rodoviário  

Devido às propriedades de algumas substâncias transportadas por estrada, ao aumento 

do tráfego rodoviário e à elevada densidade populacional, a possibilidade de ocorrência 
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de um acidente com consequências graves não deve ser negligenciada (Oggero et al., 

2006). O transporte por estrada apresenta ainda um perigo acrescido dado que, as 

estradas frequentemente atravessam zonas povoadas (Fabiano et al., 2005) e, um 

acidente rodoviário que envolva substâncias perigosas pode ser bastante aparatoso, 

como se pode ver na Figura 3. 

 
Figura 3 – Aparato provocado por acidente rodoviário no transporte de substâncias perigosas. Fonte: 
http://www.mitraproject.info/html/objectives.html 

O regulamento nacional de transporte de mercadorias perigosas por estrada (RPE) 

acompanha o ADR (Acordo europeu sobre o transporte internacional de mercadorias 

perigosas por estrada), que é actualizado de dois em dois anos. Em Portugal, a entidade 

que regula esta actividade é a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias 

Perigosas (CNTMP) que é dependente da Direcção Geral dos Transportes Terrestres e 

Fluviais, organismo do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

A gestão dos riscos em transporte de mercadorias perigosas abrange a formação 

adequada do pessoal envolvido, o levantamento das características dos produtos a 

transportar, a qualidade do material de transporte, a documentação de transporte e a 

sinalização dos riscos e, encontra-se regulamentada através do Decreto-Lei n.º 267-

A/2003. 

 

2.4.2. Transporte ferroviário 

Tal como acontece no transporte rodoviário, o volume de tráfego e a quantidade de bens 

perigosos transportados por via-férrea tem aumentado. Embora a taxa esperada de 

acidentes ferroviários seja geralmente inferior à de acidentes rodoviários, (Bubbico et al., 

2000), o transporte ferroviário tem um dano potencial maior devido às grandes 

quantidades transportadas por vagão (Fabiano et al., 2005 e Bubbico et al., 2000), 

originando maiores áreas de impacto (Bubbico et al., 2000). 

O transporte nacional ferroviário de mercadorias perigosas encontra-se regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º 124-A/2004 de 26 de Maio, do qual faz parte o Regulamento 

Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Caminho de Ferro (RPF), que 
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estabelece quais as mercadorias perigosas que podem ser transportadas por Caminho 

de Ferro e os termos em que esse transporte poderá ser efectuado. 

Ao transporte internacional de mercadorias perigosas aplica-se o Regulamento Relativo 

ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas (RID), anexo ao 

Contrato de Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias, que constitui o 

Apêndice B da Convenção Relativa aos Transportes Internacionais por Caminho-de-ferro 

(COTIF). 

O Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF) é uma das entidades nacionais 

competentes para efeitos de execução do RPF e do RID e a entidade nacional 

competente no que respeita à fiscalização da actividade dos Conselheiros de Segurança 

no Caminho-de-ferro, bem como na emissão de parecer vinculativo para a homologação 

dos seus cursos de formação pela DGTT (www.intf.pt/). 

 

2.4.2.1 O descarrilamento de Mississauga 

O acidente ferroviário de Mississauga é um exemplo de que as consequências de um 

acidente de transporte de substâncias perigosas podem ser comparadas às de um 

acidente num estabelecimento classificado Seveso. 

Na noite de 10 de Novembro de 1979, o comboio Pacif Canadian perdeu uma das suas 

rodas, o que resultou no descarrilamento de 24 carruagens. Nessas carruagens eram 

transportadas substâncias perigosas como propano, hidróxido de sódio (soda cáustica), 

cloro, … Estes líquidos e gases inflamáveis causaram uma explosão violenta. 

As evacuações começaram 2 horas após a explosão, tendo sido evacuadas 218 000 

pessoas, e estas só regressaram a suas casas 6 dias depois. Não ocorreram mortes, 

nem houve feridos graves. A evacuação, resultante do descarrilamento de Mississauga, 

permanece como a maior evacuação da história canadiana, em tempo de paz. Na Figura 

4 podem ser observadas 2 fotografias deste descarrilamento. 

 
Figura 4 – Imagens do acidente ferroviário ocorrido em Mississauga, 1979. Fonte: http://www.mississauga.ca/ 
portal/residents/derailmentgallery 
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2.4.3. Transporte em vias navegáveis interiores e marítimas 

2.4.3.1. Vias marítimas 

O transporte marítimo é a mais internacional de todas as grandes actividades 

económicas a nível mundial e, uma das mais perigosas. Tem sido sempre reconhecido 

que a melhor forma de aumentar a segurança no mar é através do desenvolvimento de 

regulamentos internacionais que sejam seguidos por todas as nações que comportem 

transporte marítimo, tais como o Código Marítimo Internacional para as Substâncias 

Perigosas (IMDG), a Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar 

(SOLAS), a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marítima de Navios, 

entre outros. Os regulamentos englobam as substâncias químicas transportadas a granel, 

em tanques e embaladas (www.imo.org). 

São bem conhecidas as consequências de acidentes com navios que transportavam 

substâncias perigosas, pelas suas repercussões tanto a nível económico, como 

ambiental, social e político. E, um acidente provocado por um navio pode ocorrer em 

quatro áreas distintas: em águas internacionais, em águas nacionais, no corredor para o 

porto e durante as operações de carga e descarga, tornando complexa a avaliação do 

risco associado ao transporte marítimo. 

Na Figura 5, pode-se observar a localização dos portos marítimos portugueses que 

movimentam substâncias perigosas, distinguindo-se entre portos químicos e de 

combustíveis. Todos estes portos estão localizados em zonas densamente povoadas. O 

porto de Aveiro é o único porto marítimo português que se diz exclusivamente químico. 

O risco associado à presença de substâncias perigosas em áreas portuárias e/ou navios 

é difícil de efectuar devido à natureza complexa destes sistemas (Ronza. et al., 2003) 

que, incluem a presença de tráfego rodo e ferroviário, terminais de combustíveis, zonas 

de armazenamento, terminais de condutas, operações de carga e descarga, entre outros. 

Ronza et al. (2003) analisaram 828 acidentes ocorridos em áreas portuárias, 

consideraram válidos para análise 675 e, efectuaram uma análise da frequência de 

ocorrência de cada tipo de evento, após o acidente. E, é de salientar que 69,3% dos 

acidentes resultaram no derrame da substância transportada, o que representa elevados 

custos económicos, ambientais e sociais. 
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Figura 5 – Localização dos portos marítimos que armazenam substâncias perigosas. 

No dia 29 de Janeiro de 1975, o "Jakob Maersk" encalhou num banco de areia à entrada 

do porto de Leixões. Das 88000 toneladas de crude que transportava, cerca de metade 

ardeu (na esperança que não atingisse a costa) e 30% dispersaram-se no mar e o resto 

chegou às praias e costa próxima (http://www.cetmar.org/). Na Figura 6 pode-se observar 

fotografias do acidente do "Jakob Maersk". 

 
Figura 6 – Fotografias do acidente do “Jakob Maersk". Fonte: http://www.cetmar.org/. 

O custo do acidente foi estimado em 2,8 milhões de dólares pela OCDE 

(http://www.cedre.fr/). 
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2.4.3.2. Vias navegáveis interiores 

A via navegável interior apresenta diversas vantagens em relação ao transporte 

rodoviário, nomeadamente o menor consumo de combustível por tonelada transportada, 

é menos ruidosa e, consequentemente, diminui o tráfego rodoviário. 

Em Portugal, o transporte por via navegável interior tem pouca expressão. No entanto, 

países como Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido fazem grande 

uso deste meio de transporte para o transporte de substâncias perigosas, tendo já 

desenvolvido projectos para a avaliação do risco associado ao transporte de substâncias 

perigosas em vias navegáveis interiores. 

 

2.4.4. Transporte por condutas 

Em Portugal existe uma rede densa de condutas (gasoduto e oleoduto), utilizadas para o 

transporte de gás natural, combustíveis e outros derivados do petróleo. Tal como outros 

estudos realizados por outras entidades, noutros países, como, por exemplo, o estudo 

“Environmental, social and risk assessment of a pipeline linking Aveiro harbour to 

Estarreja Industrial estate in the Aveiro district, transporting petroleum derived chemicals” 

(Pinho et al., 1987) que, demonstrou que o transporte por condutas constituiu a 

alternativa mais segura para o transporte de substâncias perigosas em relação ao 

transporte por estrada. 

No entanto, a falha de um gasoduto pode levar a várias consequências, algumas das 

quais podem apresentar ameaças significativas de danos nas pessoas e propriedades na 

vizinhança imediata da localização da falha. A área de perigo, associada ao dano 

dependerá no modo de falha do gasoduto, tempo para a ignição, condições ambientais e 

meteorológicas (Jo e Ahn, 2002). 

Numerosos acidentes graves decorreram de falhas ocorridas no transporte de 

substâncias perigosas, por condutas. Os principais fenómenos desencadeadores de 

acidentes, em condutas, podem ser classificados em seis categorias (Papadakis, 1999): 

1. Interferência externa ou actividade de terceiros; 

2. Corrosão; 

3. Defeito mecânico, de construção ou falha do material; 

4. Movimentos do solo ou riscos naturais em geral; 

5. Erros operacionais; 

6. Outros ou causas desconhecidas. 
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A avaliação da gravidade de um acidente grave, numa conduta, é feita na base das 

consequências causadas a curto e longo prazo e são estas (Papadakis et al., 1999): 

▪ Mortes; 

▪ Feridos entre funcionários e população; 

▪ Evacuação; 

▪ Perdas de custo na produção; 

▪ Área de solo e água contaminada; 

▪ Custo de despoluição. 

Sklavounos et al. (2006) desenvolveram uma metodologia para estimar distâncias de 

segurança em redor de gasodutos (neste caso, gás natural) devido à probabilidade de 

ruptura e fuga do conteúdo da conduta para a atmosfera com o potencial para provocar 

fogo e/ou explosão. O risco decorrente das condutas existentes dentro das instalações 

fabris é tratado como instalação fixa, tal como o considerado por Khan e Abbasi (1999). 

Na Figura 7 pode observar-se a cratera provocada por uma explosão ocorrida num 

gasoduto de transporte de gás natural, em Ghislenghien, na Bélgica, que provocou a 

morte de 24 pessoas e ferimentos em 131. 

 
Figura 7 – Cratera provocada pela explosão de um gasoduto a 30 de Julho na Bélgica. Fonte: Crabs, 2006. 

 

2.4.5. Operações de carga e descarga de substâncias perigosas 

São relativamente frequentes os acidentes durante as operações de carga e descarga 

(Oggero et al., 2006). Esta fonte de risco é extremamente difícil de analisar por estar 

associada a todos os tipos de transporte e, em parte, devido à incerteza da localização e 

momento em que possa ocorrer. 
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2.4.6. Armazenagem temporária intermédia 

A armazenagem temporária, intermédia, apresenta o mesmo tipo de riscos que outro tipo 

de armazenagem. No entanto, a análise deste tipo de armazenagem é complexa devido 

ao próprio conceito, temporária. Por exemplo, a armazenagem de certos produtos, num 

porto, é também uma armazenagem temporária intermédia e, podem estar armazenadas 

quantidades superiores às presentes no limiar mínimo, para notificação, do Decreto-Lei 

164/2001. 

 

2.4.7. Transporte intermodal 

A análise de risco no transporte de substâncias perigosas é muitas vezes analisada 

apenas por tipo de transporte. No entanto, nem sempre o transporte de uma substância 

perigosa é feito no mesmo meio de transporte, desde o produtor ao consumidor. Quando 

se usa sucessivamente dois ou mais modos de transporte, está-se no domínio do 

transporte intermodal. Faz-se muito uso deste tipo de transporte. Na Figura 8 pode 

observar-se uma ilustração, a título exemplificativo, do transporte intermodal, rodoviário e 

ferroviário. 

 
Figura 8 – Exemplo comparativo de três modos de transporte. 

 

 

2.5. O Risco crónico – exposição à poluição 

Acidentes graves não se resumem apenas àqueles em que é necessário um correcto 

planeamento territorial, como é o caso de estabelecimentos ditos Seveso. Outros tipos de 

perigos podem advir da poluição do ar, da água e do solo devido a emissões contínuas 

ou à produção de resíduos e, que são reguladas por legislação diferente, como a 

relacionada com a Avaliação de Impacte Ambiental (Christou et al., 1999). 

As pessoas estão frequentemente expostas a compostos químicos que, na maioria das 

vezes se encontram sobre a forma de mistura e não na forma isolada e, que podem ter 
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efeitos tanto na saúde humana como nos ecossistemas (Nadal et al., 2006). 

As propriedades intrínsecas de uma substância que estão relacionadas com os seus 

perigos potenciais para o ecossistema terrestre são a toxicidade, a persistência, a 

bioacumulação, a biomagnificação através da cadeia alimentar e a mobilidade no solo. 

Na saúde humana, os perigos identificados estão relacionados com a identificação de 

potencial carcinogénico, mutagénico, reprodutivo, neurotóxico, tetarogénicos, entre outros 

(Tarazona et al., 2000). 

Como tal, torna-se necessário elaborar mapas onde se representem os níveis de risco 

decorrentes da exposição a poluentes e também os vários tipos de vulnerabilidade, 

humana, ambiental e patrimonial, com vista à inclusão desta problemática no processo de 

planeamento territorial. 
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3. Análise do risco 
 

Recursos regulamentares escassos por um lado, e o aumento da exigência por parte do 

público e a protecção ambiental por outro, indicam grandes dilemas na gestão do risco. 

Também, não se consegue obter a segurança absoluta, devem ser portanto, encontradas 

melhores vias para circunscrever essas fontes de risco, que apresentam danos potenciais 

mais significativos (Department of the Environment, 1995 in Walker et al., 2000). 

Os estabelecimentos com potencial para causar acidentes graves podem provocar 

consequências no exterior da sua área, como tal, devem ser asseguradas distâncias 

adequadas entre estes estabelecimentos e as áreas definidas no art.12º do Decreto-Lei 

164/2001 e, devem ser suficientemente extensas para garantir a segurança, mas ao 

mesmo tempo devem satisfazer os princípios da sustentabilidade económica, porque o 

solo é também um bem económico. Estas distâncias dependem tanto da fonte de risco 

como da vulnerabilidade do ambiente que seja afectado por um potencial acidente 

(Christou et al., 1999). Não há apenas uma só forma de medir o risco ou de o estimar 

(Kirchsteiger, 1997). A avaliação de risco pode ser definida de uma forma simples, como 

um procedimento estruturado para avaliar qualitativamente e/ou quantitativamente o nível 

de risco imposto pelas fontes de perigo, identificadas, no interior de estabelecimentos 

(Christou et al., 1999). A determinação do risco que certas actividades industriais 

apresentam para a população e para o ambiente concentra-se numa área particular 

definida como área de risco. A análise da área de risco começa com a definição da área 

da fonte, que inclui todas as fontes de risco (o perigo) e da área de impacto na qual o 

risco tem de ser determinado. A dimensão da área de impacto é estabelecida tendo em 

consideração a extensão da área da fonte, a distância máxima na qual os efeitos de 

acidentes possam ter impacto, os transportes (meios e vias) e o uso do solo (Contini et 

al., 2000). 

Uma análise de risco completa é constituída pelos seguintes elementos (PLANOP, 2005): 

▪ Identificar perigos, que significa a identificação de possíveis fontes de dano; 

▪ Identificar riscos, que significa a identificação de possíveis cenários de 

acidente nos quais aqueles perigos causam, de facto, danos; 

▪ Avaliar o risco, ou seja, a apreciação se foram tomadas medidas suficientes 

para prevenir acidentes e para limitar danos possíveis.  

Alguns métodos comuns que são usados na análise de risco para a identificação de 

perigos são:  
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▪ HAZOP – Hazard and operability study; 

▪ FMEA – Failure mode and effect analysis; 

▪ FMECA – Failure mode, effects and criticality analysis; 

▪ PHA – Preliminary hazard analysis (in s-2-s). 

Para a análise da frequência de ocorrência de acidentes são usados, entre outros, os 

métodos seguintes: 

▪ ETA – Event tree analysis;  

▪ FTA – Fault tree analysis; 

▪ HRA - Human Reliability analysis (Contini et al., 2000). 

Estes métodos servem apenas para identificar os perigos e para construir cenários de 

acidente, não servem para determinar os valores das distâncias de segurança. No Anexo 

II encontra-se a explicação simplificada de alguns destes métodos. 

As metodologias utilizadas na avaliação do risco e posterior definição das distâncias de 

segurança divergem conforme o país/instituto que a desenvolveu/adaptou.  

Os métodos de análise de risco podem ser agrupados, de uma forma genérica, em três 

grandes grupos, conforme o tipo de resultados produzidos. 

 

 

3.1. Uso de distâncias de segurança predefinidas ou genéricas. 

O desenvolvimento e uso de distâncias genéricas de segurança, baseia-se no princípio 

de que os usos do solo que não sejam compatíveis com quaisquer outros, devem ser 

separados através distâncias de separação ou pré-definidas.  

A determinação e uso de distâncias genéricas de segurança depende mais do tipo de 

actividade do que da análise detalhada do local. É assumido que o comprimento da zona 

de separação depende apenas do tipo de indústria ou da quantidade e tipo de 

substâncias perigosas. Contudo, as características de design, medidas de segurança e 

particularidades do estabelecimento não são tidas em conta. Estas distâncias de 

segurança normalmente derivam da experiência e são maioritariamente baseadas em 

razões históricas, na experiência na operação de estabelecimentos semelhantes ou do 

seu impacto ambiental, como o ruído e os maus cheiros (Christou et al., 1999), 

constituindo assim um critério simplificado (Cozzani et al., 2006a). Este método tem sido 

adoptado pela Suécia e Alemanha e foi proposto como uma abordagem a ser seguida na 
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Áustria (Christou et al., 1999). 

A Tabela 9 mostra as distâncias de segurança usadas na Suécia, segundo Christou, 

1998. 

Tabela 9 – Distâncias genéricas de separação para algumas indústrias. (Adaptado de Christou, 1998.) 

Actividade Industrial Valor alvo de distância de 
segurança 

Estabelecimento para o envernizamento de madeira; consumo de solventes 
orgânicos inferior a 10 ton/ano 200 m 

Estabelecimento para o envernizamento de madeira; consumo de solventes 
orgânicos 10-50 ton/ano 400 m 

Estabelecimento para o envernizamento de madeira; consumo de solventes 
orgânicos acima de 50 ton/ano 600 m 

Estabelecimento para a impregnação de madeira (excepto onde creosote é 
manuseado) 300 m 

Fábrica de polpa de papel (processo químico) >1000 m 

Fábrica de polpa de papel (processo mecânico) 500 m 

Fábrica de papel 500 m 

Fábrica de plásticos (poliéster) 500 m 

Fábrica de plásticos (outras que não as de poliéster) 200 m 

Fábrica de produtos farmacêuticos; manufactura de substâncias activas 500 m 

Fábrica de produtos farmacêuticos; apenas formulação 200 m 

Fábrica de tintas; consumo de solventes orgânicos inferior a 10 ton/ano 200 m 

Fábrica de tintas; consumo de solventes orgânicos acima de 10 ton/ano 400 m 

Refinaria de petróleo 1500 m 

Fábrica para a produção de químicos inorgânicos de base e fertilizantes 1000 m 

 

 

3.2. Análise quantitativa do risco 

A análise quantitativa do risco (AQtR), ou baseada no risco, foca-se na avaliação das 

consequências e respectiva frequência de ocorrência esperada para determinados 

cenários de acidente possíveis. Os resultados são representados em índices de risco, e 

em alguns casos também o risco individual2 e social3. Esta metodologia é seguida no 

Reino Unido, na Holanda (Cozzani et al., 2006a) e em Itália. 

                                                 
2 Risco Individual – probabilidade de ocorrência de fatalidade, devido a qualquer acidente no 

estabelecimento, para um indivíduo que esteja num ponto específico. 

3 Risco Social – é definido para diferentes grupos de pessoas, é a probabilidade de ocorrência de qualquer 

acidente resultando em fatalidades maiores ou igual a uma pessoa em especifico (ou grupo) (Christou et al., 

1999 e Papazoglou et al., 1998) 
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No entanto, o nível de significância das estimativas quantitativas de risco depende não só 

do número de acidentes incluídos, como também, dos critérios que diferenciam acidentes 

e percursores de acidentes (Kirchsteiger, 1997). Este facto pode justificar os diferentes 

valores de índices de risco encontrados na bibliografia.  

A AQtR é um procedimento consolidado aplicável tanto a instalações fixas como ao 

transporte de bens perigosos por via rodoviária, ferroviária, condutas e vias navegáveis. 

É usado para esclarecer tomadas de decisão, tais como a nível do planeamento 

territorial, do planeamento de emergência, das mudanças de design/configuração para a 

redução de risco e na selecção de trajectos de transporte, etc. Contudo, uma AQtR 

requer a integração de muitos dados, tais como, o processo, as substâncias perigosas, 

os cenários de acidente, a meteorologia e os dados cartográficos da área, entre outros 

(Contini et al., 2000). 

A análise do risco, a partir de acidentes passados, permite uma identificação exaustiva de 

potenciais fontes de perigo, para a prevenção de futuros cenários de acidente e para a 

avaliação do impacto potencial no homem e no ambiente, com o objectivo da prevenção 

e protecção (Lagadec, 1980 in Tixier et al., 2002a).  

Da análise da bibliografia da especialidade, verificou-se que existe uma grande 

variabilidade dos dados, relativos às curvas de risco, obtidas pelos diferentes métodos 

adoptados, mesmo quando aplicados à mesma unidade industrial. Além disso, a análise 

quantitativa do risco é um processo moroso e que implica um grande conhecimento 

técnico das unidades industriais a avaliar.  

Ter em consideração a frequência de ocorrência de um determinado risco na avaliação 

de riscos a um estabelecimento industrial, é uma boa ferramenta que permite a distinção 

entre os estabelecimentos devido às medidas de segurança instaladas/implantadas, a 

detecção dos elementos frágeis no processo de fabrico, para posterior correcção e ainda 

para efeitos de contratos com as seguradoras. Mas, como a probabilidade, mesmo sendo 

muito baixa (por exemplo 1x10-7), não é nula, é importante, mesmo assim, saber as 

consequências que um acidente possa ter. Na Figura 9 pode ser observados os 

resultados de uma análise de risco individual, efectuada ao porto de Piombino, na Itália, 

que é abrangido pela Directiva Seveso. 
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Figura 9 – Mapa de risco individual. Fonte: Cozzani et al., 2006a. 

 

 

3.3. Análise qualitativa do risco 

A análise qualitativa do risco, ou baseada nas consequências, foca-se na avaliação das 

consequências de um certo número de cenários concebíveis (cenários de referência). 

São utilizados valores de limiar de dano, em termos de efeitos físicos (concentração 

tóxica, radiação térmica e sobrepressão), que são determinados tendo em conta as 

consequências indesejáveis (morte, efeito irreversível, efeito reversível, etc.) (Cozzani et 

al., 2006a). 

 

3.3.1. Cenário crítico – Worst-case scenario 

Um cenário crítico de uma fuga é definido como: a fuga da quantidade máxima de uma 

substância regulada, de um reservatório ou falha da linha de processo e, que resulta na 

maior distância/área afectada, por essa substância tóxica ou inflamável, com efeitos 

(RMP-EPA, 1999). Uma substância que se liberte nas condições de cenário crítico, 

poderá afectar a maior área geográfica, possível, em redor da instalação.  

Contudo, para os objectivos de planeamento a hipótese do risco máximo possível deve 
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ser desenvolvida pela definição de cenário crítico. Isto assegurará que as medidas 

tomadas para limitar o risco nunca serão subestimadas (Martínez-Alegría et al., 2003).  

 

3.3.2. Cenário típico – Alternative release scenario 

Os cenários típicos (alternative release scenario) são aqueles que são mais prováveis de 

ocorrer do que os cenários críticos e, que possam atingir um ponto fora do 

estabelecimento, a não ser que tal cenário não exista. Esta análise identifica o alcance e 

efeito potencial de fugas acidentais hipotéticas sob circunstâncias mais realísticas (RMP-

EPA, 1999). 

 

 

3.4. A análise das várias metodologias de análise de risco 

3.4.1. O projecto BEMHA 

O primeiro projecto criado para a Análise de Riscos Graves foi o BEMHA, acrónimo de 

“Benchmark Exercise on Major Hazards Analysis” e teve a duração de dois anos (1988-

1990). O BEMHA teve com o objectivo a avaliação do estado da arte da análise de riscos 

químicos e as suas incertezas, associadas. Um estabelecimento usado para o 

armazenamento de amónia foi analisado por onze equipas de peritos. Obteve-se assim 

uma visão global das metodologias de análise de risco químico disponíveis na altura, que 

permitiu concluir que: havia necessidade de realizar trabalho futuro para reduzir a 

variabilidade inerente que é típica de qualquer processo de avaliação de risco; que o 

arbítrio de peritos é fundamental; a existência de limitações nos modelos de risco e, que 

devia ser dada prioridade na investigação para o desenvolvimento e validação de 

modelos mais consistentes para fugas de amónia 

(http://www.jrc.cec.eu.int/mahb/bequar/sub_pages/Previous%20benchmarks.htm#MHA-

BE)  

 

3.4.1. O projecto ASSURANCE 

ASSURANCE é o acrónimo, “ASSessment of the Uncertainties in Risk ANalysis of 

Chemical Establishments”, de um projecto que teve como objectivo fazer a análise 

comparativa dos métodos de análise de risco e das abordagens de segurança através da 
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Europa. O projecto teve uma duração de três anos (1998-2001) e foram reunidos 9 

organismos europeus, peritos em análise de riscos, que avaliaram os riscos de uma 

instalação química real, tomada como referência, uma fábrica de adubos onde era feita a 

recepção, armazenamento e processamento de amoníaco anidro. Foi verificada uma 

variabilidade, dos resultados finais obtidos e nas diferentes etapas de análise de risco, 

por cada parceiro do projecto. 

 

 

3.5. Metodologia Europeia comum de análise de risco 

A emenda à Directiva Seveso II (2003/105/CE) realça a necessidade de desenvolver 

linhas comuns, chamando a atenção para o desenvolvimento de uma base de dados 

comum, para ser usada com o objectivo de estabelecer a compatibilidade entre os 

estabelecimentos e a sua envolvente (Cozzani et al., 2006a). 

“Até 31 de Dezembro de 2006 a Comissão é convidada a elaborar, em estreita colaboração com 

os Estados-Membros, orientações que definam uma base de dados técnicos, incluindo dados de 

risco e cenários de risco, para a avaliação da compatibilidade entre os estabelecimentos 

abrangidos pela presente directiva e as zonas descritas no n.º 1. A definição dessa base de dados 

deve, na medida do possível, ter em conta as avaliações das autoridades competentes, as 

informações recolhidas junto do operador e todas as outras informações pertinentes, como os 

benefícios socio-económicos do desenvolvimento e os efeitos atenuantes dos planos de 

emergência.” In 2003/105/CE. 

 

3.5.1. O projecto ARAMIS 

ARAMIS é um acrónimo de “Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS in 

the Context of the Seveso II Directive”, um projecto europeu que teve a duração de três 

anos (2002-2004). A metodologia inovadora do ARAMIS propôs a caracterização do nível 

de risco através de um índice integrado de risco composto por parâmetros independentes 

relacionados com avaliação da severidade das consequências, a eficiência dos sistemas 

de prevenção e a estimativa da vulnerabilidade do ambiente. A aplicação deste método 

resultará numa estratégia de avaliação de risco e gestão da segurança, mais 

harmonizada e consistente em todos os países Europeus (Salvi et al., 2005). 

Na Figura 10, pode-se observar uma árvore de falhas e de eventos, conhecida como 

“árvore em laço”, do inglês bow-tie tree, proposta no projecto ARAMIS. 
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Figura 10 – Exemplo de árvore de falhas e de eventos proposta no ARAMIS. (Adaptado de Dianous e Fiévez, 

2006.) 

No lado esquerdo da árvore em laço, a árvore de falhas, são representados todos os 

acontecimentos que possam originar um acidente grave. Na árvore de eventos são 

representadas as consequências causadas pelo acidente grave. É construída então uma 

árvore em laço para cada cenário possível, onde são incluídas as barreiras de segurança, 

as frequências de falha das barreiras de segurança, as frequências de ocorrência dos 

acontecimentos que levam ao acidente, bem como a frequência de ocorrência das várias 

consequências possíveis. 
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4. A avaliação de riscos no mundo 
 

A abordagem feita por alguns países à avaliação de riscos de actividades que 

manuseiem substâncias perigosas difere, em parte, por questões culturais e, muitas 

vezes tem evoluído após a ocorrência de algumas catástrofes. As abordagens serão 

apresentadas em dois blocos, que correspondem às suas áreas geográficas, a Europa e 

a América do Norte. 

 

4.1. A realidade Europeia 

4.1.1. A Holanda 

O desenvolvimento de uma politica de segurança externa na Holanda, tal como é 

conhecida hoje, começou no início dos anos 80, quando se tornou evidente que o uso de 

GPL iria crescer. Estudos extensivos sobre o gás petróleo liquefeito (GPL) e assuntos 

relacionados, levaram ao desenvolvimento de um sistema de avaliação que se baseia na 

avaliação quantitativa de riscos e em critérios quantitativos na decisão da aceitabilidade 

do risco ([1, 2, 12] in Bottelberghs, 2000). Além disto, a ocorrência de uma série de 

acidentes graves, como os de Flixborough, Seveso e Bhopal, influenciou a forma de 

pensar a prevenção de acidentes graves. O surgimento da directiva Seveso I foi de igual 

forma importante. De um estudo integral do risco do GPL, publicado em 1984 e, aceite 

pelo parlamento, podem-se realçar três elementos importantes que têm formado a base 

da política de segurança externa holandesa (Bottelberghs, 2000): 

1. O uso da avaliação quantitativa do risco para a determinação dos riscos; 

2. A adopção de dois parâmetros determinantes no risco: o risco individual e o 

risco social; 

3. O critério de aceitabilidade, tanto para o risco individual como para o risco 

social. 

Os estabelecimentos foram, consecutivamente, abrangidos na política de segurança, 

desenvolvida a partir de 1985. Começou-se pelo armazenamento e abastecimento de 

GPL, depois os estabelecimentos Seveso, posteriormente o armazenamento de 

pesticidas e químicos, de seguida as unidades de refrigeração com amónia e, o 

transporte em geral. Em 1993, a maioria da legislação relacionada com a protecção 

ambiental foi substituída ou integrada numa nova lei. Com esta nova lei, os 
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estabelecimentos tiveram que obter uma única Licença de Protecção Ambiental que 

cobrisse todos os tipos de protecção ambiental (ar, água, solo, ruído, riscos, etc.), que 

tem de ser concedida pelas autoridades municipais ou provinciais, dependendo do 

tamanho do estabelecimento (Bottelberghs, 2000). 

Nesta lei constam as condições que os estabelecimentos têm de cumprir no âmbito da 

obtenção da Licença de Protecção Ambiental, nomeadamente no que diz respeito às 

obrigações na segurança, que incluem a aplicação de distâncias de segurança em redor 

do estabelecimento. O tipo de distâncias de segurança a aplicar depende do tipo de 

estabelecimento. Para estabelecimentos pequenos é feita uma combinação de distâncias 

de segurança genéricas, por tipo de estabelecimento, com o critério de aceitabilidade do 

risco. Para estabelecimentos maiores, a abordagem anterior não é válida, tendo que se 

optar por uma análise quantitativa do risco, ou seja, um cálculo específico do risco. Na 

Tabela 10 aparecem as regras a aplicar, por tipo de vulnerabilidade dos objectos em risco 

(pessoas e bens) que estejam no interior das zonas de risco (Bottelberghs, 2000). 

Tabela 10 – Regras relativas à aplicação de zonas de segurança para novas actividades perigosas. 

Actividade perigosa Sem objectos menos vulneráveis: Sem objectos vulneráveis: 

Estabelecimentos 
Seveso curva RI de 10-5  curva RI de 10-6  

Terminal ferroviário curva RI de 10-5 curva RI de 10-6 

Estações 
abastecimento GPL 20 m do ponto de abastecimento 80 m do ponto de abastecimento 

Armazenamento de 
pesticidas 20-145 ma 20-235 ma 

Armazenamento de 
químicos 20-145 ma 20-235 ma 

Gasodutos de gás 
natural de alta pressão 5-20 mb 5-20 mb 

Oleodutos 5-16 mb 5-16 mb 
Nota: RI – Risco individual, a Dependente do tamanho do armazenamento e sistema de protecção contra o 
fogo instalado. b Dependente do diâmetro e hidrocarboneto transportado. 

A política de segurança externa na Holanda tem uma abordagem baseada na gestão do 

risco que, se caracteriza pelas seguintes fases (Bottelberghs, 2000): 

1. Identificação dos riscos; 

2. Avaliação dos riscos identificados; 

3. Apreciação dos riscos com base no critério de aceitabilidade; 

4. Imposição de medidas de redução do risco; 

5. Monitorização e manutenção da aceitabilidade do risco. 
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4.1.2. A França 

Desde 1810 que em França a prevenção e controlo do risco no redor e nas instalações 

industriais perigosas tem evoluído, de forma gradual, sempre a partir de acidentes 

(Cahen, 2006). 

O decreto imperial de 1810 dava ao governador civil a possibilidade de definir uma 

distância de afastamento entre a população e as actividades julgadas perigosas ou 

insalubres. A lei de 19 de Dezembro de 1917 relativa aos estabelecimentos perigosos, 

insalubres ou incómodos, interditava a construção de novos estabelecimentos perigosos 

dentro das zonas reservadas à habitação. Depois da lei de 19 de Julho de 1976, esta 

obrigação é retirada e a apreciação da necessidade de afastamento é concedida ao 

governador civil no momento da autorização (PPRT, 2005). 

A falta de ferramentas legislativas, que permitissem a compensação dos proprietários na 

manutenção de distâncias de segurança e, a pressão exercida no uso do solo no redor 

destes estabelecimentos, na segunda metade do século XX, explica, em parte, o 

desenvolvimento urbano no redor de praticamente todos os grandes estabelecimentos 

químicos e petroquímicos nos dias de hoje (Cahen, 2006). 

No rescaldo do acidente de 21 de Setembro de 2001, em Toulouse, surge a lei nº 2003-

699 de 30 de Julho de 2003, relativa à prevenção dos riscos tecnológicos e naturais e à 

reparação dos danos. Esta lei introduziu, o príncipio do estudo de perigos, baseado na 

análise de risco que não só tivesse em conta a gravidade potencial, como também, a 

probabilidade de ocorrência dos acidentes. Esta lei prevê a elaboração de “Plans de 

Prévention des Risques Technologiques “ (PPRT), planos de prevenção de riscos 

tecnológicos (PPRT, 2005) e, muitos dos conceitos presentes nos PPRT são comuns aos 

apresentados no projecto ARAMIS. 

Os PPRT têm como resultado a limitação da exposição da população às consequências 

de acidentes, o impacto dos quais, é compreendido via os estudos de perigo produzidos 

pelo estabelecimento industrial (Cahen, 2006) e, destinam-se à redacção da 

configuração, a longo prazo, da urbanização que esteja em redor de estabelecimentos 

perigosos (Salvi et al., 2005). 

Os PPRT incluem a elaboração de cartas em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

que sobreponham os vários tipos de risco (tóxico, térmico e sobrepressão) e a 

vulnerabilidade, como a exemplificada na Figura 11, que foi retirada do PPRT, 2005. 
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Figura 11 – Sobreposição dos perímetros de risco tóxico e de vulnerabilidade humana. Fonte: PPRT, 2005. 

No dia 20 de Março de 2007, foi aprovado o primeiro PPRT, respeitante ao município de 

Mazingarbe, na região de Pas-de-Calais (http://www.ecologie.gouv.fr/). 

 

 

4.2. A realidade Norte-Americana 

4.2.1. O Canadá 

No que se trata a acidentes industriais graves, o Canadá inovou por ter tido uma 

abordagem consultiva. Em 1987, o “Environment Canada” implementou o “Major 

Industrial Accident Council of Canada” (MIACC), uma organização sem fins lucrativos, 

financiada pela administração federal e provincial e pela indústria. A criação do MIACC 

baseou-se na iniciativa “Responsible Care®” (Actuação Responsável®) da “Canadian 

Chemical Producers Association” (CCPA). 

O MIACC funcionou como uma parceria no sentido de se produzirem normas, 

documentos, etc. para a prevenção, preparação, resposta e restabelecimento; devido à 

partilha da experiência por parte das autoridades, indústria, sindicatos, organizações não 

governamentais (ONG’s), etc. Devido a problemas administrativos, o MIACC cessou em 

1999. No entanto, não se perdeu a cultura de associativismo, de se trabalhar em grupo 

mediante objectivos comuns e, está agora bem posto em prática e influência o 
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desenvolvimento das normas. Os dois exemplos que ilustram isto são a CCPA com a 

iniciativa “Responsible Care®” e o “Conseil pour la Réduction des Accidents Industriels 

Majeurs” (CRAIM) com o seu guia de gestão do risco para acidentes industriais graves 

(Risk Management Guide for Major Industrial Accidents) (Lacoursiere, 2006a). 

O CRAIM tem como missão fomentar a redução da frequência e da gravidade dos 

acidentes industriais graves que envolvam substâncias perigosas. Tem como objectivo 

principal a promoção da implementação de programas de prevenção, preparação e 

resposta da emergência relacionados com os riscos industriais, na província do Québec 

(CRAIM, 2002).  

O guia elaborado pelo CRAIM destina-se aos gestores do risco, tanto a nível municipal 

como industrial. E, foi de tal forma reconhecido que, o governo canadiano adoptou a lista 

de substâncias perigosas com as suas quantidades de limiar e a metodologia do guia, no 

seu regulamento sobre as emergências ambientais (http://www.craim.ca/). A Figura 12 

ilustra o processo de gestão do risco descrito pelo mesmo. 

 
Figura 12 – Síntese do processo de gestão do risco presente no guia do CRAIM. (Adaptado de CRAIM, 2002. 

O guia do CRAIM baseia-se, em grande parte, nos conteúdos dos programas de gestão 

do risco (“Risk Management Programs”) da “Environmental Protection Agency” (EPA), 

entre outros documentos publicados pela EPA. 

Até 2001, pouca legislação e regulamentos contemplavam o controlo de acidentes graves 

na indústria. Só após esta data, é que esta matéria passou a constar de forma clara na 

legislação, ao contrário do que já acontecia em vários países europeus e nos Estados 

Unidos da América (Lacoursiere, 2006b). 
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4.2.2. Os Estados Unidos da América 

Em 1990, o congresso americano redigiu emendas ao “Clean Air Act” de 1990 e, que 

requeriam que a EPA publicasse regulamentos e guias para a prevenção de acidentes 

químicos em estabelecimentos que manuseassem substâncias perigosas. Surge então, o 

“Risk Management Program Rule”, que foi construído sobre códigos e normas existentes 

na indústria, e que requeria que todas a empresas, de todos os tamanhos, que 

manuseassem certas substâncias perigosas desenvolvessem um “Risk Management 

Program” (programa de gestão do risco). 

Em 1999, um sumário do Risk Management Program dos estabelecimentos, conhecido 

como Risk Management Plan ou RMP, teve de ser entregue à EPA para que o público 

tivesse acesso à informação. Os RMP’s têm de ser revistos e reentregues em cada 5 

anos. O Risk Management Program diz respeito à redução do risco químico ao nível 

local. E, a informação nele presente ajuda os bombeiros, a polícia e as equipas de 

emergência (que têm de estar preparados para e responder a acidentes químicos), e é 

útil para os cidadãos entenderem os perigos químicos das comunidades em que vivem.  

A EPA anteviu que, ao tornar os RMP’s disponíveis ao público, estimulava a 

comunicação entre a indústria e o público, no sentido de melhorar a prevenção de 

acidentes e os exercícios de resposta de emergência ao nível local 

(http://yosemite.epa.gov/oswer/ceppoweb.nsf/content/RMPoverview.htm). 

A EPA disponibiliza no seu site da Internet todos os guias necessários na elaboração do 

Risk Management Program.  

O “General Guidance for Risk Management Programs” da “Risk Management Series” foi 

feito para ajudar os proprietários e operadores de estabelecimentos que produzam, 

usem, armazenem ou manuseiem certas substâncias químicas extremamente perigosas, 

a determinar se estão sujeitos aos regulamentos da “EPA’s Chemical Accident 

Prevention”. A EPA elaborou, também, guias específicos para algumas indústrias, os 

“Guidance for Industry-specific Risk Management Programs”, nomeadamente para (RMP-

EPA, 2004): 

▪ Armazenamento de propano; 

▪ Distribuidores de substâncias químicas; 

▪ Armazéns; 

▪ Refrigeração com amónia; 

▪ Estações de tratamento de água. 
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A EPA também elaborou o “Risk Management Program Guidance for Offsite 

Consequence Analysis” (guia do programa de gestão de risco para a análise de 

consequências off-site) para os proprietários e operadores abrangidos pelo Chemical 

Accident Prevention Program rule na análise das consequências off-site de fugas 

acidentais de substâncias reguladas (RMP-EPA, 1999). 

 

A abordagem ao risco tecnológico não é uniforme entre diferentes zonas geográficas. Na 

América do Norte é apenas qualitativa, enquanto que na Europa é observada uma maior 

diversidade na abordagem tomada, em parte devida a questões históricas e/ou culturais. 

A abordagem assumida pela França é um exemplo na medida em que são combinadas 

as abordagens quantitativa e qualitativa, obtendo-se assim uma avaliação de riscos mais 

completa. 
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5. A avaliação de riscos em Portugal 
 

Talvez por factores culturais ou históricos, a cultura do risco tecnológico tem sido um 

pouco negligenciada em Portugal, quando se compara com outros países da Europa e 

América do Norte. 

Por exemplo, na Portaria 732-A/96, faz-se referência à caracterização do risco e, a sua 

definição é a seguinte: 

“a estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa 

população humana ou num compartimento ambiental, devido à exposição efectiva ou 

previsível a uma substância, podendo incluir a “estimativa dos riscos”, isto é, a 

quantificação dessa probabilidade” 

no entanto, nem a Inspecção Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(IGAOT), entidade responsável pela inspecções às indústrias classificadas Seveso, nem 

qualquer uma das entidades reguladores do sector dos transportes, têm disponíveis 

documentos ou guias que orientem os responsáveis por essas actividades na realização 

de análise de risco ou, até na implementação de sistemas de gestão do risco. Estes 

sistemas, são diferentes dos sistemas de gestão da segurança, referidos no Decreto-Lei 

164/2001 no seu art.16º, que obriga os operadores das indústrias classificadas com o 

nível superior a implementá-los. A realização e método escolhido na análise de risco, ou 

na implementação de sistemas de gestão do risco, ficam ao critério de cada operador. 

Em Portugal a legislação existente em matéria de acidentes graves é resultante da 

transposição de directivas europeias. Onde é referida, de forma clara, a obrigatoriedade 

da existência de distâncias de separação em relação às zonas urbanas, as zonas de 

armazenamento e aos edifícios de linhas de fabrico, é a legislação aplicável ao sector do 

fabrico e armazenamento de explosivos, segundo o Decreto-Lei 139/2002. 

Há a salientar alguns exemplos de empresas que fazem a sua gestão do risco como: o 

grupo de empresas do Complexo Químico de Estarreja (CQE) e empresas multinacionais 

como a BP, que se rege pelas regras de análise de risco implementadas no país de 

origem. 

O Painel Consultivo Comunitário do Programa Actuação Responsável (PACOPAR) foi 

criado em 2001, quando as empresas do CQE, Airliquide, AQP, Cires, Dow e Quimigal, 

decidiram abandonar uma política de aproximação à comunidade baseada em iniciativas 

individuais e uniram esforços, permitindo desenvolver uma política de boa vizinhança e 
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onde a transparência de processos fosse correctamente perspectivada pela comunidade. 

Destacam-se diversas iniciativas como a realização de seminários, sessões de formação 

e diversas jornadas de portas abertas das empresas do CQE, que assim foram criando 

um relacionamento de proximidade entre as instituições da comunidade representadas no 

Painel (http://www.pacopar.org/). 
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6. Software – uma ferramenta rápida na avaliação 
de riscos 
 

A indústria química processa, actualmente, cada vez mais substâncias perigosas no 

interior/perto de áreas densamente povoadas. Os riscos emergentes do armazenamento, 

manuseamento, processamento e transporte de substâncias perigosas estão a tornar-se 

mais complexos. Assim, para lidar com tais problemas, uma grande variedade de 

técnicas para a gestão de risco químico têm sido desenvolvidas. Uma gestão do risco do 

processo, bem sucedida, em estabelecimentos que manuseiem produtos químicos, 

depende da cartografia detalhada e global de perigos e na compreensão das 

consequências possíveis. Contudo, redigir um inventário de possíveis riscos no 

processamento de substâncias químicas (especialmente as mais perigosas) é muito 

complexo (Reniers et al., 2006). 

Na escolha da ferramenta a utilizar para efectuar uma análise de risco tem de se ter em 

conta o tipo de resultados que se pretende alcançar. A Tabela 11 ilustra as várias partes 

que têm de ser observadas no tipo de abordagem a ser feita ao risco. 

Tabela 11 – Considerações a tomar na escolha de um modelo. 

Abordagem Exemplos Vantagens Desvantagens 

Guia simples 

EPA’s Office 
Consequence 

Analysis 
Guidance  

Gratuito, 
Não necessita de computador, 
Simples de usar, 
Fornece todos os dados 
necessários, 
Dá tabelas de distâncias, 
De acordo com as normas. 

Resultados conservativos, 
Considerados poucos factores 
específicos do local, 
Pouca flexibilidade na construção 
do cenário. 

Modelos 
computacionais 

simples 

Modelos da EPA 
como o 

RMP*Comp™ 

Sem/pouco custo, 
Pode ser simples de usar, 
Pode considerar alguns factores 
específicos do local. 

Alguns podem não ser simples de 
usar, 
Pode fornecer resultados 
conservativos, 
Pode não aceitar todas as 
suposições requeridas pela EPA, 
Pode não incluir dados específicos 
das substâncias, 
Pode não responder a todas as 
consequências. 

Modelos 
computacionais 

complexos 

Modelos 
comerciais 
disponíveis 

Pode remeter para uma série de 
cenários, 
Pode considerar muitos factores 
específicos do local. 

Pode ser caro, 
Pode requerer um grande 
conhecimento sobre o assunto. 

Métodos de 
cálculo 

“Yellow Book” 
(TNO, Holanda) 

Baixo custo, 
Não necessita de computador. 

Pode requerer algum conhecimento 
para aplicar os métodos, 
Pode requerer o desenvolvimento 
de uma série de dados. 

Fonte: RMP, 2004. 
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Dado que a análise do risco é um processo moroso e dispendioso as ferramentas 

electrónicas constituem por isso uma ajuda importante. Na simulação dos diferentes 

efeitos decorrentes de um acidente o software deve conter os seguintes modelos 

(Quaranta et al., 2002): 

▪ Dispersão de gases pesados; 

▪ Dispersão de gases leves, tóxicos e inflamáveis; 

▪ Fogos e explosões. 

 

 

6.1. O software existente 

São várias as empresas de consultadoria e instituições de investigação que 

desenvolveram software que pode ser utilizado na análise de risco, em actividades que 

manuseiem substâncias perigosas. Na Tabela II, presente no Anexo III, pode ver-se a 

grande variabilidade existente, tanto nos preços, como nas várias componentes da 

análise de risco, que o software pode analisar. 

É de realçar que os resultados da análise de risco efectuada, por vários softwares, 

podem ajudar em tomadas de decisão, tanto a nível do estabelecimento, como a nível da 

administração local, nomeadamente na alteração de Planos Directores Municipais (PDM). 

Existindo software gratuito, a avaliação das suas potencialidades é importante na medida 

em que, posteriormente, se possa analisar, e eventualmente adquirir, com outra 

visão/conhecimento o software pago. 

 

6.2.1. CAMEO® 

CAMEO-ALOHA é uma ferramenta utilizável em situações de emergência e foi 

desenvolvida em conjunto por duas entidades norte-americanas: a “Environmental 

Protection Agency”, (EPA) e a “National Oceanic and Atmospheric Administration” 

(NOAA). É gratuito e pode ser descarregado a partir do site da EPA. 

A ferramenta é composta por: 

▪ CAMEO® (bases de dados e módulos): a biblioteca dos compostos químicos 

(Chemical Library) com informação sobre 6000 substâncias perigosas, e mais 

oito módulos para o registo e planeamento da resposta de emergência; 
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▪ ALOHA® (programa): para a simulação da dispersão de gases perigosos; 

▪ MARPLOT®, programa de electrónico de cartografia. 

O CAMEO®, acrónimo de “Computer-Aided Management of Emergency Operations”, é 

uma boa ferramenta que serve de apoio no caso de um acidente grave na medida em 

que nele pode ser construída uma base de dados, com informações acerca das áreas 

circundantes a zonas que apresentam riscos, tais como a existência de edifícios públicos, 

zonas escolares, zonas residenciais, lares de idosos, etc. 

ALOHA®, acrónimo de “Areal Locations of Hazardous Atmospheres”, é um software 

desenhado especialmente para dar resposta a fugas/derrames de substâncias químicas, 

assim como para o planeamento e treino da resposta de emergência. Modela os 

chamados perigos chave – toxicidade, radiação térmica e sobrepressão – relacionados 

com derrames químicos que resultam na dispersão de gases tóxicos, fogos e/ou 

explosões. 

O MARPLOT®, apenas tem na sua base de dados os condados dos EUA. Mas, através 

de uma extensão do ArcView 3.2, o ALOHA® consegue transpor os seus resultados para 

mapas de outras regiões do globo. 

 

6.2.2. ALOHA® 

Para a dispersão atmosférica emprega o modelo Gaussiano ou o de gases pesados 

(modelo DEGADIS - DEnse GAs DISpersion), fazendo de uma forma automática a 

escolha entre estes dois modelos, baseando-se principalmente no peso molecular da 

substância em consideração, tamanho da fuga e temperatura da nuvem de gás. 

No entanto, os resultados deste software podem ser duvidosos nas seguintes condições: 

▪ Velocidades de vento muito baixas; 

▪ Condições atmosféricas muito estáveis; 

▪ Mudanças da direcção do vento e efeitos resultantes das irregularidades do 

solo; 

▪ Concentração em manchas (não evolução das concentrações dos poluentes 

como um gradiente, principalmente perto da fonte). 

 

 

 



Avaliação do risco associado a actividades  
industriais e de transporte de substâncias perigosas 

 
44 

O ALOHA® apresenta as seguintes limitações: 

▪ Considera o solo uniforme e livre de obstáculos; 

▪ Não faz previsões para mais de uma hora, após a fuga; 

▪ Ou para, distâncias superiores a 10 km do ponto de fuga (truncando as zonas 

de perigo que sejam maiores que 10 km). 

O limite de uma hora deve-se às frequentes mudanças direcção e variações da 

velocidade do vento. E a razão pela qual não são dadas as zonas de perigo com mais de 

10 km de comprimento é o facto de não se saber qual é a velocidade e a direcção do 

vento a mais de 10 km, e não se pode assumir que são as mesmas do ponto de fuga. 

Por defeito, não dá para definir a duração da fuga, nem é dado acesso aos cálculos que 

estão por detrás dos resultados. 

Na modelação feita pelo ALOHA® não são tidos em conta os seguintes efeitos: 

▪ Subprodutos de incêndios, explosões e reacções químicas; 

▪ Partículas;  

▪ Misturas químicas; 

▪ Depressões do solo; 

▪ Fragmentos. 

O ALOHA® permite a modelação de fugas/derrames de substâncias químicas a partir de 

4 tipos de fontes: directas, poças (puddle), tanques (reservatórios) e gasodutos. Na 

Tabela 12 encontram-se para cada fonte os cenários que o software modela. 

Tabela 12 – Fontes e cenários considerados no ALOHA®. 

Fonte Cenários de toxicidade Cenários de incêndio Cenários de explosão 

Directa    

Fuga directa Nuvem de vapor tóxica Área inflamável (Flashfire) VCE 

Poça (puddle)    

Evaporação Nuvem de vapor tóxica Área inflamável (Flashfire) VCE 

Incêndio (Poolfire)  Poolfire  

Tanque    

Sem incêndio Nuvem de vapor tóxica Área inflamável (Flashfire) VCE 

Incêndio  Jetfire ou Poolfire  

BLEVE  BLEVE (Fireball e Poolfire)  

Gasoduto    

Sem incêndio Nuvem de vapor tóxica Área inflamável (Flashfire) VCE 

Jetfire  Jetfire  
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O número de cenários que o ALOHA® consegue avaliar, é insuficiente, quando 

comparado com o número de cenários, que são contemplados no projecto ARAMIS e que 

se encontram na Tabela 13, os cenários comuns estão sublinhados. 

Tabela 13 – Cenários de referência considerados no projecto ARAMIS. 

▪ Poolfire ▪ VCE ▪ Nuvem 
tóxica 

▪ Danos 
ambientais 

▪ Flashfire ▪ Explosão de poeiras   

▪ Jetfire ▪ Geração de 
sobrepressão   

▪ Fireball ▪ Projecção de fragmentos   

▪ Boilover and resulting 
Poolfire    

▪ Tankfire    C
en

ár
io

s 
de

 re
fe

rê
nc

ia
 

▪ Fogo    

 

Este software também permite determinar a taxa de infiltração de uma substância gasosa 

num edifício e a concentração interior de poluentes, numa localização específica, 

assumindo que todas as portas e janelas estão fechadas.  

A apresentação dos resultados é feita segundo três zonas de perigo que dependem do 

tipo de cenário escolhido, podendo, os mesmos, serem observados na Figura 13. 

 

Figura 13 – Exemplo dos resultados que se podem obter com o ALOHA®.  

A ferramenta oferece um bom nível de robustez e de fiabilidade, do ponto de vista da 

integração dos dados de entrada. O que representa um ponto forte no quadro de uma 

situação de emergência. Limitar as possibilidades do utilizador, guindo-o através de uma 

interface fixa, apresenta a vantagem de diminuir o risco de erros a tal ponto que, qualquer 

erro ou problema de cálculo não serão indicados no momento da realização dos cálculos. 

De uma forma geral, a interface e a “interacção” com o ALOHA são satisfatórias e, não é 

necessário muito tempo para aprender a utilizá-lo. O tempo médio estimado de utilização 

da ferramenta para um cálculo simples é na ordem do minuto (Lacome et al, 2006). 
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7 Avaliação do risco associado ao transporte 
 

7.1. Transporte de substâncias perigosas em Portugal 

De acordo com as estatísticas publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes 

ao ano de 2005, o transporte rodoviário de mercadorias perigosas constitui cerca de 4,34 

% da totalidade de mercadorias transportadas, dentro do sector, o ferroviário 4,48% e o 

marítimo 50,14%. Na Tabela 14 encontram-se os valores utilizados nesta análise 

estatística. 

Tabela 14 – Mercadorias perigosas transportadas, em relação ao total, por cada tipo de transporte. 

Meio de transporte Rodoviário Ferroviário Marítimo 

% [total/substâncias perigosas] 4,34 4,48 50,14 

Mercadorias perigosas [t] 13 298 000 429 320 32 741 351 

Total [t] 306 390 000 9 586 542 65 300 744 
Nota: Mercadorias perigosas incluem petróleo bruto, produtos petrolíferos e produtos químicos, excepto 
produtos carboquímicos e alcatrões. 

 

Na Figura 14 pode ser observado que, no que trata às substâncias perigosas, o meio de 

transporte mais representativo é o marítimo, sendo responsável por 70,5%. E, na 

totalidade de mercadorias transportadas, o meio de transporte que é mais usado é o 

rodoviário. 

 

Figura 14 – Mercadorias perigosas e mercadorias totais transportadas por tipo de transporte. 

É de referir que, tanto no transporte de substâncias perigosas como no total das 

mercadorias, o transporte ferroviário, é muito pouco significativo. 
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7.2. Acidentes no transporte de substâncias perigosas em Portugal 

A taxa de ocorrência de acidentes deve estar relacionada com a categoria da estrada na 

qual os acidentes ocorram (Martínez-Alegría et al., 2003). Não tendo sido possível aceder 

aos dados da Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas (CNTMP), 

são apresentados abaixo os dados relativos a acidentes que não envolveram substâncias 

perigosas. Os dados encontrados relativos a acidentes, segundo o tipo de via, foram 

apenas encontrados no site da Direcção Geral de Viação (DGV), embora esses dados 

fossem referidos apenas a acidentes com vítimas. A distribuição dos acidentes de acordo 

com o tipo de estrada encontra-se na Figura 15. E, como a Tabela 15 mostra, a 

distribuição dos acidentes ao longo dos anos por tipo de via é constante. 
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Figura 15 – Distribuição da percentagem de acidentes por tipo de estrada. 

Os dados de 2004 e 2005 referem-se a dados para o distrito de Aveiro enquanto que 

2002 e 2003 são a nível nacional. 

Tabela 15 – Percentagens e respectivos desvios padrão por tipo de estrada. 

Tipo de estrada Auto-Estrada IP/IC Est. Nacional Est. Municipal 

% ± σ 9,99 ± 0,83 10,99 ± 1,63 57,89 ± 0,86 21,19 ± 2,74 

 

As estradas Nacionais são as que apresentam uma taxa de ocorrência de acidentes 

maior. As Auto-estradas e IP/IC apresentam uma taxa de ocorrência de acidentes 

semelhante, entre si, e inferior à das estradas Nacionais. As estradas Municipais não são 

utilizadas para o transporte, a longas distâncias, de substâncias perigosas. 

Em Portugal, os acidentes ocorridos no transporte de substâncias perigosas têm de ser 

reportados à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Na Figura 16, encontram-

se dois gráficos, um com a distribuição dos acidentes no transporte de substâncias 

perigosas por meio de transporte, e outro com a distribuição das substâncias 

transportadas em relação ao total de acidentes ocorridos. Na Tabela III, do Anexo IV, 

encontram-se os dados referentes aos doze acidentes ocorridos no ano de 2006, no 

transporte de substâncias perigosas e que foram fornecidos pela ANPC. 
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Figura 16 – Acidentes ocorridos em Portugal, no ano de 2006, no transporte de substâncias perigosas. 

Havendo 50% de acidentes em que não foi feita a descrição da carga transportada, não é 

correcto tentar fazer uma comparação, destes dados, com o grupo, ou substância 

perigosa mais transportada. 

No entanto, sabendo que o transporte rodoviário é muito significativo, há que lhe ser 

prestada a devida atenção, visto que, dos acidentes ocorridos em 2006 no transporte de 

substâncias perigosas, 92% foram nesse meio. 

 

 

7.3. Avaliação do risco do transporte rodoviário e ferroviário 

Bubbico et al. (2004) referem que alguns estudos realizados no Reino Unido e em Itália 

demonstraram, de uma forma clara, que o risco associado ao transporte de substâncias 

perigosas pode ser significativo. O perigo deriva mais da população que está em risco 

dentro da área de impacto, do que da escala do acidente, que geralmente é limitada pelo 

tamanho dos cisternas. A população que se encontra dentro da área de risco pode ser 

classificada segundo dois tipos: on-route (na estrada) e off-route (fora da estrada), para 

estradas e on-rail (no comboio) e off-rail (fora do comboio) para vias-férreas. 

Relativamente à análise de dados relativos a acidentes, encontraram-se algumas 

divergências, entre os autores citados, na bibliografia da especialidade. Vílchez et al. 

(1995) referem que 39,1% dos acidentes industriais estão relacionados com o transporte 

de substâncias perigosas, o que não difere do apresentado por Khan e Abbasi (1999) 

referem que essa mesma categoria representa cerca de 40,9% dos acidentes. Quanto à 

discriminação dos acidentes por tipologia: terrestres, rodoviários e ferroviários, foram 

encontradas algumas diferenças entre os três autores, que fizeram este tipo de análise 

estatística, como ilustra a Figura 17. 
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Figura 17 – Distribuição dos acidentes rodoviários e ferroviários segundo diferentes autores. 

Na Tabela 16 pode observar-se que o número de acidentes incluído, no tratamento 

estatístico dos dados, influencia os resultados. O que demonstra que os resultados de 

uma análise quantitativa do risco (ou baseada no risco) são função do número de dados 

incluídos na análise. 

Tabela 16 – Número de acidentes segundo Haastrup et al., 1990, Khan et al., 1999 e Oggero, et al., 2006. 
Autores Haastrup et al., 1990* Khan e Abbasi, 1999 Oggero et al., 2006 

Nº acidentes na análise 463 811 1932 
Horizonte temporal ? 1926 a 1997 1931 a 2004 

* in Oggero et al., 2006    
 

A análise quantitativa do risco requer a identificação dos eventos acidentais possíveis, da 

estimativa da sua frequência de ocorrência e da avaliação das consequências que pode 

causar à população exposta (Bubbico et al., 2000). Isto, considerando apenas a 

vulnerabilidade social. De acordo com a análise efectuada por Oggero et al. (2006), 

73,5% dos acidentes nas estradas e vias-férreas são provocados pelo impacto ou colisão 

entre veículos, origem que, implica muitas vezes o erro humano. As possíveis 

consequências/eventos de um acidente rodoviário e ferroviário encontram-se 

representadas na árvore de eventos da Figura 18, encontrando-se a tracejado os eventos 

adicionados neste trabalho, para além dos que os autores apresentaram. 

 
Figura 18 – Árvore de eventos possível para o transporte rodoviário e ferroviário. (Adaptada de Fabiano et al., 
2002.) 
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As ferramentas de análise de risco no transporte têm sido úteis para a avaliação do risco 

associado ao transporte terrestre de substâncias perigosas e derivam da metodologia 

análise quantitativa do risco (Bubbico et al., 2004). 

Ao contrário do que acontece para as instalações fixas, a avaliação do risco do transporte 

de substâncias perigosas, ao longo de uma via, torna-se difícil de realizar se se tiver em 

conta os diferentes tipos de ambientes que atravessa (Tixier et al., 2002b). A maior parte 

dos parâmetros envolvidos, na estimativa da frequência e das consequências de cenários 

acidentais, tais como a taxa de acidente e a população atingida, mudam ao longo da 

via/itinerário. Sempre que, qualquer factor mude em cada ponto, devem ser repetidos os 

cálculos (Bubbico et al., 2000). A solução encontrada para este problema tem sido a 

divisão da via, em porções homogéneas, onde todos os parâmetros envolvidos possam 

ser considerados constantes, (CCPS, 1995 in Bubbico et al., 2004): assim, com a 

diminuição do comprimento das porções, tanto a precisão como a complexidade 

aumentam. 

O procedimento típico para levar a cabo uma análise do risco do transporte, inclui os 

seguintes passos (Bubbico et al., 2004): 

i. Identificação de um número de possíveis cenários de derrame; 

ii. Avaliação da frequência de ocorrência para cada cenário de derrame; 

iii. Avaliação da probabilidade de ocorrência de consequências (Jetfire, Poolfire, 

…) para cada cenário de derrame; 

iv. Determinação da área de impacto para cada consequência de cada cenário de 

derrame, calculada para um conjunto próprio de condições meteorológicas; 

v. Estimação do número de fatalidades para a população dentro da área de 

impacto. 

 

 

7.3. Áreas de risco em vias rodoviárias e ferroviárias 

As áreas de risco definidas, tanto para as estradas como para as vias-férreas, devem ser 

consideradas para cada tipo de substância perigosa, mais transportada (número de 

viagens) e, as suas consequências mais esperadas. Deste modo, as áreas de risco serão 

menores e corresponderão melhor à realidade. Se se optar por substâncias que, sejam 

transportadas poucas vezes, mas que sejam extremamente perigosas, o cenário obtido 

será o pior possível, obtendo-se assim, áreas de risco maiores.  
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Para o cálculo da área de risco deve ter-se em conta o tipo de evento, que pode ocorrer 

mais vezes, e que é dependente do tipo de substância que é transportada mais 

frequentemente, como no exemplo anterior, o derrame. Para o cálculo das áreas que 

possam ser potencialmente afectadas deve ser utilizado um software adequado. 

Oggero et al. (2006) analisaram 1932 acidentes, dos quais seleccionaram 1573,que 

ocorreram durante o transporte de substâncias perigosas por vias rodoviárias e 

ferroviárias, para realizar uma análise de frequência de ocorrência de cada tipo de 

evento, após o acidente. Da sua análise resultou a árvore de eventos geral, de acidentes 

de transporte, com as respectivas frequências de ocorrência que se pode ver na Figura 

19.  

 
Figura 19 – Eventos, após um acidente, e respectivas frequências de ocorrência. (Adaptado de Oggero et al., 

2006.) 

Em resumo, o potencial do dano de um acidente depende das substâncias químicas em 

causa, dos factores causadores dos acidentes, das condições de operação e das 

características do local. A partir da análise de curvas F-N (Frequência de ocorrência - 

Número de fatalidades) verifica-se que, em termos de área afectada, esta é máxima nas 

fugas tóxicas, mas os incêndios e explosões embora não atinjam áreas tão extensas a 

devastação causada é imediata e mais severa, e o número de fatalidades por acidente é 

maior naqueles que envolvam explosões. Incêndios e explosões também podem causar 

acidentes “dominó” (Khan e Abbasi, 1999), o que agrava os seus efeitos. 
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7.4. Adaptação de uma metodologia semi-empírica para a análise de risco no 
transporte rodoviário 

O uso de um modelo analítico clássico para a simulação do risco associado ao transporte 

de substâncias perigosas, que tem em conta a variedade das substâncias transportadas 

e o dinamismo dos cenários de acidente, seria excessivamente complexo. Por esta 

razão, por vezes torna-se mais apropriado o uso de modelos empíricos, como alguns dos 

indicados abaixo (Martínez-Alegría et al., 2003): 

▪ Custo vs população em risco (Erkut e Verter, 1995); 

▪ Risco de derrame vs volume de tráfego e densidade populacional (Glickman e 

Erkut, 1996); 

▪ Custo vs vulnerabilidade populacional e ambiental (Brainard et al., 1996).  

O modelo que Martínez-Alegría et al. (2003), desenvolveram e aplicaram no seu caso de 

estudo consiste no agrupamento de partes de métodos desenvolvidos por outros autores, 

sendo estes Erkut e Verter (1995) na componente da determinação da probabilidade de 

ocorrência de um acidente e, Brainard et al. (1996) na componente no cálculo das 

vulnerabilidades. O modelo encontra-se de uma forma esquematizada na Figura 20. 

 

Figura 20 – Esquema de análise e determinação dos riscos associados ao transporte de substâncias 
perigosas. (Adaptado de Martínez-Alegría et al., 2003.) 

O modelo foi adaptado para três níveis de risco, em vez dos quatro apresentados pelos 

autores para uniformizar as diferentes parcelas e, as adaptações efectuadas ao modelo 

aparecerão justificadas no decorrer da apresentação da metodologia. 

Primeiro há que ter em mente que, o conceito de risco é definido como o produto da 

gravidade (G) do um potencial dano e a probabilidade de ocorrência de um acidente (P): 
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PGR ⋅=  Eq.1 

onde a gravidade do dano, (G), é definida por: 

)( VHPG hge +⋅=  Eq.2 

sendo condicionada principalmente pelo perigo, (Pe), de um acidente, pelo dano inerente 

potencial, (Hhg), e pela vulnerabilidade, (V), do meio ambiente onde o acidente possa 

ocorrer, que por sua vez resulta da soma da vulnerabilidade ambiental, (Va) e da 

vulnerabilidade populacional (Vp). 

O perigo, (Pe), decorrente de uma situação de emergência pode ser determinado 

segundo 5 tipos de acidentes considerados e apresentados na Tabela 17, com as 

respectivas ponderações do autor e as adaptações feitas para este trabalho atribuídas. 

As ponderações atribuídas pelo autor, ocorreram em função da gravidade das 

consequências de um acidente baseando-se para tal na sua experiência: 

Tabela 17 – Valores de Pe do autor e os adaptados ao trabalho por tipo de acidente 

Tipo de acidente Pe do 
autor 

Pe 
adaptado 

1 Colapso ou acidente do qual resulta a imobilização do veículo, o 
contentor continua em perfeitas condições, não ocorreu capotamento. 1 0 

2 Um acidente que causou danos no contentor ocorreu capotamento, 
mas não ocorreu uma fuga ou derrame do conteúdo 2 1 

3 O acidente danificou o contentor e causa uma fuga ou derrame do 
conteúdo 4 2 

4 O contentor é danificado ou está a arder; o produto que foi fuga ou 
derrame está a arder 6 3 

5 Uma explosão do conteúdo destruiu o contentor 6 3 

 

Todas as escalas apresentadas por Martínez-Alegría et al. (2003), foram adaptadas à 

escolhida para a apresentação dos resultados deste projecto por uma questão de 

coerência, dado que o autor não justificou as diferenças encontradas entre gamas de 

escalas, embora refira que os valores de perigo (Pe) usados sejam baseados na sua 

experiência. 

No entanto, foi incluído apenas na escala do índice de gravidade de perigo (Pe) o valor 

zero porque num acidente do tipo 1, onde não ocorre qualquer tipo de dano do contentor, 

pressupõe-se que não existe qualquer tipo de risco para as populações ou para o 

ambiente. Quanto à escala definida para as substâncias o mesmo aconteceu devido às 

suas propriedades intrínsecas que as definem como perigosas. 

 No cálculo do dano inerente de uma dada substância, Hhg, Martínez-Alegría et al. (2003), 

definem-no com base em índices [0-4] para o grupo a que corresponde a substância. E 
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apresenta a seguinte equação: 

 GO
TRI

hg HHHHH +
++

=
3

)(   Eq.3 

Martínez-Alegría et al. (2003) fazem uma média entre as características apenas dos três 

primeiros grupos, enquanto que no último, HGO, não é feita, e que reflecte a 

combustividade do material. Embora, esta propriedade já seja reflectida em parte na 

inflamabilidade, segundo o autor, serve para indicar a propensão para a produção de 

oxigénio, atribuindo-lhe o valor de 1. 

Mas, se a combustividade do material já se encontra em parte reflectida pela 

inflamabilidade não se justifica a ponderação atribuída por Martínez-Alegría et al. (2003) 

assim, para este trabalho é adoptada uma nova fórmula para o cálculo de Hhg onde é 

atribuída a mesma ponderação a todos os grupos.  

Além disto, o autor não tem em conta factores como os efeitos no ambiente e na saúde 

humana assim, estes são incluídos neste trabalho através do termo HEHE. A equação 4 é a 

que resulta da adaptação da equação 3 para este trabalho.  

EHETRFSID HHHHH +++=  Eq.4 

Na Tabela 18, encontra-se a correspondência entre a terminologia adoptada por 

Martínez-Alegría et al. (2003) e a nova adaptada a partir da nomenclatura inglesa. 

Tabela 18 – Correspondência entre a nomenclatura de Martínez-Alegría et al., 2003 e a posposta. 
Autor Nova nomenclatura – PT Inglesa – EN 

Hhg Dano inerente da substância HSID Dano inerente da substância Substance Inherent 
Damage 

HI: Inflamabilidade HF: Inflamabilidade Flammability 
HR: Reactividade HR: Reactividade Reactivity 
HT: Toxicidade/Corrosão HT: Toxicidade/Corrosão Toxicity/Corrosion 
HGO: Oxidação (strench as 

combustive) HEHE: Efeitos no ambiente e na saúde Environmental and health 
effects 

 

O índice de perigosidade definido para cada grupo de substâncias, usado no cálculo do 

dano potencial inerente de uma dada substância, foi baseado no exposto por Martínez-

Alegría et al. (2003). A escala definida para este índice é a mesma que a definida para os 

valores de perigo (Pe). Os perigos inerentes das substâncias foram agrupados em 4 

grandes grupos, tal como em Martínez-Alegría et al. (2003), estando presentes na Tabela 

19. No entanto, a escala de perigosidade e perigos das substâncias em consideração 

foram modificados. Essa alteração foi feita com base no presente nas Tabelas IV e V, 

que se encontram no Anexo IV, e que foram retiradas do Decreto-Lei 154-A/2002 e do 
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Decreto-Lei 164/2001, respectivamente, e que resulta da aglutinação dos diferentes 

perigos categorizados pela classificação das substâncias encontradas nos referidos 

documentos legislativos. 

No caso da substância não possuir alguma das características acima assinaladas a 

ponderação atribuída por grupo deverá ser zero (0). É de referir que nesta Tabela 19, no 

caso das substâncias gasosas, não é feita distinção entre as mais pesadas e as mais 

leves que o ar. 

Tabela 19 – Índices de perigosidade atribuídos para os 4 grupos identificados. 

  Dec-Lei n.º 
164/2001 

Dec.-Lei n.º 
154-A/2002 ARAMIS Observações 

Inflamabilidade        

Extremamente inflamável: F+ 
R12 3 √ √ R12 R12: DL 164/2001 

Facilmente inflamáveis: F 
R11 e R17 

2 √ √ R11, R17, 
R30 R11 e R17: DL 164/2001 

Inflamáveis 
R10 

1 √ √ R10, R18 R10: DL 164/2001 

       

Reactividade        

Grandes riscos de explosão: E+ 
(R3) 3 √ X  R3: DL 164/2001 

Riscos de explosão: E (R2) 
Comburente ou Oxidante* 

2 √ X R7, R8, R9 
* Desencadeiam reacções 
fortemente exotérmicas, do 

DL 164/2001 

Substâncias reactivas ** 
R14 e R14/15 

1 √ X   
**Reagem violentamente 
com a água. E há outras 

também no ARAMIS 
       

Toxicidade        

Muito tóxicas: T+ 3 √ √ R26, R100   

Tóxicas: T e R29 2 √ √ R23, R101 
R29 devido à libertação de 

gases tóxicos. DL 
164/2001 

Nocivo 1  X √      
       

Efeitos no ambiente e na 
saúde   

 
 

Diferenciação com base 
nos limiares presentes no 

DL 164/2001 

Substâncias perigosas para o 
ambiente muito tóxicas: R50  3 √ √ 

R50, R51 
AMB 

AQUÁTICO 

Substâncias perigosas para o 
ambiente tóxicas: R51 e R53 2 

√ 
R51 e R53 

√ 
 N e/ou R52 

R53 R59 

R54, R55, 
R56,R57,R59 

Ñ AQUÁT 

N: Perigoso para o ambiente, 
R52: Nocivo para os 

organismos aquáticos 
R53: pode causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 

ambiente aquático 
R59: Perigoso para a camada 

de ozono 

Substâncias corrosivas e 
cancerígenas, mutagénicas e 
tóxicas para a reprodução 

1  X √ X 
 Ponderação 1 porque implica 
o contacto directo para a 1ª e 

para as outras exposição 
continuada. 
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Na avaliação do risco associado ao transporte de substâncias perigosas deve ser feita 

uma avaliação da vulnerabilidade social, tecnológica e ambiental, para cada tipo de 

substância transportada, constituindo uma tarefa muito morosa. Porque se trata de uma 

ponderação empírica, e para simplificar poder-se-á atribuir a ponderação máxima (3) 

sempre que se verificar a existência de algum dos elementos que constituem a 

vulnerabilidade social e ambiental.  

Para o caso da vulnerabilidade tecnológica, agora com presença directa na fórmula de 

cálculo, o tratamento dado é diferente. Martínez-Alegría et al. (2003) agregavam a 

vulnerabilidade tecnológica à social. No entanto, optou-se por se separar estes dois tipos 

de vulnerabilidade porque os elementos que constituem a vulnerabilidade tecnológica são 

elementos que têm efeitos mais visíveis nas populações e no ambiente, do que dentro 

das suas instalações.  

As ponderações máximas atribuídas para a vulnerabilidade tecnológica foram feitas com 

base, no presente, em Martínez-Alegría et al. (2003) e são estáticas, ou seja, a 

ponderação máxima a atribuir por elemento tecnológico, social e ambiental é a que se 

encontra na Tabela 20, juntamente com as ponderações para a vulnerabilidade social e 

ambiental na escala [1-3]. 

Tabela 20 – Elementos tidos em conta para a avaliação da vulnerabilidade social, tecnológica e ambiental. 

Vulnerabilidade 
Social – Vs   Tecnológica – Vt  Ambiental – Va  
Áreas povoadas 3 Infra-estruturas de comunicação 1 Fontes de água principais 3
Centros Educativos 3 Indústria 2 Fontes de água secundárias 3
Hospitais e lares de idosos 3 Estações de abastecimento 3 Lagos e reservatórios 3
Hotéis/Restaurantes 3 Armazéns de GPL 3 Zonas de aluvião 3
Centros de entretenimento 3 Redes de distribuição de GPL 2 Aquíferos em terreno calcário 3
Centros comerciais 3 Redes de abastecimento de água 2 Aquíferos em terreno arenoso 3
Centros desportivos 3 Redes de distribuição eléctrica 1 Zonas florestais importantes 3
Áreas de recreio 3 Redes de telecomunicações 1 Zonas naturais protegidas 3
  Estações de distribuição eléctrica 3 Solos arenosos 3
    Túneis 3 Património artístico e histórico 3

 

Com: 

ats VVVV ++=   Eq.5 

Assim: 

 )( VHPG SIDe +⋅=   Eq.6 
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Na Tabela 21 surgem as gamas de valores de G e os níveis de gravidade 

correspondentes. 

Tabela 21 – Níveis de gravidade por gamas. 

 Valor de G Gravidade  

 0-21 Significativa  

 22-43 Grave  

 44-63 Muito Grave  

 

A probabilidade de ocorrência de um acidente rodoviário é afectada principalmente pelo 

tipo de estrada, densidade de tráfego, factores relacionados com o clima (Lovet e 

Brainard 1997, in Martínez-Alegría et al., 2003) e factores intrínsecos da própria estrada 

tais como o declive, a sinalização, as condições da estrada, entre outros. 

A probabilidade de um evento (acidente) pode ser calculada na base da inferência 

estatística (Abkowitz et al., 1989, in Martínez-Alegría et al., 2003) usando os dados 

seguintes: 

▪ Densidade de tráfego, baseada na intensidade média diária (total) e 

intensidade média diária de transporte de substâncias perigosas; 

▪ Estudo de acidentes, por tipo de estrada, onde os acidentes possam ocorrer; 

▪ Estatísticas de acidentes para cada tipo de estrada;  

▪ Percentagens das diferentes substâncias perigosas transportadas. 

 

Na falta de bons dados estatísticos de acidentes, por não se adequarem à via ou tipo de 

tráfego, ou na inexistência dos próprios dados, pode-se optar por uma abordagem semi-

quantitativa. Ou seja, são atribuídas frequências de ocorrência de acidente em função do 

das características de cada componente/elemento a analisar. 

Na Tabela 22, que resulta da aglutinação dos parâmetros presentes em Fabiano et al. 

(2002) e Fabiano et al. (2005), figuram os factores que, podem influenciar a taxa de 

acidentes e, encontram-se agrupados em três categorias: características intrínsecas, 

condições meteorológicas e de tráfego. A estes factores foram associadas frequências de 

ocorrência de acidente. Frequências estas, que foram seleccionadas da Tabela VI do 

Anexo IV. Embora as frequências, que constam na Tabela VI, tenham sido elaboradas 

para indústria, a escolha dos valores foi feita mediante a descrição feita para cada classe 

de probabilidade de ocorrência de fenómenos perigosos. 
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Tabela 22 – Parâmetros que podem influenciar a taxa de acidentes. 

Características intrínsecas da via  

Estrada recta 10-5 

< 200m (raio de curvatura) 10-4 

>200m (raio de curvatura) 10-3 

Estrada plana 10-5 

< 5% 10-4 

> 5% 10-3 

Túneis rectos bem iluminados 10-5 

Outros túneis 10-4 

Pontes 10-3 

3 faixas com 1 faixa de segurança  10-5 

2 faixas com 1 faixa de segurança 10-4 

2 faixas sem faixa de segurança 10-3 
  

Condições meteorológicas  

Tempo limpo 10-5 

Chuva/Nevoeiro 10-4 

Neve/Gelo 10-3 
  

Características do tráfego  

Intensidade baixa 500 veículos/h 10-5 

Intensidade média < 1250 veículos/h com tráfego pesado < 125 pesados/dia 10-4 

Intensidade alta > 1250 veículos/h 10-3 

Intensidade alta > 1250 veículos/h com tráfego pesados >125 pesados/dia 10-3 

 

É de referir que o presente na Tabela 22 é aplicável a auto-estradas e que, devem ser 

feitas as devidas adaptações para outro tipo de vias, nomeadamente, no que concerne 

ao número de faixas e à existência, ou não, de faixa de segurança. 

 

 

7.5. Consequências de um acidente grave noutros meios de transporte 

7.5.1. Transporte marítimo 

Ronza et al. (2003) fizeram uma análise estatística das consequências de acidentes 

ocorridos no transporte marítimo. Dessa análise resultou a árvore de eventos e 

respectivas frequências de ocorrência que se encontra na Figura 21. 
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Figura 21 – Frequência de ocorrência, por tipo de evento, em áreas portuárias. (Adaptado de Ronza et al., 
2003.) 

 

 

7.5.2. Transporte em condutas 

Na Figura 22 encontra-se uma árvore de eventos, que foi construída, para indicar todos 

os eventos possíveis de uma fuga acidental de gás (CCPS, 1995a in Sklavounos et al., 

2006) com base nos principais factores críticos que afectam substancialmente a evolução 

do acidente: o tempo decorrido para a ignição da nuvem libertada e o grau de 

confinamento provocado pela envolvente. 
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Figura 22 – Árvore de eventos para fugas de gás. 
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8. Análise de risco em instalações fixas 
 

8.1. Os acidentes graves ocorridos em Portugal 

Após 1992, o Minitério do Ambiente Francês criou o “Bureau d’Analyse des Risques et 

Pollutions Industrielles” (BARPI) que ficou encarregado de difundir os dados de acidentes 

tecnológicos. Uma equipa assegura o tratamento e a manutenção dos dados numa base 

de dados criada para o efeito, a ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les 

Accidents). Esta base de dados contém informações de acidentes e incidentes que 

causaram ou que estiveram em vias de causar danos na saúde, na segurança pública, na 

agricultura e nos ecossistemas (http://aria.ecologie.gouv.fr/). 

A pesquisa na base de dados ARIA retornou, para Portugal, 24 acidentes, 

correspondentes ao período de 1981 a 2005, dos quais foram seleccionados 16, por 

serem acidentes graves que envolviam substâncias perigosas. A descrição dos acidentes 

seleccionados pode ser consultada na Tabela VII do Anexo V. Na Figura 23 encontra-se 

a distribuição dos acidentes, do número de mortos e de feridos por sector de actividade. 

 

Figura 23 – Distribuição dos acidentes, mortos e feridos por tipo de actividade. 

Da análise concluiu-se que o sector do fabrico de explosivos é o que mais acidentes e 

mortes provocou, em Portugal. Quanto aos feridos, um só acidente ocorrido em 1992, 

numa estação de tratamento de águas, do qual resultou a libertação de cloro, intoxicando 

setenta e cinco pessoas, impediu que o sector do fabrico de explosivos fosse, mais uma 

vez, o sector com maior número de casos. 
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8.2. Os estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 164/2001 em Portugal 

Do site da Inspecção-Geral do Ambiente, foi retirada uma lista, datada de Outubro de 

2006, com todos os estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 164/2001 e, que pode 

ser consultada nas Tabelas VIII e IX do Anexo V. Na Figura 24, encontra-se a 

distribuição, por distrito, desses estabelecimentos no território continental, sobreposta na 

distribuição populacional. 

 
Figura 24 – Distribuição dos estabelecimentos classificados com o nível inferior, com o nível superior e 

densidade populacional, por distrito e, indicação dos estabelecimentos por município. 

Da observação da Figura 24a, pode-se concluir que a grande maioria dos 

estabelecimentos classificados, com o nível superior de perigosidade, se encontram perto 

dos portos que movimentam substâncias perigosas. Também se nota que nos distritos de 

maior densidade populacional, é onde se encontram mais estabelecimentos classificados. 

Na Figura 24b encontram-se apenas assinalados os municípios nos quais existam 

estabelecimentos classificados Seveso. 
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Figura 25 – Distribuição dos estabelecimentos classificados com o nível inferior, com o nível superior e 

densidade populacional, por distrito e, total dos estabelecimentos por município. 

Na Figura 25a podem-se observar os municípios com estabelecimentos classificados 

com o nível inferior de perigosidade e, na Figura 25b observam-se os municípios com 

estabelecimentos classificados com o nível superior. 

Os estabelecimentos classificados com o nível inferior de perigosidade encontram-se 

mais dispersos no território mas, na sua maioria, perto de grandes centros urbanos. Os 

estabelecimentos classificados com o nível superior de perigosidade encontram-se, 

predominantemente, na zona litoral e, de uma forma bem clara observa-se que, muitos 

deles, se encontram perto dos portos que movimentam substâncias perigosas.  

 

 

8.3. A análise de risco feita no projecto Secur-Ria 

O Secur-Ria foi um projecto que resultou do protocolo assinado entre a Universidade de 

Aveiro e a Associação de Municípios da Ria (AMRia), composta por onze municípios da 

zona envolvente à laguna, designadamente Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, 

Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. O 

projecto teve como objectivo a identificação das condições de risco de cheias, incêndios 

a b
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florestais, erosão costeira e industriais, tendo terminado no final de Dezembro de 2006. 

A responsabilidade de selecção das empresas a serem incluídas no projecto coube aos 

municípios e, o contacto com as empresas e a recolha de informação, nas mesmas, 

coube à equipa do Secur-Ria. 

Para a elaboração da carta de risco industrial foram testadas várias ferramentas e optou-

se pelo software ALOHA. 

 

8.3.1. Dados de entrada definidos para o projecto Secur-Ria 

A modelação feita com o ALOHA implica o uso de dados meteorológicos. Numa análise 

correcta deveriam ser utilizados para cada área de estudo os dados meteorológicos que 

a caracterizam (ou seja, que estejam dentro da área de influência da estação 

meteorológica mais próxima), no entanto e para simplificar serão utilizados apenas os 

dados que constam no Estudo de Impacte Ambiental – ERASE e que estão apresentados 

na Tabela X no Anexo V. 

Os dados meteorológicos considerandos foram os mesmos, para toda a área abrangida, 

pela AMRia e foram seleccionados a partir do exposto na Tabela X e encontram-se na 

Tabela 23, juntamente com os dados de estabilidade atmosférica, assumindo que são os 

que caracterizam a região. 

Tabela 23 – Dados meteorológicos e de estabilidade atmosférica usados no software. 

Rumo N 

Frequência (%) 27.2 Regime de Ventos 

Velocidade Média (m/s) 5 

Temperatura média anual do ar 14 ºC 

Humidade relativa média anual do ar 80% 

Nebulosidade total [0-10] 5 tenths 

Classe de estabilidade D 

Altura de inversão de temperatura sem inversão 

Dados atmosféricos 

Rugosidade do solo 70 cm 

 

Às empresas foram pedidos os seguintes dados, necessários à modelação com o 

ALOHA: 

▪ Designação Química; 

▪ Nº CAS; 

▪ % do composto na solução, quando na presença de soluções como os ácidos; 
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▪ Local de armazenamento; 

▪ Quantidade armazenada [kg] ou [m3]; 

▪ Condições de armazenamento: 

� Pressão [atmosferas, bar ou pascal]; 

� Temperatura [ºC]; 

� Estado físico [líquido ou gasoso]; 

▪ Reservatório: 

� Forma [cilíndrica ou paralelipipédica]; 

� Diâmetro [m]; 

� Comprimento [m]; 

� Orientação [horizontal ou vertical]. 

Para superar as falhas apresentadas, pelo software, foram feitas algumas considerações 

nomeadamente: 

▪ No tamanho do orifício da fuga, usando o menor tamanho possível; 

▪ Nas condições atmosféricas, usando condições atmosféricas representantes 

da média da velocidade do vento e temperatura anual. 

 

8.3.2. Resultados do projecto Secur-Ria 

Foi construída uma árvore de eventos para cada substância química analisada, 

correspondendo a um só cenário de acidente. Na Figura 26 pode-se observar a árvore de 

eventos construída para um tanque, cilíndrico, de metanol. 

 
Figura 26 – Árvore de eventos obtida para um tanque de metanol. Fonte: Secur-Ria, 2006. 

Na Figura 27 pode-se observar a árvore de eventos construída para um reservatório, 

cilíndrico, de propano. 
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Figura 27 – Árvore de eventos obtida para um reservatório de propano. Fonte: Secur-Ria, 2006. 

 

Embora o ALOHA® tenha valores de limiar de perigo previamente definidos, o utilizador 

pode alterá-los por outros que lhes sejam mais convenientes. Como tal, e para 

uniformizar os resultados, os valores de limiar de efeito, utilizados, foram extraídos do 

PPRT e encontram-se na Tabela 24. Apesar do PPRT ter sido elaborado a partir do 

ARAMIS, foram escolhidos os limiares de perigo presentes no PPRT por serem ainda 

menos exigentes, com excepção dos limiares de efeito tóxico, tendo sido aceites os 

seleccionados, automaticamente pelo ALOHA, para cada substância química. 

Tabela 24 – Valores de limiares de perigo utilizados para a representação dos resultados para este projecto. 

                        Níveis 
Cenário 

 Muito Grave Grave Significativo 

Radiação Térmica1 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Sobrepressão 200 mbar  140 mbar 50 mbar 

Fuga Tóxica 
ERPG-3, AEGL-3 ou 

TEEL-3 
Escolhido pelo software. 

ERPG-2, AEGL-2 ou 
TEEL-2 

Escolhido pelo software. 

ERPG-1, AEGL-1 ou 
TEEL-1 

Escolhido pelo software. 
(1) – Para 60s de exposição. 

 

A representação dos resultados da análise de risco industrial foi feita com recurso ao 

software ArcGIS9.1 da ESRI (Environmental Systems Research Institute). Como não 

existe nenhuma extensão do ALOHA para o ArcGIS 9.1 os raios de efeito determinados 

com o ALOHA foram representados por meio de buffers. 

Na Figura 28 pode-se observar os resultados da análise de risco feita para uma 

instalação industrial, para um cenário de fuga tóxica (efeito tóxico). A representação 

circular neste cenário de efeito tóxico deve-se à aleatoriedade da direcção do vento. Na 

Figura 28 também se pode observar os resultados para o cenário de Jetfire (efeito 

térmico), porque segundo Sklavounos e Rigas (2006), o cenário de Jetfire deve ser 

considerado como o limitador da determinação das distâncias de segurança na 

vizinhança de gasodutos e de oleodutos, para um gasoduto usado no transporte de gás 

natural. 
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Figura 28 – Alguns resultados obtidos no Secur-Ria com o ALOHA. Fonte: Secur-Ria, 2006. 

Nota-se de uma forma clara na Figura 28, que as zonas de risco atingem zonas urbanas 

e vias de transporte importantes, o que indica que a criação/manutenção de distâncias de 

segurança não foi acautelada, pelas entidades responsáveis pelo licenciamento de infra-

estruturas. 
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9. Discussão 
 

No que concerne às instalações fixas, Portugal tem-se limitado à aplicação e 

transposição para o direito interno das Directivas emanadas pela União Europeia e na 

transcrição de alguns documentos de apoio à implementação da Directiva Seveso 

publicados pela União Europeia. Enquanto que, noutros países, foram desenvolvidos 

documentos de apoio aos responsáveis pelos estabelecimentos Seveso, ou que 

manuseiem substâncias perigosas, na implementação de sistemas de gestão do risco, 

que incluem a realização de análises de risco, que tanto podem ser quantitativas como 

qualitativas. Em alguns casos, estes documentos foram publicados alguns anos antes da 

publicação da Directiva Seveso I. 

É vasta a informação existente sobre a análise de riscos e, que pode ser descarregada 

gratuitamente de sites como o das Nações Unidas ou o da EPA tal como o Canadá fez, 

para a elaboração do seu guia de gestão do risco para acidentes graves, “Risk 

Management Guide for Major Industrial Accidents, intended for municipalities and 

industry”, a partir das orientações do Programa de Gestão do Risco da EPA. Dentro da 

União Europeia alguns países desenvolveram as suas próprias ferramentas de análise de 

risco, são exemplo disso o Health and Safety Executive do Reino Unido, o Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek da Holanda e o Institut National de l'Environnement 

Industriel et des Risques da França. 

As autoridades nacionais competentes para efeitos da prevenção e controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvam substâncias químicas perigosas são as 

seguintes (www.iambiente.pt): 

▪ O Instituto do Ambiente, agora Agência Portuguesa do Ambiente, para análise 

e registo das Notificações, análise técnica dos Relatórios de Segurança, 

Sistemas de Gestão de Segurança, Planos de Emergência Internos e outra 

informação técnica ou de gestão relativa aos operadores abrangidos. 

Assegura também a interlocução e o intercâmbio de informação com a União 

Europeia assim como a participação no Comité Europeu das Autoridades 

Nacionais Competentes para a Directiva n.º 96/82/CE; 

▪ O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, agora Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, para análise da informação necessária à 

elaboração dos Planos de Emergência Externos, assegurar a elaboração e a 

activação dos mesmos em caso de acidente grave, bem como a informação 



Avaliação do risco associado a actividades  
industriais e de transporte de substâncias perigosas 

 
70 

das populações. Assegura também o intercâmbio de informação com a 

Comissão Europeia e participa no Comité Europeu das Autoridades Nacionais 

Competentes para a Directiva n.º 96/82/CE; 

▪ A Inspecção-Geral do Ambiente, para a realização das acções de inspecção e 

fiscalização dos estabelecimentos abrangidos. 

Nota-se uma sobreposição de competência entre duas autoridades. 

Pelo disposto no art.29º do Decreto-Lei 164/2001, os acidentes graves têm de ser 

reportados à Autoridade Competente de Protecção Civil (governador civil ou a câmara 

municipal, conforme a extensão territorial da situação visada por um plano de emergência 

externo seja de âmbito distrital ou municipal) e, à Agência Portuguesa do Ambiente, 

deixando de parte a ANPC. 

No que se trata a riscos tecnológicos, a perspectiva da vulnerabilidade tem sido menos 

aceite e utilizada, sendo que as abordagens focadas nos perigos são as dominantes. A 

maioria da pesquisa na área da vulnerabilidade tem-se focado nos riscos naturais e 

alterações globais (Walker et al., 2000). Havendo poucos estudos na área tecnológica e, 

dos quais, muitos apenas avaliam condições tecnológicas, ou falhas, que confiram riscos 

em povoações (Cutter, 1993: 184 in Walker et al., 2000). 

Na Tabela 25, está presente o panorama resumido da abordagem feita por quinze países 

Europeus das práticas adoptadas para o planeamento do uso do solo. 
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Tabela 25 – Panorama resumido das práticas de planeamento do uso do solo na União Europeia. 

País Distâncias de 
segurança 
genéricas 

Análise 
baseada nas 
consequências 

Análise 
baseada no 
risco 

Critério de 
planeamento 
do uso do 
solo 

Preparativos 
ainda em 
desenvolvimento 

Alemanha X X  X  

Áustria     X 

Bélgica  X X  X 

Dinamarca     X 

Espanha  X   X 

Finlândia  X    

França  X X X  

Grécia     X 

Holanda   X X  

Irlanda     X 

Itália   X   

Luxemburgo  X  X  

Portugal     X 

Reino Unido   X X  

Suécia X X   X 

(Adaptado de Christou et al., 1999.). Modificações à tabela original a sublinhado. 

 

Da análise da Tabela 25 ficou patente que, em Portugal não existe uma cultura do risco 

tecnológico, dado que não adoptou ou desenvolveu metodologias de apoio ao 

planeamento do uso do solo em áreas vulneráveis. 

Da análise da legislação portuguesa, pode realçar-se que na politica de planeamento e 

uso do solo não são tidas em conta preocupações no sentido de manter/criar distâncias 

de segurança entre os estabelecimentos Seveso existentes e as zonas definidas no art.4º 

do Decreto-Lei 164/2001. 
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10. Conclusões 
 

Independentemente das técnicas existentes, para a análise quantitativa/probabilística de 

ocorrência de acidentes, é absolutamente necessário ter conhecimento das 

consequências que um acidente possa vir a ter através de uma análise qualitativa. E, a 

partir desta análise obter informação sobre as consequências no exterior das instalações 

industriais (off-site) ou, no caso do transporte, nas populações e no ambiente, para que a 

resposta de emergência seja mais eficaz e mais rápida. 

 

O software ALOHA demonstrou ser uma ferramenta muito fácil de usar, com uma 

interface user friendly e, a introdução dos dados e a realização dos cálculos é feita num 

curto espaço de tempo. O que, em situação de emergência pode ser bastante útil. 

 

A dissertação foi mais direccionada para a problemática das indústrias Seveso, no 

entanto, não devem ser postas de parte que, outro tipo de indústrias que não são 

classificadas como Seveso, que por não ultrapassarem os limiares definidos no Anexo I 

do Decreto-Lei 164/2001, também podem apresentar perigo para a população, ambiente 

e estruturas. 

 

 

Há uma clara dispersão dos dados de acidentes graves em instalações fixas e de 

transporte por diferentes entidades governamentais. E, os acidentes graves não fazem 

parte das prioridades definidas por estes organismos. 
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11. Recomendações 
 

A maior consciencialização por parte das autoridades responsáveis pelo licenciamento de 

novas construções ou pela definição dos PDM para o problema que representa a 

proximidade entre os estabelecimentos industriais classificados e as zonas definidas pelo 

art. 4º do Decreto-Lei 164/2001. 

Aquando da revisão do PDM, deve-se ter em consideração a criação de zonas de 

segurança em redor das instalações industriais, em particular as que manuseiam e têm 

armazenados produtos químicos. O artigo 4º do Decreto-Lei 164/2001, que transpõe para 

o direito interno a Directiva 96/82/CE, refere que: 

“Compete ao Estado e às demais pessoas colectivas de direito público, em especial às 

autarquias locais, assegurar que os objectivos da prevenção de acidentes graves e da 

limitação das respectivas consequências são acautelados no planeamento e gestão da 

utilização dos solos, bem como no desenvolvimento de outras políticas com incidência 

territorial”. 

Como medidas a adoptar recomenda-se a interdição de construção de novos edifícios de 

habitação e de outros edifícios de elevada taxa ocupação, pelo menos, nas áreas 

confinantes com os estabelecimentos industriais classificados. 

 

 

A criação de uma base de dados de acidentes graves única que englobe, tanto os 

acidentes e incidentes ocorridos nos estabelecimentos, como no transporte de 

substâncias perigosas e, que seja gerida por uma única entidade, como por exemplo a 

Autoridade Nacional de Protecção Civil ou a Direcção Geral do Ambiente. 

A elaboração de um guia ou linhas orientadoras, por parte da autoridade competente, 

também responsável pela base de dados de acidentes, para auxiliar os operadores a 

implementar Programas de Gestão de Risco. É vasta a informação existente sobre a 

análise de riscos e, que pode ser descarregada gratuitamente de sites como o das 

Nações Unidas, ou o da EPA e adapta-la para português, tal como o Canadá fez com o 

seu “Risk Management Guide for Major Industrial Accidents, intended for municipalities 

and industry”. 
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Sabendo que a Petrogal, S.A. possui um sistema de localização GPS instalado em todos 

os veículos da sua frota (http://www.ess.co.at/HITERM/), seria interessante que este 

sistema também fosse divulgado junta das outras empresas que fazem o transporte de 

substâncias perigosas. A localização, em tempo real, dos transportes rodoviários, que 

são os que têm uma maior frequência de utilização, e dos ferroviários teria muitas 

vantagens, principalmente no tempo e na preparação da resposta de emergência.  

O projecto co-financiado MITRA (Monitoring and Intervention for the TRAnsportation of 

Dangerous Goods), que terminou em Setembro de 2006, teve como objectivo o 

desenvolvimento de um novo sistema operacional baseado nas responsabilidades a nível 

regional para a monitorização do transporte de substâncias perigosas na Europa. Este 

sistema pode providenciar aos centros de protecção civil um sistema de conhecimento 

em tempo real da localização dos veículos e substâncias transportadas que circulem na 

sua área de responsabilidade, um sistema de aviso e alerta em situações de perigo e um 

sistema de gestão da informação em crise, permitindo a reacção imediata das equipas de 

intervenção em caso de acidente com o máximo de segurança. 

 

 

Aplicar a metodologia de análise de risco no transporte rodoviário apresentada nesta 

dissertação, num caso real, para a sua aferição. 

 

 

Era interessante criar um questionário, a ser preenchido pelas empresas classificadas, 

para saber o que eles fazem, para além do que são obrigados a fazer pelo Decreto-Lei 

164/2001. Se realizam estudos HAZOP, ou outros para detectar perigos ou, se calculam 

as zonas de risco. Assim, poder-se-ia verificar se existem diferenças entre as empresas 

multinacionais, as nacionais privadas e as nacionais de capitais públicos. 

Com os resultados deste questionário, a entidade responsável poderia melhorar/apoiar a 

implementação de Sistemas de Gestão do Risco e definir linhas orientadoras no apoio 

aos estabelecimentos. 

 

 

Uma melhor interacção entre a indústria e a comunidade que a rodeia, a nível nacional, 

nomeadamente através de sessões de esclarecimento sobre a actividade, os meios de 
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segurança de prevenção de acidentes e os meios de protecção ambiental instalados. A 

realização de actividades nas escolas, para a consciencialização e comunicação dos 

riscos e das medidas a adoptar, para que se aprenda a conviver em harmonia com o 

risco. 

A difusão de bons exemplos na prevenção de acidentes graves, como o caso da Portucel 

que tem um Plano de Emergência Interno implementado e, por ser de nível inferior na 

classificação Seveso, não é obrigada a tê-lo; e também a iniciativa PACOPAR, que já foi 

premiada internacionalmente. 

 

 

A elaboração de mapas de vulnerabilidade (humana, ambiental e patrimonial) em redor 

dos estabelecimentos industriais e das vias utilizadas no transporte de substâncias 

perigosas. E, posteriormente a elaboração de cartas de risco. O uso de ferramentas SIG 

na representação de mapas permite uma representação fácil e uma interpretação mais 

clara dos resultados, bem como a actualização da informação. 

Quanto à vulnerabilidade humana, ter conhecimento da localização espacial das pessoas 

mais vulneráveis (crianças, doentes e idosos) é fundamental numa situação de 

evacuação, visto que estes são os elementos mais sensíveis. Relativamente à 

vulnerabilidade ambiental, saber quais e onde se localizam as áreas mais sensíveis, é 

fulcral, numa situação de um derrame de uma substância perigosa, no que diz respeito 

ao tipo de meios de despoluição a empregar. Finalmente, quanto à vulnerabilidade 

patrimonial é necessário ter em linha de conta o valor da perda de um bem cultural. 

 

 

A realização de um estudo da percepção do risco nas comunidades que estão próximas 

de industrias químicas. Comparando um sítio onde já tenham sido feitos simulacros, 

sessões de esclarecimento junto das populações e um outro sítio em que isso ainda não 

tenha sido feito. E também estudar a percepção do risco de populações de áreas onde já 

tenha ocorrido um acidente. 
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Conselho, de 10 de Outubro, 2001/6/CE, da Comissão, de 29 de Janeiro, e 2003/29/CE, 

da Comissão, de 7 de Abril. 

Decreto Regulamentar n.º 8/2003 (D.R. n.º 86, Série I-B de 2003-04-11) Ministério da 

Economia. Aprova o Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial. 

Portaria n.º 732-A/96 (D.R. n.º 286, Série I-B, Suplemento de 1996-12-11) Ministérios da 

Economia, da Saúde e do Ambiente. Aprova o Regulamento para a Notificação de 

Substâncias Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias 

Perigosas. 

Directiva 82/510/CEE do Conselho de 24 de Junho de 1982, relativa aos riscos de 

acidentes graves de certas actividades industriais. 

Directiva 88/610/CEE do Conselho, de 24 de Novembro de 1988 que altera a Directiva 

82/501/CEE, relativa aos riscos de acidentes graves de certas actividades industriais. 

Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996 relativa ao controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.  

Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 

2003 que altera a Directiva 96/82/CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 
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Anexo I 
 

Tabela I – Exemplos de estabelecimentos que manuseiem substâncias perigosas. 

Estabelecimento Substâncias perigosas 

1. Instalações de armazenamento ou 
processamento de combustíveis  

 Refinaria e armazém Gasolina, nafta, ácido fluorídrico, propano, butano, 
etileno, propileno, gás natural e outros combustíveis 

 Armazenamento intermédio Gasolina, gasóleo, propano, butano e outros combustíveis 

 Estação de serviço Gasolina, gasóleo, propano 

2. Transporte de combustíveis  

 Centro de distribuição de gás Gás natural, propano, butano, etc. 

 Condutas Gás natural, propano, butano, etileno, etano, metano, 
querosene, crude de petróleo, cloro, hidrogénio, etc. 

3. Grandes instalações de refrigeração  

 Indústria alimentar (matadouros, 
lacticínios, peixe, etc.) Amoníaco 

4. Indústria alimentar  

 Indústria do açúcar Dióxido de enxofre 

 Processamento de farinha Brometo de metilo 

 Extracção de gorduras vegetais ou 
animais Hexano 

 Indústria do cacau, chocolate ou café Hexano, amónia 

 Cervejarias Amoníaco 

 Destilarias Etanol 

5. Produtos básicos específicos  

 Curtumes Ácido fórmico 

 Distribuição de madeiras Formaldeído, agentes de impregnação 

 Indústria do papel Cloro, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, amoníaco 

 Indústria da borracha Estireno, butadieno 

 Vidrarias Ácido fluorídrico 

6. Indústria da electrónica e metalúrgica  

 Alumínio Ácido fluorídrico, óleos, cloro 

 Magnésio Ácido clorídrico, cloro, hidrogénio, dióxido de enxofre 

 Cobre Ácido sulfúrico, dióxido de enxofre 

7. Produtos químicos específicos  

 Fertilizantes Amoníaco, ácido nítrico, óxido nítrico, nitrato de amónio 

 Resinas sintéticas Óxido de etileno, óxido de propileno, cloro, acrilonitrilo, 
fosgénio, formaldeído, estireno 

 Plásticos e outros produtos sintéticos Etileno, propileno, cloreto de vinilo, cloro 

 Tintas e pigmentos Fosfina, solventes 
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 Perfumes e essências Ácidos, solventes 

 Medicamentos e outros produtos 
farmacêuticos Cloro, compostos de enxofre, solventes, ácido fórmico 

 Detergentes Ácidos, bases, óxido de etileno 

 Produtos fotográficos e 
cinematográficos Nitrocelulose 

8. Pesticidas  

 Produção  Fosgénio, isocianatos, cloro 

 Venda a grosso e armazenamento Líquidos e sólidos tóxicos, amoníaco 

9. Produtos químicos: química pesada  

 Produtos inorgânicos Cloro, amoníaco, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, óleos, 
dióxido de enxofre, dióxido de cloro 

 Produtos orgânicos Acrilonitrilo, fosgénio, solventes 

 Gases industriais Hidrogénio, solventes, fosgénio 

10. Explosivos  

 Produção e armazenamento de 
explosivos Explosivos, ácido nítrico, TNT, ANFO 

 Produção de fogo de artificio Fogo de artificio, componentes pirotécnicas 

11. Serviços públicos  

 Estação de tratamento de água Cloro 

 Estação de tratamento de águas 
residuais Cloro, peróxido de hidrogénio 

 Piscinas Cloro 

12. Lavandarias Solventes clorados 
Fonte: CRAIM, 2002. 
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Anexo II 
 

Análise por Árvore de Eventos – ETA 

É um modelo gráfico lógico que identifica possíveis consequências de um evento inicial. 

Com dados adequados pode ser usado para quantificar a ocorrência de um evento. 

A ETA é uma técnica tanto qualitativa como quantitativa, que é usada para identificar 

possíveis consequências e se requerido, as suas probabilidades, dando a probabilidade 

de ocorrência de um evento inicial. ETA é amplamente usada para estabelecimentos que 

possuam características mecânicas de mitigação de acidentes, para identificar a 

sequência de eventos que levam à ocorrência de consequências especificadas. 

ETA é um tipo de análise indutiva na qual é remetida a questão basilar “O que acontece 

se…?”. Providencia a relação entre o funcionamento e a falha de vários sistemas de 

mitigação e por fim o evento perigoso seguido da ocorrência de um único evento inicial, 

de uma forma clara. ETA é muito útil para identificar eventos que requerem uma análise 

suplementar usando FTA, isto é, os eventos finais das árvores de falhas. Para que se 

esteja apto a fazer uma avaliação de risco extensa, todos os potenciais eventos iniciais 

devem ser identificados. Há sempre a possibilidade, contudo, de estarem em falta alguns 

eventos iniciais importantes com esta técnica. Além disso, com árvores de eventos, 

apenas as circunstâncias de falha ou sucesso de um sistema são postas em jogo, e é 

difícil de incorporar o sucesso retardado ou eventos de restabelecimento. 

A ETA pode ser usada tanto para a identificação dos perigos como para a estimação da 

probabilidade de uma sequência de eventos que levam a situações de perigo 

(http://www.s-2-s.org/). 

 

Análise por Árvore de Falhas – FTA 

É um método para representar as combinações lógicas de vários estados de um sistema 

que levam a um acontecimento em particular (Top Event). Com dados adequados pode 

ser usado para quantificar a probabilidade ou a frequência de um evento. 

FTA é uma técnica tanto qualitativa como quantitativa através da qual condições e 

factores que podem contribuir para um evento específico indesejado (Top Event) são 

identificados dedutivamente, organizados de forma lógica e representados por meio de 

esquemas. As falhas identificadas, na árvore, podem ser eventos que estão associados 
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às falhas dos instrumentos, erros humanos ou qual quer outros eventos pertinentes que 

conduzam ao evento indesejado. 

A FTA dá uma aproximação disciplinada que é altamente sistemática, mas ao mesmo 

tempo suficientemente flexível para permitir a análise de uma variedade de factores, 

incluindo as interacções humanas e fenómenos físicos. Nesta técnica está implícita a 

aplicação de uma aproximação “top-down”, que foca a atenção nas falhas que estão 

directamente relacionadas com o Top Event. A FTA é especialmente útil para a análise 

de sistemas com muitas interfaces e interacções. A representação esquemática leva a 

uma fácil compreensão do comportamento do sistema e dos factores incluídos, no 

entanto as árvores de falhas são frequentemente muito grandes podendo requerer 

programas de computador. 

A FTA pode ser utilizada para a identificação de perigos, embora seja primariamente 

usada na avaliação de risco como uma ferramenta para dar uma estimativa das 

probabilidades ou frequências de falha (http://www.s-2-s.org/). 

 

Análise dos modos de falha e de consequência – FMEA 

É um método qualitativo para a análise de perigos, baseado no conhecimento de cada 

modo de falha, dos diferentes componentes de um estabelecimento (http://www.s-2-

s.org/). 

 

Estudo de perigos e operatividade – HAZOP 

O método de análise qualitativa do perigo mais completo é o estudo HAZOP que, foi 

bastante aceite, tanto pelas indústrias de processo como pelas autoridades (Andrews e 

Moss, 1993 in Kennedya, R. e Kirwana, B., 1998). 

O estudo foi desenvolvido pela ICI (Imperial Chemical Industries), no Reino Unido, para a 

indústria química, para descrever os desvios do processo em relação ao inicialmente 

projectado (Kletz, 1974 in Kennedya, R. e Kirwana, B., 1998), e o seu ponto forte é a sua 

multidisciplinaridade e antecipação (Rushton et al., 1994 in Kennedya, R. e Kirwana, B., 

1998). O HAZOP é feito por uma equipa que estuda os diagramas de condutas, de 

instrumentação e de fluxo para avaliar o efeito na planta, de desvios nos parâmetros 

normais das substâncias contidas nas condutas e reservatórios. Como ajuda à 

metodologia, a equipa usa palavras guia como: “alto”, “baixo”, “zero” às variáveis do 

processo tais como: “caudal”, “temperatura” e “pressão”. As palavras guia, ao serem 
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aplicadas de forma sistemática, garante-se que todo o possível desvio é considerado 

(Kennedya, R. e Kirwana, B., 1998). 

Os princípios dos estudos HAZOP podem ser aplicados em estabelecimentos que 

estejam em operação ou nas várias etapas do projecto. Quando feito na fase inicial de 

projecto pode frequentemente fornecer um guia para um projecto detalhado mais seguro 

(http://www.s-2-s.org/). 

 

Análise preliminar de perigos – PHA 

Uma rápida identificação de qualquer evento ameaçador na instalação. Uma PHA é um 

método indutivo de análise, cujo objectivo é a identificação de perigos, de situações e de 

eventos perigosos que possam provocar danos numa dada actividade, instalação ou 

sistema. É mais comum desenvolver esta análise ainda na fase de projecto quando ainda 

há pouca informação sobre pormenores da estrutura ou dos procedimentos de operação 

e, frequentemente pode ser precursora de estudos futuros. Também pode ser útil na 

análise de sistemas já existentes ou para a hierarquização de perigos quando as 

circunstâncias não são favoráveis ao uso de uma técnica mais exaustiva. Uma PHA 

formula uma lista de perigos e de situações perigosas, genéricas, tendo em consideração 

características como: 

a) Materiais usados ou produzidos e a sua reactividade; 

b) Equipamento utilizado; 

c) Ambiente operativo; 

d) Layout; 

e) Interfaces entre os componentes do sistema; … 

O método é finalizado com a identificação das consequências de um eventual acidente. A 

avaliação quantitativa da extensão e tipo de consequências ou danos na saúde que 

podem ocorrer e a identificação de medidas de tratamento. PHA deve ser actualizada 

durante as fases de desenho, de construção e de verificação para detectar novos perigos 

e fazer correcções, se necessário. Os resultados obtidos podem ser representados em 

tabelas ou árvores (http://www.s-2-s.org/). 
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Anexo III 
 

Tabela II – Preços de alguns softwares que podem ser utilizados na avaliação do risco industrial. 
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1           €6450       

2           €3000       

3           €3000       
4           $549       

5           $8745       

6           $1995       
7           $3995       

8           $2995       

9           $3995       
10           $4950       

11           $14000       

12           N.o.       
13           N.o.       

14           $1500       

15           €25000       
16           €8720       

17           $1995       
18           £3000       

19           £50000       

20           £30000       
21           N.o.       

22           N.o.       

23           $995       
24           €3000       

25           £36000       

26           €25000       
27           $1490       

28           N.o.       

29           N.o.       
30           gratuito       
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1=AIDRAM-CARGO; 2=ARIPAR; 3=AVRIM2; 4=BIS; 5=BREEZE Explosion; 6=BREEZE Fire/Explosion; 7=BREEZE 
Hazard Professional; 8= BREEZE HAZ Dispersion; 9=BREEZE LFG Fire/Risk; 10=CALPUFF View; 11=CHARM; 
12=DISMA; 13=DominoXL; 14=ExTool; 15=FLACS; 16=FRED/Shepherd; 17=HazardReviewLeader; 18=LEAK; 
19=NEPTUNE; 20=ORBIT; 21=PHAST; 22=Primarisk; 23=RMP View; 24=SAVE; 25=SAFETI; 26=SEVEX View; 27=SLAB 
View; 28=Summit; 29=THESIS; 30= CAMEO-ALOHA. 

Nota: N.o. – Não obtido. Dados retirados de Reniers et al., 2006, excepcionando os sublinhados a laranja. 
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Anexo IV 
 

Tabela III – Acidentes no transporte de substâncias perigosas da base de dados da ANPC. 

Data Descrição material Distrito Concelho 

17-Ago-06 Carga de ácido clorídrico Évora Montemor-o-Novo 

23-Ago-06 Carga de ácido clorídrico Lisboa Sintra 

08-Set-06 Carga de UN1866 Porto Maia 

27-Mar-06 Carga não descrita Porto Vila Nova de Gaia 

15-Abr-06 Carga não descrita Setúbal Moita 

30-Mai-06 Carga não descrita Portalegre Portalegre 

22-Jul-06 Carga não descrita Viseu Mangualde 

23-Jul-06 Carga não descrita Coimbra Coimbra 

20-Set-06 Carga não descrita Lisboa Cascais 

26-Jun-06 Carga UN1823 Faro Albufeira 

25-Out-06 Cisterna com GPL Lisboa Sintra 

11-Dez-06 Metanol em navio Viana do Castelo Viana do Castelo 
Nota: UN 1823 – Hidróxido de sódio, sólido; UN 1866 – Resina em solução, inflamável. 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV – Categorias de perigo segundo o presente na Portaria n.º 732-A/96: 

Categorias     

Explosivo: E    

Oxidante: O  Corrosivo C 

Extremamente inflamável: F+  Irritante Xi 

Facilmente inflamável: F  Sensibilizante: R 42 e/ou R 43 

Inflamável: R10  Carcinogénico: Carc. Cat.(1) 

Muito tóxico: T+  Mutagénico: Mut. Cat. (1) 

Tóxico: T  Tóxico para a reprodução: Repr. Cat. (1) 

Nocivo: Xn  Perigoso para o ambiente: N ou R 52, R 53, R 59 
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Tabela V – Retirada do Decreto-Lei 164/2001. 
Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Quantidades de limiar (em toneladas) das substâncias 
perigosas na acepção do n.º4 do artigo 3.º para aplicação 

dos Substâncias perigosas 

artigos 6.º e 7.º artigos 9.º 

1 - Muito tóxicas  5 20 

2 - Tóxicas  50 200 

3 - Comburentes  50 200 

4 - Explosivas [substâncias ou preparações abrangidas pela 
definição dada na nota 2, alínea a)]  50 200 

5 - Explosivas [substâncias ou preparações abrangidas pela 
definição dada na nota 2, alínea b)] 10 50 

6 - Inflamáveis [substâncias ou preparações abrangidas pela 
definição dada na nota 3, alínea a)] 5000 50000 

7.a - Facilmente inflamáveis [substâncias ou preparações 
abrangidas pela definição dada na nota 3, alínea b.1)]  50 200 

7.b - Líquidos facilmente inflamáveis [substâncias ou 
preparações abrangidas pela definição dada na nota 3, 
alínea b.2)]  

5000 50000 

8 - Extremamente inflamáveis [substâncias ou preparações 
abrangidas pela definição dada na nota 3, alínea c)]  10 50 

9 - Substâncias perigosas para o ambiente - em combinação 
com as seguintes menções indicadoras de risco:  
i) R50, «Muito tóxico para organismos aquáticos 

200 500 

ii) R51, «Tóxico para organismos aquáticos », e R53, «Pode 
causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente 
aquático» 

500 2000 

10 - Qualquer classificação não abrangida pelas 
classificações precedentes em combinação com as 
seguintes menções indicadoras de risco: i) R14 - reage 
violentamente em contacto com a água (incluindo R14/15) 

100 500 

ii) R29 - em contacto com a água liberta gases tóxicos  50 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação do risco associado a actividades  
industriais e de transporte de substâncias perigosas 

 
XIII 

Tabela VI – Classes de probabilidade de ocorrência de fenómenos perigosos em estabelecimentos Seveso. 

 
Fonte: PPRT, 2005. 
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Anexo V 
 

Tabela VII – Acidentes ocorridos em Portugal constantes da base de dados ARIA em Maio de 2007. 

Data Local Actividade Evento Mortos/Feridos 

01/07/2005 São Pedro do 
Sul 

Fabrico de produtos 
explosivos 

Explosão e 
incêndio 3/1 

31/07/2004 Leixões Refinaria de petróleo Explosão e 
incêndio 0/32 

13/08/2001 Guimarães Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 6/1 

17/04/2001 Igreja Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 2/20 

02/06/2000 Lanhelas Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 0/15 

12/01/1999 Aveiro Trabalhos marítimos e 
fluviais Explosão 3/5 

15/10/1998 Porto Refinaria de petróleo Explosão 1/? 

10/09/1997 Lisboa Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 4/3 

24/06/1997 Fornos de 
Algodres 

Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 4/0 

14/04/1995 Lousada Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 3/3 

24/02/1995 Vila Nova de 
Gaia 

Fabrico de outras peças em 
metal 

Explosão e 
incêndio 4/0 

20/12/1993 Lisboa Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 1/4 

22/04/1992 Sacavém Captação, tratamento e 
distribuição de água Fuga tóxica 0/75 

23/01/1992 Cazala Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 5/0 

07/07/1990 Lamego Fabrico de produtos 
explosivos Explosão 1/4 

21/07/1988 Coimbra Transportes urbanos e 
mercadorias Colisão Evacuação da 

população vizinha 
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Tabela VIII – Lista dos estabelecimentos classificados com o nível inferior de perigosidade, abrangidos pelos 
artigos 11º e 14 do Decreto-Lei 164/2001, em Outubro de 2006. 

Estabelecimento Localização Distrito 

Acail Gás S.A. Valrico, Souto, Sta. Maria da Feira Aveiro 

Akzo Nobel Resinas Lda. (ex-Nares) Santo-Varão, Montemor-o-Novo Évora 

Américo Jorge da Silva Zona Industrial de Castelo Branco Castelo Branco 

Anhas - Comércio de Automóveis e 
Equipamentos, Lda Lugar do Esqueiro, Caminha Viana do 

Castelo 

APD Química S.A. Gafanha da Nazaré, Ílhavo Aveiro 

Atlantis II - Cristais, SA Casal de Areias, Alcobaça Leiria 

Auto Serviço das Rãs, Lda Santo Tirso Porto 

Bettencourt & Filho, Lda Matosinhos Porto 

Biodiesel Energy Trading, S.A Sines Setúbal 

BP Portuguesa, S.A. (Inst. de Sta.Iria) Póvoa de Santa Iria Lisboa 

Carbogal, Carbonos de Portugal S.A Sines Setúbal 

CASCA - Sociedade de Revestimentos, S.A Mangualde Viseu 

Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. Leirosa, Figueira da Foz Coimbra 

Centro Técnico de Gás Torrejano, Lda Zona Industrial de Riachos Santarém 

CIN - Corporação Industrial do Norte - Maia 
(Fábrica) Maia Porto 

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A  
(Centro de Distribuição) Maia Porto 

COLEP Portugal - Embalagens, Produtos, 
Enchimentos e Equipamentos, S.A. Lordelo Aveiro 

Comércio e Transportes Marcolino, Lda Atalaia Lisboa 

Companhia de Celulose do Caima, S.A. 
(Fábrica de Constância) Constância Santarém 

CRISAL, Cristalaria Automática, SA Zona Ind. do Casal da Lebre, Marinha 
Grande Leiria 

DI-Mirandela-BP Gás (Jorge M. Vale das 
Neves) Quinta da Várzea Brangança 

ENALOG - Entreposto Aduaneiro e Logística, 
S.A Sacavém Lisboa 

Euro Yeser - Produtos Químicos, S.A Esgueira, Aveiro Aveiro 

FIELDI - Comércio de Combustíveis, Lda Novelas Porto 

FIELDI - Comércio de Combustíveis, Lda Lugar de Rebordões   

Fitoquímica-Produtos para a Agricultura, Lda 
(Estabelecimento Industrial do Cacém) Cacém Lisboa 

Flex2000 - Produtos Flexíveis, S.A. Ovar Aveiro 

Futurchama -  Comércio e distribuição de gás, 
Lda. Ovar Aveiro 

Gasalentejo, Lda Évora Évora 

Gasnor - Comércio de Gás e 
Electrodomésticos, Lda Lugar de Assento, Panoias, Braga Braga 

Gasprocar - Distribuição de Combustíveis, Lda. Figueira da Foz Coimbra 
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Gavedra - Comercialização e Técnica de Gás, 
Lda. Torres Vedras Lisboa 

Gonçalves & Gonçalves, Lda Vale de Estrela, Guarda Guarda 

Hempel (Portugal), Lda. Palmela Setúbal 

Herbex - Produtos Químicos, S.A. S. Pedro de Penaferim, Sintra Lisboa 

InChemica - Indústria Química de 
Especialidades, Sociedade Unipessoal, Lda 

Vila Nova da Rainha, Azambuja, 
Lisboa Lisboa 

Indústrias LEVER Portuguesa, S.A Sacavém Lisboa 

Irmãos Guimarães, Lda, Empreiteiros de Obras 
Públicas Carregal Viseu 

Irmãos Louro, Lda. Zona Industrial de Cantanhede Coimbra 

Isar Rakoll Chemie Portuguesa, S. A. Mindelo, Vila do Conde Porto 

Johnson Controls II - Assentos de Espuma, Lda Zona Industrial de Portalegre Portalegre 

Lameirinho Indústria Têxtil, S.A. S. Jorge de Selho, Pevidém, 
Guimarães Braga 

Lígio Teixeira, Lda V.N. Famalicão Braga 

Linde Sogás, Lda Alenquer Lisboa 

Lusosider - Aços Planos, S.A. Seixal Setúbal 

Manuel António da Silva & Filhos, Lda 
(Garagem Silva) Moselos Aveiro 

Manuel Ferreira & Simões, Comércio e 
Distribuição de Combustíveis, Lda Zona Ind. da Abrunheira, Sintra Lisboa 

Petrochem - Produtos Químicos de Portugal, 
Lda Zona Industrial de Frielas, Loures Lisboa 

Portucel - Empresa Produtora de Pasta e 
Papel, S.A. (Centro Fabril de Cacia) Cacia, Aveiro Aveiro 

Raul Heitor Castilho Herdeiros, Lda Beja Beja 

RENORT Correia, Silva & Pureza, Lda Vila Real Vila Real 

Resibras - Companhia Portuguesa de Resinas 
para Abrasivos, S.ª 

Parque Industrial de Carrascas, 
Palmela Setúbal 

Sanindusa 2 - Indústria de Sanitários S.A Cantanhede Coimbra 

SCC - Sociedade Central de Cervejas, S.A. 
(Fábrica de Vialonga) Estrada da Alfarrobeira,Vialonga Lisboa 

Siderurgia Nacional - Empresa de Produtos 
Longos S. A Paio Pires Setúbal 

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "Ar 
Líquido", S.A. (Centro de Produção de Águeda) Zona Ind. Norte de Águeda Aveiro 

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "Ar 
Líquido", S.A. (Centro de Produção de Cabo 
Ruivo) 

Cabo Ruivo Lisboa 

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "Ar 
Líquido", S.A. (Centro de Produção de 
Estarreja) 

Zona Ind. de Estarreja Aveiro 

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "Ar 
Líquido", S.A. (Centro de Produção de Mitrena) Zona Ind. Da Mitrena, Setúbal Setúbal 

Solvay Portugal, Produtos Químicos S.A. Póvoa de Santa Iria Lisboa 

SOPAC Sociedade Produtora de Adubos Parque Industrial "Sapec Bay", Setúbal 
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Compostos, S.A. Setúbal 

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, 
S.A. Zona Industrial Figueira da Foz Coimbra 

SPEL - Sociedade Portuguesa de Explosivos, 
S.A. (Bouça do Russo) Vila Pouca de Aguiar Vila Real 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Bragança Zona Industrial de Bragança Bragança 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Chaves Local da Várzea Vila Real 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Évora Évora Évora 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Olhão Olhão Faro 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Santa Comba Dão Santa Comba Dão Viseu 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Tocha Cantanhede  Coimbra 

Transgás - Unidade Autónoma de Gás Natural 
Liquefeito de Vila Real Vila Real Vila Real 

Transogás - Sociedade de Transportes, Óleos 
e Combustíveis Lda Marinha Grande Leiria 

Vimagás - Comércio de Gás e Lubrificantes, 
Lda Lugar dos Fundos, Infias, Vizela Braga 

VITORIAGÁS - Sociedade Distribuidora de 
Gases, Lda Moitas Altas, Leiria Leiria 

Fonte: www.ig-amb.pt. 
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Tabela IX – Lista dos estabelecimentos classificados com o nível superior de perigosidade, abrangidos pelos 
artigos 11º, 16º e 23º do Decreto-Lei 164/2001, em Outubro de 2006. 

Estabelecimento Localização Distrito 

AP-Amoníaco de Portugal, S.A. (Unidade Fabril do 
Lavradio) Lavradio Setúbal 

Bayer Portugal S.A. Zona Ind. Do Cacém Lisboa 

BP Portuguesa, S.A. (Inst. de Faro) Zona Industrial do Bom João Faro 

BP Portuguesa, S.A. (Inst. de Matosinhos) Matosinhos Porto 

BRESFOR - Indústria do Formol, S.A - Centro de Produção Gafanha da Nazaré / Ílhavo Aveiro 

BRESFOR - Indústria do Formol, S.A - Terminal Químico Gafanha da Nazaré, Ílhavo Aveiro 

Ch-metall Lusitana - Soc. de Tratamento de Superfícies 
Metálicas, Lda. Mem Martins Lisboa 

Cepsa Portuguesa Petróleos S.A. Matosinhos Porto 

CLC - Comp. Logística Combustíveis, AS (Parque de 
Aveiras) 

Aveiras de Cima, Azambuja, 
Lisboa Lisboa 

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES, S.A. 
(Inst. Fabris em Estarreja - Fábrica de PVC) Estarreja Aveiro 

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES, S.A. 
(Inst. Portuárias de Recepção e Armazenagem de VCM) Porto Industrial de Aveiro Aveiro 

CPB - Companhia Petroquímica do Barreiro Zona Industrial do Barreiro Setúbal 

CUF - Adubos de Portugal, S.A. - Unidade fabril de Alverca   
(ex - ADP) Alverca do Ribatejo Lisboa 

CUF - Químicos Industriais, S.A. (ex-QUIMIGAL - Química 
de Portugal, S.A ) Quinta da Indústria, Estarreja Aveiro 

DIGAL, S.A. Granja, Sintra Lisboa 

DN Gás - Distribuição e comércio de gás, Lda. Terminal de Granéis Líquidos 
do Porto de Aveiro Aveiro 

Dow Portugal, Produtos Químicos, S.A. (Terminal portuário) Porto de Aveiro, Ílhavo Aveiro 

Dow Portugal, Produtos Químicos, S.A. (Unidade fabril) Quinta da Indústria, Estarreja Aveiro 

EEI - Empresa de Explosivos Industriais, Lda. Montemor-o-Novo Évora 

Esso Portuguesa, Lda Trafaria Setúbal 

ETC - Terminais Marítimos, S.A. Porto Brandão Setúbal 

EuroResinas - Indústrias Químicas S.A Sines Setúbal 

EuroResinas - Indústrias Químicas S.A - Tanque de 
Metanol Sines Setúbal 

Ferro Indústrias Químicas, Lda. Vila Franca de Xira Lisboa 

FISIPE - Fibras Sintéticas de Portugal, S.A. Lavradio Setúbal 

Fitoquímica-Produtos para a Agricultura, Lda 
(Estabelecimento Industrial do Cartaxo) Cartaxo Santarém 

Flexipol - Espumas sintéticas, S.A.. Devesa Velha, S. João da 
Madeira Aveiro 

GOC - Grupo Operacional de Combustíveis (Aeroporto de 
Faro) Aeroporto de Faro Faro 

GOC - Grupo Operacional de Combustíveis (Aeroporto de 
Lisboa) Aeroporto de Lisboa Lisboa 

LBC Tanquipor - Movimentação e Armazenagem de Parque Ind. do Barreiro Setúbal 
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Líquidos, Lda (Terminal de graneis líquidos do Barreiro) 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. - Refinaria do Porto Matosinhos Porto 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. (Parque de 
Armazenagem da Perafita) Matosinhos Porto 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. (Parque de 
Armazenagem de Faro) Bom João Faro 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. (Parque de 
Armazenagem de Aveiro) Gafanha da Nazaré Aveiro 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. (Parque de 
Armazenagem de Porto Brandão) Porto Brandão Setúbal 

Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A. (Refinaria de Sines) Sines Setúbal 

Petrogal -  Terminal Petroleiro de Leixões Leixões Setúbal 

Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 
(Mitrena) Mitrena Setúbal 

Portugen Energia. S. A. - Central de ciclo combinado da 
Tapada do Outeiro Medas, Gondomar Porto 

SAPEC Química, S.A. (Divisão da Protecção das Culturas) Parque Industrial de Mitrena, 
Setúbal Setúbal 

SAPEC Química, S.A.- Divisão QUIMEPEC   Mitrena Setúbal 

SEC - Sociedade de Explosivos Civis, S.A. Aljustrel Beja 

Repsol Polímeros Lda. - Complexo Petroquímico (ex 
Borealis) Sines Setúbal 

Repsol Polímeros Lda. - Terminal Portuário (ex Borealis) Porto de Sines Setúbal 

Repsol Combustíveis S.A. - Instalação de Matosinhos (ex 
Shell Matosinhos) Matosinhos Porto 

Repsol Combustíveis S.A. - Instalação da Banática (ex 
Shell Banática) Banática Setúbal 

SGNL - Sociedade Portuguesa de Gás Natural Liquefeito, 
S.A - Terminal de GNL (ex Transgás Atlântico) Sines Setúbal 

SIGÁS - Armazenagem de Gás, ACE (Caverna de 
Propano) Área Portuária de Sines Setúbal 

SPEL - Sociedade Portuguesa de Explosivos, S.A. Alcochete Setúbal 

Syngenta Crop Protection, Lda. Leça do Balio Porto 

Tanquisado - Terminais Marítimos, S.A. (Parque de 
Armazenagem de Mitrena) Mitrena, Setúbal Setúbal 

Tanquisado - Terminais Marítimos, S.A. (Parque de 
Armazenagem do Real) Matosinhos Porto 

TRANSGÁS - Soc. Portuguesa de Gás Natural, S.A - 
Armazenagem Subterrânea de Gás Natural Carriço, Pombal Leiria 

Tutigás – Distribuição de Combustíveis, Lda Esmoriz, Ovar Aveiro 
Fonte: www.ig-amb.pt. 
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Tabela X – Dados meteorológicos que caracterizam a área da AMRia por estação. 
Regime de Ventos (médias anuais)  

Rumo Frequência (%) Velocidade Média (m/s)  
N 27.2 5,06 

NE 2.9 3,56 
E 5.4 3,67 

SE 8.0 4,42 
S 9.0 6,25 

SW 7.5 6,03 
W 8.1 4,53 

NW 15.5 5,17 

S.
 J

ac
in

 1
95

4/
80

 

    

Temperatura do ar média anual 13.9 ºC Estarreja - 1956/70 
Humidade relativa do ar média anual para 9h 80% Estarreja - 1956/77 
Nebulosidade Total média anual [0-10] 9h 5 Estarreja - 1956/77 

Fonte: ERASE, 2000. 
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