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Resumo 

O cuidado com o transporte rodoviário de mercadorias perigosas tem vindo a 

aumentar nos últimos anos devido a variadas razões, tais como o aumento deste tipo de 

produto, utilização de veículos de carga com idade avançada, aumento da urbanização ao 

longo das rodovias. Todas estas razões apontadas previamente potenciam a ocorrência e 

gravidade deste tipo de acidente.  

Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho foi a utilização de uma metodologia 

para modelar os acidentes e determinar qual o risco ambiental dos mesmos e quais as 

consequências que um acidente desta dimensão e categoria irá ter nas pessoas adjacentes, 

através da  integração entre o software ALOHA, onde foi modelado o acidente com a 

substância propano e o ArcMap, onde se analisaram as consequências, através de uma 

metodologia que tem por base uma cartografia dasimétrica. Esta cartografia permite uma 

melhor distribuição cartográfica da população em grandes unidades administrativas e 

com população concentrada só numa parte dessa unidade.  

O concelho em estudo é Sines visto que tem uma grande concentração de indústrias 

de mercadorias perigosas, como é o caso da Petrogal, que produz e explora gás natural e 

petróleo, da Central Termoelétrica de Sines, apesar desta última se encontrar encerrada e 

não possuir um perigo tão elevado como as outras indústrias. Por outro lado, existe uma 

proposta para a construção de uma central de hidrogénio, potencialmente muito mais 

perigosa.  

É por haver uma concentração tão grande deste tipo de indústrias no concelho, que 

Sines é um município com elevada probabilidade de ocorrência de acidentes industriais 

graves, passíveis de ocasionar danos graves na população e no ambiente circunvizinho ao 

local do acidente.  

Conclui-se que a modelação de acidentes rodoviários envolvendo mercadorias 

perigosas demonstrou-se uma ferramenta muito útil para a identificação de 

vulnerabilidades das pessoas a este tipo de acidente e que poderá ser utilizado, por 

exemplo, na orientação de operações de emergência e no direcionamento de medidas para 

reduzir estes riscos.  

 

Palavras-chave: Mercadorias Perigosas, Propano, Camião-cisterna, BLEVE. 
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Abstract 

Care with the transport of hazardous materials by road has increased in recent years 

due to several causes, such as, an increase of this type of product, use of old vehicles and 

an increase in urbanization along the roads. All the reasons listed above have the capacity 

to potentiate the occurrence and severity of this type of accident. 

Therefore, the main objective of this work was the use of a methodology to model the 

accident and determine what is the environmental risk of it and what are the consequences 

that an accident of this dimension and category will have in the adjacent people, trough 

the integration between the software ALOHA, where the accident with the substance 

propane was modeled and ArcMap, where the consequences were analyzed using a 

methodology that is based on a symmetric mapping. This cartography allows a better 

cartographic distribution of the population in large administrative units and with the 

population concentrated only in a part of that unit. 

The case study is Sines since it has a large concentration of hazardous materials 

industries, as is the case with Petrogal, which produces and exploits natural gas and oil or 

Sines Thermoelectric Central, which was already shutdown and therefore is not as 

dangerous as the other industries. On the other hand, there is a proposal for the 

construction of a hydrogen central, potentially much more dangerous.  

It’s because of such large concentration of this type of industries in the city, that Sines 

has a high probability of serious industrial accidents, which could cause serious damage 

to the population and the environment close to the accident.  

It’s concluded that the modeling of road accidents involving hazardous materials 

proved to be a very useful tool for the identification of people’s vulnerabilities to this type 

of accident and that they can be used, for example, in the guidance of emergency 

operations and in directing measures to reduce and minimize these risks. 

 

 

Keywords: Hazardous Materials, Propane, Tanker truck, BLEVE 

 

 

 



 

8 

Índice de Figuras  

Figura 1. Exemplo de um camião cisterna de propano (Fonte: Costa, H. 2015) ......................... 16 

Figura 2. Diferentes fases do processo de um BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion)........................................................................................................................... 19 

Figura 3. Bola de fogo resultante de um BLEVE. ....................................................................... 22 

Figura 4. Processamento do Gás natural (Fonte: Zamboni & Quaresma, 2017) ......................... 24 

Figura 5. Enquadramento Geográfico do Concelho de Sines...................................................... 26 

Figura 6. População residente no concelho de Sines, por subsecções estatísticas segundo os 

censos 2011 ........................................................................................................................ 27 

Figura 7. Infraestruturas rodoviárias do município ..................................................................... 28 

Figura 8. Agentes de proteção civil do município....................................................................... 29 

Figura 9. Localização dos Postos de Combustível no Concelho de Sines .................................. 30 

Figura 10. Modelo concetual da Metodologia de modelação do Acidente ................................. 31 

Figura 11. Modelação do BLEVE no ALOHA ........................................................................... 32 

Figura 12 .Modelação BLEVE - Radiação Térmica ................................................................... 34 

Figura 13. Normalização dos dados da População ...................................................................... 35 

Figura 14. Rota a percorrer desde os estabelecimentos dos agentes de proteção civil até ao local 

do acidente. ......................................................................................................................... 36 

Figura 15.Distância e tempo a percorrer pelos agentes de proteção civil até ao local do acidente.

 ............................................................................................................................................ 38 

Figura 16.BLEVE - Elementos expostos .................................................................................... 39 

Figura 17. Fórmula para normalizar os dados da estrutura etária ............................................... 40 

Figura 18.BLEVE - População residente afetada pela radiação térmica ..................................... 41 

Figura 19.Fórmula de cálculo para estimar o nº de pessoas nas subsecções de cada uma das 

zonas de ameaça do BLEVE .............................................................................................. 42 

Figura 20.BLEVE – Estrutura etária dos 0 aos 13 anos afetada pela radiação térmica .............. 43 

Figura 21.BLEVE - Estrutura etária dos 14 aos 24 anos afetada pela radiação térmica ............. 45 

Figura 22.BLEVE - Estrutura etária dos 25 aos 64 anos afetada pela radiação térmica ............. 46 

Figura 23. BLEVE - Estrutura etária com 65 ou mais anos afetada pela radiação térmica ........ 47 

Figura 24 .Fórmula para normalizar os dados referentes ao Grau de Habilitação dos indivíduos 

afetados ............................................................................................................................... 49 

Figura 25.BLEVE - População que não sabe ler/escrever e com o 1º ensino básico que foi 

afetada pela radiação térmica ............................................................................................. 50 

Figura 26.BLEVE - População do 2º e 3º Ensino Básico afetada pela radiação Térmica ........... 51 



 

9 

Figura 27.BLEVE - População com o Ensino Secundário e/ou o Ensino Superior completo 

afetada pela radiação térmica ............................................................................................. 52 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1.Principais acidentes no transporte de matérias perigosas em Portugal......................... 12 

Tabela 2.Fontes e cenários considerados no ALOHA ................................................................ 25 

Tabela 3.Valores padrão do ALOHA para radiação térmica e consequência no ser humano ..... 33 

Tabela 4.População por estrutura etária afetada pelo BLEVE .................................................... 40 

Tabela 5.População total afetada pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da radiação 

térmica ................................................................................................................................ 42 

Tabela 6.Grupo Etário dos 0 aos 13 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça 

da radiação térmica ............................................................................................................. 44 

Tabela 7.Grupo etário dos 14 aos 24 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça 

da radiação térmica ............................................................................................................. 45 

Tabela 8.Grupo etário dos 25 aos 64 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça 

da radiação térmica ............................................................................................................. 46 

Tabela 9.Grupo etário com 65 ou mais anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de 

ameaça da radiação térmica. ............................................................................................... 48 

Tabela 10.População por habilitações literárias afetada pelo BLEVE ........................................ 49 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1. Classes de matérias perigosas (Fonte: PROCIV) ------------------------------------------ 15 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Lista de abreviaturas e siglas  

BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion  

INE- Instituto Nacional de Estatística 

SIG – Sistemas de Infirmação Geográfica 

GPL – Gás de Petróleo Liquefeito 

PROCIV/ANEPC – Autoridade Nacional em matéria de Emergência e Proteção Civil  

ATM - Atmosfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Capítulo 1 – Introdução 

1.1. Enquadramento da Investigação  

Nas últimas décadas o desenvolvimento industrial e tecnológico têm provocado um 

incremento significativo na circulação, movimento e armazenamento de um grande 

número de matérias perigosas o que leva ao aumento inevitável de acidentes que 

envolvam estas matérias.  

É impossível evitar o uso de matérias perigosas nas sociedades industrializadas e a 

maioria destas matérias precisa de ser movimentada através do transporte rodoviário, 

visto que o seu local de fabrico ou descarga fica distante dos locais onde vai ser utilizada.  

“Os elevados índices de sinistralidade que se registam nas estradas em Portugal, 

fazem com que o transporte deste tipo de mercadorias represente um risco considerável, 

tanto para o condutor, como para as populações que habitam junto das principais vias 

rodoviárias, bem como para o ambiente. Para permitir identificar os perigos que estes 

combustíveis representam todos os veículos são obrigados a dispor de um painel laranja 

com o número específico de identificação, onde consta o tipo de combustível e o tipo de 

perigo associado.” (Santos & Góis, 2011) 

Desta forma é necessário e essencial analisar e identificar os riscos e perigos que o 

transporte de matérias perigosas envolve, para percebermos quais as medidas que são 

necessárias adotar de modo a promover a segurança e diminuir os riscos para as pessoas 

e áreas envolventes ao acidente.  Como forma de aumentar a segurança no transporte 

rodoviário de matérias perigosas é importante analisar diversos aspetos como a formação 

dos condutores, caraterização dos perigos dos diferentes combustíveis, itinerário, 

caraterísticas do veículo, entre outros.  

Este tipo de acidente que envolve as matérias perigosas pode ocorrer devido a diversas 

falhas, como por exemplo, excesso de velocidade, cansaço por parte do condutor do 

veículo, falhas no equipamento, como é o caso de falhas nos travões, escolha errada da 

rota ou podem mesmo acontecer por acontecimentos externos, como é o caso da neve, 

desabamentos de terra, entre outros. Em Portugal continental destacam-se os seguintes 

acidentes rodoviários como os mais gravosos: 
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ANO LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO

2008 A1 - Vila Franca de Xira

Ao km 9 da A1, ocorreu uma colisão e despiste de camião-

cisterna de transporte de combustível, seguida de incêndio e 

de perda de contenção de toda a carga. Ocorreram 2 vítimas 

mortais, bem como a escorrência do líquido em chamas para 

o sistema de drenagem e linha de água e a propagação do 

incêndio a área de mato contígua, ameaçando algumas 

habitações.

1989 Lourosa
Colisão e incêndio de camião-cisterna de transporte de 

combustíveis, provocando 7 feridos. 

Tabela 1.Principais acidentes no transporte de matérias perigosas em Portugal (fonte: adaptado de 

Avaliação Nacional de Risco 2019 - Versão Final)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de estudo selecionada para a realização da simulação do acidente do camião-

cisterna que transportava propano foi o concelho de Sines, visto que é um concelho onde 

predominam várias indústrias de mercadorias perigosas, como por exemplo a Petrogal, 

que produz e explora gás natural e petróleo, entre outras. 

Como existe uma concentração elevada deste tipo de indústrias em Sines, a 

probabilidade de ocorrências de acidentes industriais graves é elevada. Para as populações 

vizinhas das vias rodoviárias, as consequências de um acidente desta natureza podem ser 

extremamente danosas e desastrosas e podem incluir derrame de líquidos inflamáveis, 

incêndios, explosões ou fuga de gases tóxicos e em caso de explosão as consequências 

podem provocar vários feridos e mortos e originar danos materiais nas estruturas na 

vizinhança do acidente.  

O objetivo de planear e preparar os meios e recursos necessários para atuar numa 

situação de emergência é identificar os eventos passiveis de ocorrer, determinar a sua 

evolução no espaço e no tempo e avaliar as suas consequências. “Neste âmbito, as 

técnicas cartográficas, através da explanação das relações espaciais, desempenham um 

papel importante para a prevenção, resposta e mitigação, uma vez que permitem localizar 

fontes de perigo, determinar zonas de risco e áreas mais vulneráveis.”(Costa, 2015)  

É neste contexto que se realiza a simulação de um acidente no transporte rodoviário 

de matérias perigosas, neste caso irá estar a transportar Propano. O cenário do acidente 

tem por base o transporte de 8500 kg de propano numa cisterna de 22.7 m3, tendo em 

conta os valores padrão do ALOHA para a radiação térmica e consequências no ser 

humano.  
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A simulação representa um acidente de viação na A26 de Sines, sentido norte-sul. O 

camião cisterna com 22.7 m3 de transporte de propano despistou.se ao tentar evitar um 

outro veículo que circulava na via, resultando num despiste fazendo com que a uma 

válvula de cisterna se danificasse. Isto originou uma fuga de propano que evoluiu até um 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).  

 

1.2. Objetivos 

Este estudo visa avaliar as consequências de um acidente com um camião-cisterna 

que transporta matérias perigosas, neste caso específico propano, e as diferentes 

consequências para os diversos ambientes que envolvem o acidente. 

Os objetivos desta dissertação passam por uma metodologia baseada no software 

ALOHA, onde foi realizada a simulação, que é um software auxiliar de análise e 

classificação de parâmetros utilizados nas ponderações relativas às consequências destes 

acidentes.  

São assim propostos os seguintes objetivos: 

1. Refletir a metodologia e o software utilizados para a modelação do acidente com 

a matéria perigosa; 

2. Obter uma estimativa da área de terreno afetada por este acidente; 

3. Obter uma cartografia temática de vulnerabilidade da população ao BLEVE, 

tendo em conta variáveis como o grupo etário das populações; 

4. Avaliar os resultados obtidos e realizar uma análise e avaliação às consequências, 

demonstrando limitações ou benefícios deste tipo de investigações.  

A produção da cartografia temática de vulnerabilidade da população consiste na aplicação 

do modelo resultante do software ALOHA e importar para ambiente SIG para avaliarmos 

as consequências paras as populações.  
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Capítulo 2 - Estado da Arte 

2.1. Matérias Perigosas   

Encontramo-nos numa época onde o desenvolvimento industrial tem aparecido cada 

vez mais com uma enorme diversidade de indústrias, profundamente interrelacionadas, o 

que origina a necessidade de transportar bens de um local para outro.  De acordo com a 

PROCIV “o transporte de mercadorias abrange uma diversa gama de grupos de matérias 

com predominâncias para os combustíveis líquidos (gasolinas, gasóleo e fuelóleo) e 

gasosos (propano e butano), que contribuem com cerca de 70% da totalidade do 

transporte.”  

A realização do transporte destas mercadorias perigosas está, no entanto, sujeita a 

certos requisitos fixados às empresas e ao próprio material de transporte sendo por essa 

mesma razão necessário haver condições de segurança quer por parte dos expedidores 

quer dos proprietários dos veículos.  

O decreto-lei nº41-A/2010, de 29 de abril “estabelece a obrigatoriedade das empresas 

cuja atividade inclua operações de transporte, de carga ou descarga de mercadorias 

perigosas nomearem um ou mais conselheiros de segurança para supervisionarem as 

condições de realização desses transportes e respetivas operações de carga e descarga.” 

Relativamente ao risco, segundo a PROCIV “são consideradas mercadorias perigosas 

as substâncias ou preparações que devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, 

corrosividade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão 

podem provocar situações com efeitos negativos para o Homem e para o Ambiente. O 

transporte destas mercadorias, pelas consequências que podem advir em caso de 

acidentes, põe problemas de segurança, necessitando especial atenção.” 

Com base no Regulamento Nacional do Transporte de Matérias Perigosas por Estrada 

e de acordo com os perigos relativos a cada uma dessas matérias ou mercadorias, são 

agrupadas em classes como está indicado no Quadro I.  

A matéria perigosa em estudo, propano, encontra-se na classe 2 – gases, sendo que o 

termo gás “significa o estado físico de uma substância que, em condições normais de 

pressão e de temperatura (ptn – 1 atmosfera e 25ºC), não tem forma nem volume, mas 

que toma a forma e ocupa a totalidade do volume do contentor ou espaço que o contém.” 

(Santos & Neves, 2005) 
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Existem vários tipos de gases, desde gases inflamáveis, tóxicos ou reativos, entre 

outros. O propano encontra-se na classe dos gases inflamáveis, que são gases capazes de 

entrar em combustão na presença de uma fonte de ignição nas concentrações normais de 

oxigênio existentes no ar. A libertação de um gás inflamável apresenta essencialmente 

dois tipos de risco, a inflamação (incêndio) ou explosão (caso se encontre contido num 

espaço fechado). (Santos & Neves, 2005) 

  

Quadro 1. Classes de matérias perigosas (Fonte: PROCIV) 

 

Classe 1 Matérias e objetos explosivos, 

Classe 2 Gases, 

Classe 3 Líquidos inflamáveis. 

Classe 4.1 Matérias sólidas inflamáveis, matérias auto-reactivas e matérias 

sólidas explosivas e dessensibilizadas, 

Classe 4.2 Matérias sujeitas a inflamação espontânea, 

Classe 4.3 Matérias que, em contato com a água, libertam gases inflamáveis, 

Classe 5.1 Matérias comburentes, 

Classe 5.2 Peróxidos orgânicos, 

Classe 6.1 Matérias tóxicas, 

Classe 6.2 Matérias infeciosas, 

Classe 7 Matérias radioativas, 

Classe 8 Matérias corrosivas, 

Classe 9 Matérias e objetos perigosos diversos.  
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Figura 1. Exemplo de um camião cisterna de transporte de propano (Fonte: 

Costa, H. 2015) 
 

2.2. Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas 

“O transporte de mercadorias perigosas por via terrestre apresenta riscos de acidentes 

consideráveis pelo que deve ser assegurado que tais transportes sejam realizados nas 

melhores condições de segurança possíveis, minimizando o risco de acidentes, bem como 

melhorando os níveis de qualidade daqueles transportes.” Decreto-lei nº 41-A/2010.  

Como refere o Decreto-lei nº 41-A/2010, uma das formas de alcançar os objetivos 

referidos é assegurada pela publicação da Diretiva nº 2008/68/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de setembro, relativa ao transporte de mercadorias 

perigosas, onde os Estados membros devem seguir nos respetivos direitos nacionais.  

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

adequada das pessoas que estão envolvidas, as caraterísticas dos produtos a transportar, a 

qualidade do material, a documentação do transporte e a sinalização dos riscos e, 

encontra-se regulamentada através do Decreto-Lei nº 267-A/2003. (Silva, 2007) 

As propriedades das substâncias transportadas por estrada, o tráfego rodoviário e a 

elevada densidade populacional são causas que aumentam a possibilidade da ocorrência 

de acidentes com mercadorias perigosas. Desta forma, o transporte por estrada apresenta 

um perigo acrescido nas estradas onde existem zonas povoadas e um acidente rodoviário 

que envolva substâncias perigosas pode ter consequências muito graves para as pessoas 

envolventes ao acidente.  
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2.3. Acidente Grave ou Catástrofe Tecnológico 

O Decreto-lei n.º 254/2007, artigo 2.º alínea m), define Risco como “a probabilidade 

de ocorrência de um efeito específico dentro de um período determinado ou em 

circunstâncias determinadas”.  

Os riscos podem ser definidos em 3 categorias: riscos naturais (decorrentes dos 

sistemas naturais); riscos tecnológicos (decorrentes da ação humana); e riscos mistos 

(decorrentes da combinação dos sistemas naturais com os sistemas tecnológicos). Neste 

caso em específico, o risco do transporte de substâncias perigosas insere-se nos riscos 

tecnológicos.  

As ocorrências podem ser dividas em acidentes graves e catástrofes. Os acidentes 

graves são “um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e 

no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente. 

Uma catástrofe é caraterizada por um acidente grave ou a série de acidentes graves 

suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, 

afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioecónomico em áreas ou na 

totalidade do território nacional.” (Calado, 2014).  

A diferença entre os Acidentes graves e as catástrofes são as consequências de cada 

um e a limitação no tempo e espaço. Geralmente as indústrias, derivadas das suas 

caraterísticas, são mais prováveis de sofrer acidentes industriais. Explosões e Incêndios 

representam metade dos acidentes tecnológicos ocorridos na Europa. E as consequências 

destes acidentes variam de acordo com a quantidade e o tipo de substância perigosa 

envolvida. Por esta mesma razão é essencial proteger a população local aquando da 

ocorrência de um acidente grave deste gênero. (Calado, 2014).  

Embora o número de acidentes industriais com grandes consequências seja 

relativamente baixo, o risco de acidente industrial continua a ser um problema. Desta 

forma, os principais mecanismos para a prevenção dos acidentes industriais centram-se 

em mecanismos de comando e controlo, onde uma entidade externa regula todos os 

aspetos relativos à segurança do operador, impondo normas e obrigações que o operador 

deverá obedecer em conjunto com outras entidades públicas.   
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2.4. BLEVE 

O termo “BLEVE” é um acrônimo da língua inglesa que significa “Boiling Liquid 

Expanding Vapor Explosion”.  

Segundo (Abbasi & Abbasi, 2007), o centro de segurança de Processos Químicos 

definiu o BLEVEs como a rápida libertação de uma grande massa de líquido 

sobreaquecido pressurizado na atmosfera, sendo que essa rápida libertação pode ocorrer 

devido à falha da contenção causada por um incêndio, corrosão, defeitos de fabricação, 

entre outros. No entanto, para que seja considerado BLEVE é necessário que ocorra 

combustão do fluído após a sua libertação para a atmosfera, resultando numa bola de 

fogo. 

Há quem defina um BLEVEs como uma libertação explosiva de vapor em expansão 

e líquido a ferver quando um recipiente que contém gás liquefeito de pressão falha 

catastroficamente. 

Esta falha catastrófica foi definida como a abertura repentina de um tanque que 

libertou o seu conteúdo quase instantaneamente. (Eckhoff, 2014). 

Segundo Henrique Costa (2015), quando um reservatório que contem um gás 

liquefeito é exposto a uma fonte de calor intensa, como um incêndio, o líquido aquece 

atingindo a temperatura de ebulição. Consequentemente, aumenta a pressão no interior 

do reservatório e simultaneamente o incêndio deteriora a integridade estrutural das 

paredes metálicas do reservatório. 

Por outras palavras, o BLEVE pode ser definido como um evento que combina dois 

eventos ou fases distintas. A primeira fase consiste na explosão mecânica que liberta 

combustível para a atmosfera enquanto que a segunda fase é governada pela ignição da 

mistura inflamável e subsequente da formação da bola de fogo.  

A primeira fase é definida pela falha mecânica do recipiente do combustível. 

Geralmente essa falha ocorre devido ao aumento da pressão do combustível (combustível 

esse sob a forma de vapor ou gasoso) acima da resistência mecânica do recipiente. Isto 

vai fazer com que o mesmo se rompa e liberte o combustível para a atmosfera. Se isto 

originar um incêndio, a pressão do combustível dentro do recipiente irá aumentar devido 

ao aumento da sua temperatura resultante do incêndio. Desta forma, o próprio fogo foi o 

causador da explosão mecânica que define a primeira fase. É de salientar que o fogo 
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Figura 2. Diferentes fases do processo de um BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 

Fonte: Henrique Costa, 2015 
 

 

também afeta a resistência mecânica dos metais, reduzindo-a à medida que a pressão do 

fluído contido aumenta.(Galante, 2011) 

A segunda e a mais caraterística fase de um BLEVE (Galante, 2011), depende da 

temperatura e da natureza do líquido que foi libertado na fase um. Se consideramos um 

combustível aquecido a temperaturas superiores ao seu ponto de ignição isto originará 

uma bola de fogo que vai levar a que as condições de inflamabilidade sejam atingidas. É 

por esta razão que o BLEVE é preocupante no combate a um incêndio em reservatórios 

de combustível. 
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“Quando um reservatório que contem um gás liquefeito é exposto a uma fonte de calor 

intensa, como um incêndio, o líquido aquece atingindo a temperatura de ebulição. 

Consequentemente, aumenta a pressão no interior do reservatório e simultaneamente o 

incêndio deteriora a integridade estrutural das paredes metálicas do reservatório.  

Ao aumentar a pressão no interior, pela vaporização do gás liquefeito, a válvula de 

segurança é acionada libertando a pressão excessiva (figura 2, imagem 4 a 6).  

À medida que o gás é libertado para a atmosfera pela válvula de segurança, o nível da 

fase líquida (parte inferior do reservatório) também diminui (comparar imagem 3 e 7 da 

figura 2). A fase líquida retarda o aquecimento da estrutura metálica do reservatório, pela 

absorção de calor, mantendo a sua integridade estrutural.  

Contudo, pela libertação do excesso de pressão no interior do reservatório que sai pela 

válvula de segurança, a fase líquida vai diminuindo, tendo como consequência uma maior 

área das paredes do reservatório exposta ao incêndio, sem nenhuma matéria no interior 

que absorva esse calor (figura 2, imagem 7). A parede do reservatório exposta ao calor na 

fase gasosa e o aumento da pressão no interior irão fortuitamente causar o BLEVE (figura 

2, imagem 8 a 20 e figura 3)”. (Costa, 2015, pp.8). 

 

2.4.1.Mecanismo do BLEVE 

O BLEVE pode ser descrito como um evento onde existe despressurização 

instantânea, passando por algumas fases até chegar à bola de fogo. 

Um BLEVE pode ocorrer num tanque que contenha GPL quer seja por receber uma 

carga de calor, por uma falha devido a um golpe causado por fragmentos, ou por corrosão 

do material do tanque.  

O líquido que se encontra dentro do tanque, que até à altura estava confinado a uma 

temperatura cima do ponto de ebulição da pressão atmosférica é aquecido acidentalmente, 

fazendo com que a pressão dentro do tanque comece a aumentar. Quando essa pressão 

atinge a pressão definida para válvula de alívio, a válvula liberta pressão.  

Se o metal do tanque tiver a temperatura elevada devido ao aquecimento por um 

incendio próximo, por exemplo, pode perder força o suficiente para romper. 

Normalmente, o aço utilizado para construir tanque de GPL, pode falhar quando o mesmo 

é aquecido a 50650°C e as suas pressões atingem aproximadamente 15 atm.  
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Isto vai originar uma despressurização e explosão instantâneas. Quando um tanque 

sofre qualquer tipo de acidente, libertando o líquido, ocorre despressurização instantânea. 

O líquido que estava dentro do tanque, que até então estava à temperatura correspondente 

a alta pressão está repentinamente em pressão atmosférica, mas a uma temperatura bem 

acima do ponto de ebulição da pressão atmosférica do líquido. Ou seja, o líquido está 

superaquecido.  

No entanto, existem limites diferentes para líquidos diferentes, ou seja, existem 

líquidos que podem suportar o superaquecimento.  

Se o tanque está partido, o líquido libertado repentinamente, com um aumento gigante 

do seu volume, mais a expansão dos vapores existentes, vai gerar uma poderosa onda de 

explosão de sobrepressão.  O líquido vai começar a cair do tanque para o chão, o que pode 

originar a formação de piscinas que podem ficar em chamas caso o líquido seja 

inflamável.  Como resultado destes processos, o líquido que aumentou de volume, vai 

evoluir para uma bola de fogo, que pode desenvolver extremas intensidades de radiação 

térmica.  

 

2.4.2. Bola de Fogo 

Se o líquido que estiver envolvido no BLEVE não for combustível ou tóxico, como é 

o caso da água, a onda de pressão que será originada e os estilhaços resultantes da 

explosão do tanque são as únicas consequências perigosas da explosão.   

Contudo, se o líquido for inflamável, como é na maior parte dos casos, a mistura do 

líquido/gás libertado pela explosão incendeia-se fazendo com que se origine uma bola de 

fogo.  

No entanto existem inúmeras definições para Bola de fogo, como é o caso da definição 

de Bosch e Weterings (1997) que definiram uma bola de fogo como o fogo que queima 

com rapidez suficiente ao ponto da massa em combustão suba para o ar como uma nuvem 

ou bola.  

Portanto, uma bola de fogo é uma consequência praticamente inevitável sempre que 

um tanque ou recipiente sofre um BLEVE e por este motivo, a bola de fogo, é 

frequentemente considerada uma parte inerente de qualquer BLEVE. (Eckhoff, 2014).   
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Figura 3. Bola de fogo resultante de um BLEVE. 

Fonte: https://me.queensu.ca/People/Birk/Research/ThermalHazards/bleve/queensbleve9296.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a modelação de bolas de fogo a partir da explosão de um tanque com 

GPL, tem que ter em conta a quantidade do GPL e o seu derrame no tanque, o 

desenvolvimento da bola de fogo e o tempo necessário para o seu desenvolvimento, o 

diâmetro da bola de fogo, isto assumindo que tenha a forma esférica, e a sua duração, o 

fator de visão e o calor irradiado pela bola de fogo. (Bariha, Mishra, & Srivastava, 2016). 

 

 

2.5. Vulnerabilidade das pessoas à Radiação Térmica 

Segundo estudos realizados sobre a radiação térmica e os efeitos que esta teria no ser 

humano, verificou-se que a probabilidade de fatalidade é fortemente dependente da idade 

da população exposta. Dados médicos sugerem que, para a mesma gravidade e área de 

queimadura, as pessoas mais velhas são mais propensas a sofrer danos fatais do que as 

pessoas mais jovens.  

Uma população vulnerável é definida como aquela que inclui pessoas que podem não 

responder efetivamente aos procedimentos de evacuação em caso de emergência, e 

normalmente supõe-se que essas pessoas correspondem a pessoas idosas e crianças.  
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Como já foi referido, o principal fator que afeta a probabilidade de fatalidade, para 

uma dada profundidade da queimadura e para a área da queimadura, é a idade.  

No entanto, para além da idade, existem outros fatores que têm um impacto 

significativo na capacidade de sobrevivência, sendo eles: a lesão por inalação, as 

condições médicas pré-existentes, complicações médicas decorrentes das queimaduras, 

os níveis de roupa que a pessoa tem, a velocidade e o tipo de tratamento médico que as 

pessoas irão receber e por fim irá depender muito da parte do corpo que sofreu as 

queimaduras. (Daycock & Rew, 2000). 

O tempo de exposição, assim como a intensidade, duração e comprimento de onda do 

fogo determinam o nível de radiação térmica recebida. O tempo de exposição é 

determinado pela duração do incêndio ou pelas caraterísticas de fuga da pessoa ou 

população exposta, que podem ser divididas em tempo de reação, velocidade de fuga e 

distância de segurança. (Daycock & Rew, 2000). 

O resultado da exposição à radiação depende da dose que a pessoa recebeu, da 

velocidade (ou seja, quão rápido a exposição à radiação ocorreu) e das partes do corpo 

afetadas. Outros fatores importantes incluem o estado de saúde das pessoas e se recebem 

cuidados médicos logo após a exposição ou não.  

 

2.6. Propano 

Os Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL), neste caso o Propano (C3H8), são 

hidrocarbonetos (compostos orgânicos, da família dos alcanos, constituídos por átomos 

de hidrogénio e de carbono).  

Segundo a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a denominação (GPL) 

resulta de, nas condições normais de pressão e de temperatura, se apresentarem no estado 

gasoso, mas à temperatura ambiente e quando submetidos a pressões relativamente 

baixas, poderem passar ao estado líquido, o que facilita a sua armazenagem quer em 

recipientes fixos (reservatórios), quer em recipientes móveis (garrafas), ao que se junta a 

sua facilidade de transporte e de manuseamento. 

A cadeia produtiva do gás natural abrange várias etapas, passando pela exploração, 

produção, processamento, transporte e por fim distribuição. Neste caso em específico a 

fase mais importante é o transporte do Gás natural, que consiste em conduzir o mesmo 

até aos distribuidores responsáveis pela entrega ao consumidor final do produto e que 
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Figura 4. Processamento do Gás natural (Fonte: Zamboni & Quaresma, 2017) 
 

 

pode ser realizado com o gás no estado líquido ou no estado gasoso. No estado gasoso, o 

meio de transporte são os gasodutos, que variam de diâmetro e pressão, de acordo com o 

destino do produto. No estado líquido, o GPL pode ser transportado por via marítima, 

ferroviária ou rodoviária. (Zamboni & Quaresma, 2017)  

O propano é uma das matérias perigosas que está mais envolvida em acidentes graves 

industriais e segundo a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, em termos 

médios, o GPL que é comercializado no nosso país é proveniente de Refinarias de 

Matosinhos (4%) e de Sines (12%), sendo que o restante é proveniente de mercado 

externo (84%).  
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Tabela 2.Fontes e cenários considerados no ALOHA (Fonte: Silva, F. 2007) 

2.7. ALOHA 

O software ALOHA (Areal Locations of Hazourds Atmospheres) é um software de 

modelagem que estima zonas de ameaça associadas a libertações químicas perigosas, 

incluindo nuvens de gases tóxicos, incêndios e explosões.  

Segundo o ALOHA, uma zona de perigo é uma área em que um risco (como 

toxicidade), excedeu um nível de preocupação (LOC) especificado pelo utilizador. O 

software permite ainda exportar os resultados para ambiente de Sistemas de Informação 

Geográfica, neste caso para ArcGis Pro e/ou Google Earth.  

Neste caso em particular, o ALOHA permitiu modelar um acidente com uma cisterna 

de propano onde ocorreu a dispersão de uma fuga de propano que ocorreu através de um 

dano estrutural provocado pelo acidente, o que originou o BLEVE’s (Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosions).  

O ALOHA não realiza a modelação de co-produtos de incêndios, explosões ou 

reações químicas, partículas, mistura de químicos e a topografia/relevo do terreno. Ou 

seja, o ALOHA considera o solo uniforme e livre de obstáculos, o que faz com a sua 

modelação não seja totalmente real. 
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Figura 5. Enquadramento Geográfico do Concelho de Sines 
 

 

Capítulo 3 – Área de Estudo 

3. Concelho de Sines 

O concelho de Sines localiza-se no distrito de Setúbal, na região do Alentejo Litoral, 

fazendo fronteira a Oeste com o Oceano Atlântico, a Norte e a Este com Santiago do 

Cacém e a Sul com Odemira. O concelho está dividido em duas freguesias: Porto Covo e 

Sines, a sede do concelho (fig.5). O Concelho de Sines tem uma área de 203.3 km2 

segundo os dados do Anuário Estatístico da Região do Alentejo de 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à nomenclatura de Unidades territoriais (NUTS) para fins 

estatísticos, o concelho de Sines encontra-se inserido numa unidade territorial de nível II, 

a do Alentejo (NUT II) e numa unidade territorial III, a do Alentejo Litoral (NUT III).  

Relativamente à distribuição da população residente no concelho, como podemos 

observar na figura 6, a mesma encontra-se sobretudo junto ao litoral do concelho, facto 

este que pode ser explicado pela ocupação do solo, visto que no interior do concelho a 

ocupação do solo é predominantemente florestal, e pode ser explicado também pela 

distribuição das acessibilidades rodoviárias que se encontram ao longo do litoral de Sines.  
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Figura 6. População residente no concelho de Sines, por subsecções estatísticas,  

segundos os censos 2011 
 

População residente é o “Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem 

presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram 

no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses 

anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência 

habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de 

observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano”. (INE, 

2011). 

Segundo os censos 2011, o concelho tem 14238 habitantes, tendo a freguesia de Sines 

a maior parte dos habitantes, com um número total de 13200 habitantes, 6513 homens e 

6687 mulheres, e Porto Covo tem 1038 habitantes, 516 homens e 522 mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de rede rodoviária, o concelho de Sines possui 300 km de extensão total 

subdividindo-se em 237km de estradas regionais, 28km de estrada nacional, 14km 

considerados como caminhos de terra e conta ainda com 20 km correspondentes aos 

itinerários principais e complementares (figura 7). 

Segundo o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para Riscos Químicos Graves 

em Sines, “a principal rodovia de acesso ao concelho de Sines é o itinerário Principal 
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Figura 7. Infraestruturas rodoviárias do município 

 

 

(IP8) que dá acesso rodoviário à cidade e efetua ligação com a auto-estrada do Sul (A2) 

em Grândola através do IC33. A circular da costa Norte inicia-se no término do IP8 

(Rotunda do Nó de Sines) prolonga-se até ao Porto de Sines, sendo a via de acesso direto 

às instalações da Caverna de Propano e à Área Portuária de Sines, onde se situa o 

Terminal Portuário da Repsol e o tanque de Metanos da EuroResinas.” 

“No domínio das infraestruturas rodoviárias de relevância operacional em operações de 

proteção civil e de vital importância para a prevenção, planeamento, socorro e 

emergência, é de referir ainda o conjunto de estradas e caminhos municipais que 

estabelecem ligações com menos expressões, mas que são igualmente importantes para 

garantir a segurança dos cidadãos.” (Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para 

Riscos Químicos Graves em Sines, 2015). Neste sentido assume especial relevância o 

caminho destacado na figura 7, uma vez que este é vital para a prevenção, planeamento, 

socorro e emergência, a Avenida General Humberto Delgado, com orientação Este-Oeste, 

visto ser um ponto central em relação à localização dos agentes de proteção civil.  
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Figura 8. Agentes de proteção civil do município 
 

A localização dos agentes de proteção civil é um aspeto fundamental neste tipo de 

acidentes, visto que quanto mais tempo levarem a chegar ao local do acidente, mais 

vulneráveis ficam as pessoas, quer sejam jovens ou idosos.  

O concelho de Sines tem os seguintes agentes de proteção civil: Unidade de Controlo 

Costeiro de Sines (GNR), Posto Territorial de Sines (GNR), Centro de Saúde, Primeiro 

Quartel dos Bombeiros voluntários de Sines, Bombeiros e Segurança do Porto de Sines, 

Bombeiros Voluntários de Sines e Quartel de Bombeiros da Galp de Sines. Todos estes 

agentes, como podemos observar no mapa da figura 8, encontram-se na freguesia de Sines 

e isto pode ser explicado pelo facto de ser nesta freguesia onde se localiza mais de 90% 

da população residente do concelho e por ser onde se encontram todos as indústrias de 

mercadorias perigosas.  

Neste domínio é ainda importante referir que o hospital mais próximo encontra-se em 

Santiago de Cacém, a uma distância de cerca de 20km do centro de Sines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspeto de extrema importância na mitigação deste tipo de acidentes é saber a 

localização dos postos de combustível. O concelho de Sines é servido por cinco postos 
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Figura 9. Localização dos Postos de Combustível no Concelho de Sines 
 

 

de abastecimento, quatro deles localizados na freguesia de Sines e o outro na freguesia de 

Porto Covo. O conhecimento da localização espacial destes pontos revela-se de 

significativa importância, como já foi referido, visto que, em caso de emergência as 

equipas de operações de socorro podem necessitar de recorrer a estes locais para fins de 

abastecimento dos veículos.  

Por outro lado, são localizações que, tendo em conta a sua atividade, acarretam 

sempre um potencial risco pois podem dar origem ao chamado “Efeito dominó”. Segundo 

a alínea d) do artigo 2, do Decreto-lei n.º 254/2007, este efeito trata-se de uma situação 

em que a localização e proximidade deste tipo de estabelecimentos a locais de acidentes 

graves envolvendo substâncias perigosas, pode agravar ainda mais as consequências do 

acidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

Capítulo 4 – Metodologia  

4.1. Modelo Concetual 

Para a obtenção dos resultados foi necessário recorrer à utilização de vários materiais 

e métodos. Como podemos observar na figura 10, recorri ao software ALOHA (Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres), ao Google Earth e por fim aos Sistemas de 

informação Geográfica, mais especificamente ao ArcGis Pro, onde foram realizadas as 

operações necessárias para obter os resultados finais sobre a vulnerabilidade da população 

a um acidente com um camião-cisterna, que irá originar um BLEVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Modelo concetual da Metodologia de modelação do Acidente 
 

 



 

32 

4.2. Modelação ALOHA 

O ALOHA para realizar a modelação do acidente precisa de informações tais como 

as condições atmosféricas do dia em que o acidente ocorreu, a ocupação do solo,  as 

dimensões da cisterna, a quantidade de produto que transportava, qual o produto que está 

a ser transportado e a temperatura do produto na cisterna, que neste caso o software deu 

o valor automaticamente.  

O dia escolhido foi um dia aleatório, onde a velocidade do vento nesse mesmo dia era 

de 10m/seg (o que corresponde a 36km/h), a ocupação do território definida é urbana/ 

florestal (o software não tem a opção de selecionar apenas florestal ou apenas urbana), o 

céu estava parcialmente coberto, a temperatura do ar era de 23 graus e a humidade estava 

nos 67%.   

Relativamente ao tipo de transporte, selecionei um pesado de matérias perigosas com 

um cilindro horizontal, visto que é a forma mais comum de transporte rodoviário deste 

tipo de matérias. O seu diâmetro era de 1.9m, com um comprimento de 12m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Modelação do BLEVE no ALOHA 
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Consequências da exposição

Potencialmente letal em 60 segundos

Queimaduras de 2º grau em 60 segundos 

Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2 Dor em 60 segundos 

Red Threat Zone - 10.0 kW/m2

Valores Padrão do ALOHA 

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2

Tabela 3.Valores padrão do ALOHA para radiação térmica e consequência no ser humano 

No cenário do acidente com o camião-cisterna de propano foi então modelada a  

ocorrência de um BLEVE. Este acidente tem por base o transporte de 8500kg de 

propano numa cisterna de 22.7m3, tendo em conta os valores padrão do ALOHA para a 

radiação térmica e as suas consequências no ser humano.  

Relativamente à modelação do BLEVE e, consequentemente, da radiação térmica, a 

tabela 3 representa os valores standard do ALOHA para a radiação térmica.  

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar na figura 12, existem três zonas de perigo. A zona vermelha 

tem uma energia térmica libertada superior a 10kw/m2 e será potencialmente letal para as 

pessoas que se encontrem nessa zona de perigo. A zona laranja apresenta uma libertação 

de energia térmica superior a 5kw/m2 e inferior a 10kw/m2 e provavelmente provocaria 

queimaduras de 2º grau nas pessoas expostas nesta área. E por fim temos a zona amarela, 

que representa uma libertação de energia térmica superior a 2kw/m2 e inferior a 5kw/m2 

e nesta zona as pessoas poderão começar a sentir dor dentro de 60 segundos.  As três áreas 

contam com uma exposição de apenas 60 segundos. 

Com os dados utilizados no ALOHA relativos às condições atmosféricas, as 

caraterísticas do camião-cisterna, entre outros, a zona vermelha terá um raio de exposição 

de 292 metros, a zona laranja 412 metros e a zona amarela 644 metros. O ALOHA quando 

faz a modelação do BLEVE gera automaticamente uma bola de fogo, que neste caso em 

específico tem um diâmetro de 119 metros e a sua combustão duraria 9 segundos.  

A área vulnerável do acidente corresponde assim a toda a área passível de ser atingida 

que, como já foi referido anteriormente, será influenciada pelas condições climáticas e 

geográficas do relevo, grandes edifícios, direção e velocidade do vento e até pelas 

próprias caraterísticas do gás, neste caso o Propano.  
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Figura 12 .Modelação BLEVE - Radiação Térmica 
 

 

Mas é preciso ter em atenção que o ALOHA não faz modelações em 3D, ou seja, ele 

faz as modelações como se fosse tudo plano e não houvessem obstáculos pelo caminho 

que impedissem ou travassem o alastramento da radiação térmica. Por exemplo, temos 

dois prédios, um de dez andares e outro de cinco andares e o de dez encontra-se à frente 

ao de cinco relativamente ao local do acidente. Neste caso, o prédio de cinco andares vai 

sofrer menos consequência em termos de degradação porque o prédio de dez andares que 

está à sua frente vai servir de proteção à explosão decorrente do BLEVE.  

“Também com o mesmo grau de relevância encontra-se o facto de a metodologia de 

cálculo da população potencialmente afetada considerar que a população se distribui 

uniformemente por unidade espacial (no território). Desta forma, o modelo considera que 

uma subsecção, por exemplo, que possua zonas desabitadas (montanha, floresta. etc), 

também possui população potencialmente afetada.” (Costa, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próximo passo consistiu na identificação das características da população bem 

como desenvolvimento de processos de normalização da informação, nomeadamente da 

estrutura etária e do ensino da população, em ambiente SIG. No caso da normalização 
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Contagem da Pop. Residente de acordo com 

o ensino, por subsecção estatística, afetada 

pelo BLEVE
/ Contagem da Pop. Residente Total 

afetada pelo BLEVEb)

a)
Contagem da Pop. Residente Total 

afetada pelo BLEVE/
Contagem da Pop. residente em cada grupo 

etário, por subsecção estatística, afetada 

pelo BLEVE

Figura 13. Normalização dos dados da População 
 

serviu para se obter uma melhor organização dos dados de forma a reduzir a redundância 

dos dados e aumentar a integridade e desempenho dos mesmos.  

A maioria dos dados dos censos são contagens e para determinar se essa contagem é 

“alta” ou “baixa” é necessário uma base de comparação apropriada (por exemplo, a 

contagem de todas as pessoas que residem numa área geográfica que são adultos e que 

têm um nível educacional conhecido).  A normalização dos dados dos censos permite 

interpretar as variáveis de dados em relação ao universo em que elas existem, dividindo 

a sua contagem pela contagem total do universo em estudo. 

 Neste caso em específico, a normalização foi realizada através dos dados da 

população que foi afetada pelo BLEVE, tendo em conta a sua estrutura etária e o ensino 

e consistiu nas seguintes fórmulas:  

 

 

 

 

 

 

 

A fórmula a) da figura 13, corresponde à normalização da população através da 

estrutura etária.  Ao normalizarmos a informação da estrutura etária, conseguimos saber 

a percentagem de população dos 25 aos 64 anos, por exemplo, que foi afetada no total da 

população residente. Por exemplo, na subsecção estatística com o código 15130101402, 

temos um total de 39 indivíduos residentes e um total de 27 indivíduos na faixa etária dos 

25 aos 64 anos. Ao pormos em prática a fórmula a) da figura 16, obtemos um resultado 

de 0.55, ou seja, 55% da população residente dessa subsecção estatística está na faixa 

etária dos 25 aos 64 anos.  

No caso da fórmula b) é exatamente o mesmo processo que a fórmula anterior, no 

entanto, queremos saber qual o grau de ensino escolar das pessoas afetadas.  
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Figura 14. Rota a percorrer desde os estabelecimentos dos agentes de proteção civil até ao local do 

acidente. 
 

Capítulo 5 – Resultados 

5.1. Acidente com camião-cisterna de Propano 

O cenário representa um acidente de viação na A26 em Sines, sentido norte-sul. O 

camião cisterna de 22.7m3 de transporte de propano despistou-se a tentar evitar outro 

veículo que circulava na via, resultando num despiste, fazendo com que uma válvula da 

cisterna se danificasse, originando uma fuga do gás que acabou por evoluir para um 

BLEVE.  

 

5.2. Agentes de Proteção Civil  

Como já foi referido no capítulo anterior, a localização dos agentes de proteção civil 

é um aspeto de elevada importância, pois a prontidão do socorro depende da distância ao 

local do acidente, ou a distância do local de acidente ao de saúde/hospital irão determinar 

o grau de vulnerabilidade das pessoas a este tipo de acontecimento.   
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Os agentes de proteção civil têm como principais objetivos: “prevenir os riscos 

coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de catástrofes deles resultantes; atenuar 

os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências descritas no objetivo 

anterior; socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e 

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; e apoiar a reposição da 

normalidade das pessoas em áreas afetadas por acidentes graves ou catástrofes.” 

(PROCIV, 2016).  

No mapa da figura 14 podemos observar todos os agentes de proteção civil que 

existem no concelho de Sines e as respetivas rotas que cada um irá ter que percorrer para 

socorrer o acidente com o camião-cisterna.  

No caso dos bombeiros e da GNR a rota realiza-se desde o quartel ou posto da GNR 

até ao local do acidente, enquanto que no caso do Centro de Saúde a rota realiza-se do 

local do acidente para o Centro de Saúde.  

Como podemos observar nas figuras 14 e 15, o quartel dos bombeiros que fica mais 

longe do acidente, é o quartel de Bombeiros da Galp de Sines, que fica a 7.5 km do local. 

Por outro lado, o Primeiro Quartel de Bombeiros Voluntários de Sines fica apenas a 1 

minuto do local, com uma distância de apenas 844 metros. É de referir que os tempos 

apresentados não incluem qualquer tipo de tráfego automóvel.  

Tendo em conta o objetivo deste estudo, o quartel de bombeiros que seria o ideal para 

socorrer as pessoas num acidente desta categoria, no Concelho de Sines, seria o Primeiro 

Quartel de Bombeiros Voluntários de Sines, visto que se encontra a menos de 1km do 

acidente. Desta maneira conseguiriam socorrer as pessoas logo após o acidente o que 

diminuiria a vulnerabilidade das mesmas na parte do socorro. No entanto, num acidente 

desta dimensão será esperada a ajuda de todos os agentes de proteção civil que estejam 

disponíveis no momento. 
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Figura 15.Distância e tempo a percorrer pelos agentes de proteção civil até ao local do 

acidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segundo o Grupo Técnico de Proteção Civil do Departamento de Saúde Pública, a 

gestão de situações de catástrofe ou de acidente grave corresponde à adoção de medidas 

que visam a concretização dos objetivos da proteção civil. Estas medidas são direcionadas 

para satisfazer as necessidades de socorro e proteção civil em cada fase ou período de 

situação de emergência. A gestão da emergência representa um ciclo de ação com as 

seguintes fases:  

• Pré-emergência (resposta, socorro); 

• Emergência (Recuperação, reabilitação); 

• Pós emergência (mitigação, planeamento). 

A fase pré-emergência corresponde à adoção das medidas de mitigação dos efeitos do 

risco, através de ações de informação, sensibilização e formação dos populares.  

A fase de emergência carateriza-se pela tomada de medidas imediatamente após a 

ocorrência de acidentes graves ou catástrofes e estas medidas são direcionadas 

primariamente para salvar vidas, tratar vítimas e prevenir situações recorrentes.  

A fase pós-emergência carateriza-se pelo desenvolvimento das atividades e 

programas conhecidos para restabelecer as condições mínimas consideradas aceitáveis 

pela sociedade, após a fase de emergência.  
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Figura 16.BLEVE - Elementos expostos 
 

No caso do local do acidente, na A26 em Sines, é necessário ter em conta vários 

aspetos, como o caso dos elementos expostos que se encontram representados na figura 

16. No caso temos representado um conjunto de elementos que, pela sua função, possuem 

sempre uma elevada concentração populacional. E é por essa razão que é necessário a 

criação de condições de planeamento e ordenamento que sejam capazes de prevenir e 

mitigar os efeitos que irão advir dos perigos que possam eventualmente surgir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos elementos expostos temos 2 estabelecimentos comerciais que se encontram na 

zona vermelha de ameaça e 1 que se encontra na zona vermelha e na zona laranja de 

ameaça. Os três estabelecimentos são supermercados e por norma tem sempre grandes 

concentrações populacionais a qualquer altura do dia e por essa razão carecem de especial 

atenção neste tipo de acidentes.  

Temos 1 posto de abastecimento de combustível que fica na parte laranja e na parte 

amarela do BLEVE, que como já foi referido anteriormente necessitam de atenção 

redobrada neste tipo de acidentes. 

 

 



 

40 

%

13%

11%

56%

20%

2220 Indivíduos 

População por Estrutura Etária afetada 

pelo Bleve 

249 Indivíduos
Estrutura Etária entre 

os 14 e os 24 anos

434 Indivíduos
Estrutura Etária com 

65 ou mais anos

População Total 

afetada pelo BLEVE 

288 Indivíduos

1249 Indivíduos

Estrutura Etária entre 

os 0 e os 13 anos

Estrutura Etária entre 

os 25 e os 64 anos

Tabela 4.População por estrutura etária afetada pelo BLEVE 

 

 

5.3. Estrutura etária da população afetada 

No que diz respeito à estrutura etária da população, a análise foi feita através dos 

grupos etários compreendidos entre os 0 e os 13 anos, os 14 e 24 anos, 25 e 64 anos e 65 

ou mais anos. 

Para analisar e avaliar quais as subsecções estatísticas e quantas pessoas por grupo 

etário seriam afetadas pelo BLEVE foi necessário recorrer à seguinte fórmula:  

 

 

Como já foi referido anteriormente, ao normalizarmos a informação da estrutura etária 

conseguimos saber a percentagem de população em cada estrutura etária que foi afetada 

no total da população residente.  

A população residente vulnerável à radiação térmica de 10 kW/m2, 5 kW/m2 e 2 

kW/m2 foi de 2220 indivíduos. O grupo etário entre os 0 e os 13 anos afetado pelo 

BLEVE representa 13% da população total afetada, e entre os 14 e os 24 anos representa 

11%. A população entre os 25 e os 64 anos é o grupo etário que irá ser mais afetado pelo 

BLEVE, visto que é a estrutura etária do concelho com mais população residente total, 

com 56% de pessoas afetadas pelo BLEVE, como podemos observar na tabela 4. O mapa 

da figura 18 representa a modelação do BLEVE com as respetivas subsecções estatísticas 

e população residente afetada.  

 

 

 

 

 

 

Contagem da Pop. Residente de acordo com 

o ensino, por subsecção estatística, afetada 

pelo BLEVE
/ Contagem da Pop. Residente Total 

afetada pelo BLEVEb)

a)
Contagem da Pop. Residente Total 

afetada pelo BLEVE/
Contagem da Pop. residente em cada grupo 

etário, por subsecção estatística, afetada 

pelo BLEVE

Figura 17. Fórmula para normalizar os dados da estrutura etária 

 

 



 

41 

Figura 18.BLEVE - População residente afetada pela radiação térmica 
 

Com um total de 2220 indivíduos afetados, a zona de cor vermelha será 

potencialmente letal para os indivíduos que nela se encontrarem, na zona laranja os 

indivíduos sofrerão queimaduras de 2º grau e em ambas zonas a exposição será de 60 

segundos. A área amarela representa radiação térmica que poderá causar outras lesões, 

mas não tão graves quanto as outras duas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sabermos a quantidade de indivíduos que foi afetada em cada uma das zonas de 

ameaça do BLEVE, recorremos ao cálculo da média ponderada e à quantidade de 

edificado existente em cada uma das subsecções. Em subsecções estatísticas que ficaram 

em apenas uma das três zonas do BLEVE não foi necessário realizar nenhum cálculo.  

No entanto, isto serviu apenas para estimar a população porque nunca conseguiríamos 

saber o valor exato ou o valor real de indivíduos que estariam em cada subsecção à hora 

e no dia do acidente. Tanto podiam ser mais indivíduos ou menos, daí ser apenas uma 

estimativa da população residente.  Para o caso das subsecções que ficaram divididas 

entre duas ou mesmo as três zonas do BLEVE, foi realizado o cálculo que se encontra na 

fórmula da figura 19.  
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1536 Indivíduos 

Total de Indivíduos afetados 2220 Indivíduos

Radiação Térmica/Bleve
População total afetada por Zonas do 

Bleve

Red Threat Zone - 10.0 kW/m2 341 Indivíduos  

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2 343 Individuos 

Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2

Tabela 5.População total afetada pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da radiação térmica 
 

 

 

 

A fórmula de cálculo da figura 19 deu-nos uma estimativa da população em cada uma 

das partes das subsecções que ficaram divididas entre duas ou mesmo nas três zonas de 

ameaça do BLEVE. O próximo passo foi validar os valores que resultaram deste cálculo 

tendo por base o ortofotomapa da zona do acidente e o edificado, porque este cálculo vai 

nos dar valores de acordo com o tamanho de cada área das subsecções. No entanto, apesar 

dos valores não serem os mais precisos, desta forma obtemos uma noção mais aproximada 

da realidade. 

Por exemplo, temos uma subsecção estatística com 20 indivíduos que ficou na zona 

vermelha e na zona laranja de ameaça, sendo que 10% dessa subsecção ficou na zona 

vermelha e os restantes 90% da subsecção ficaram na zona laranja. Ao pormos a fórmula 

da figura 19 em prática obteríamos 2 indivíduos na zona vermelha e 18 indivíduos na 

zona laranja. Isto tanto podia estar correto como completamente errado, daí validarmos a 

informação através do ortofotomapa e do edificado presente em cada subsecção.  

Assim, caso a população residente fosse exposta durante 60 segundos à radiação 

térmica durante o BLEVE, registar-se-iam 341 fatalidades (10 kW/m2), 343 indivíduos 

sofreriam consequências como queimaduras de segundo grau (5 kW/m2) e 1536 

indivíduos sofreriam outro tipo de consequências, mas não tão graves (2 kW/m2), como 

se pode observar na tabela 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Fórmula de cálculo para estimar o nº de pessoas nas subsecções de cada uma das zonas de ameaça 

do BLEVE 
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Figura 20.BLEVE – Estrutura Etária dos 0 aos 13 anos afetada pela radiação térmica 
 

 

A estrutura etária dos 0 aos 13 anos é uma das mais vulneráveis e potencialmente mais 

afetada neste tipo de acidentes.  

As crianças ao serem expostas aos níveis de radiação resultantes de acidentes desta 

dimensão, sofrerão consequências como por exemplo queimaduras. No entanto, estas 

queimaduras em outro grupo etário não terão as mesmas consequências que irão ter nas 

crianças, como é o caso do aumento da mortalidade (tolerância reduzida às queimaduras), 

cicatrizes, visto que têm a pele mais exposta e infeções. (Daycock & Rew, 2000)  

A duração da exposição pode ser mais longa para as crianças devido à redução da 

mobilidade e a dependências de adultos, para o caso das crianças com menos idade, o 

aumento do tempo de reação e o comportamento menos previsível.   

No mapa da figura 20 podemos observar a percentagem de indivíduos que poderão 

ser afetados em cada subsecção estatística, ou seja, no caso das subsecções estatísticas 

que representam 10%, isto significa que essa percentagem da população residente afetada 

corresponde ao grupo etário dos 0 aos 13 anos de idade.  
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Total de Indivíduos afetados 288 Indivíduos

Radiação Térmica/Bleve
Grupo etário dos 0 aos 13 anos afetado 

pelo BLEVE

50 Indivíduos  Red Threat Zone - 10.0 kW/m2

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2

Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2

56 Individuos 

182 Indivíduos 

Tabela 6.Grupo Etário dos 0 aos 13 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da 

radiação térmica 
 

O número de indivíduos com idades entre os 0 e os 13 afetados pelo BLEVE e 

consequentemente pela radiação térmica foram 288, representando 13% da população 

residente total afetada. Assim, caso a população residente com uma estrutura etária entre 

os 0 e os 13 anos fosse exposta durante 60 segundos à radiação térmica durante o BLEVE, 

registar-se-iam 50 fatalidades (10 kW/m2), 56 indivíduos sofreriam queimaduras de 

segundo grau (5 kW/m2) e 182 indivíduos sofreriam outro tipo de consequências (2 

kW/m2), como podemos observar na tabela 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao grupo etário dos 14 aos 24, são indivíduos que, apesar de também 

sofrerem consequências como as crianças, tem outro tipo de resposta a este tipo de 

acidentes.  Este grupo etário representa um total de 249 indivíduos afetados, o que 

corresponde a 11% da população total afetada. Podemos observar a sua distribuição nas 

três zonas do BLEVE no mapa da figura 21, onde podemos ver que existem pelo menos 

duas subsecções estatísticas onde 61% da população residente tem idades compreendidas 

entre os 14 e os 24 anos.  
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Figura 21.BLEVE - Estrutura etária dos 14 aos 24 anos afetada pela radiação térmica 
 

 

Total de Indivíduos afetados 249 Indivíduos

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2 57 Individuos 

Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2 146 Indivíduos 

Radiação Térmica/Bleve
Grupo etário dos 14 aos 24 anos afetado 

pelo BLEVE

Red Threat Zone - 10.0 kW/m2 46 Indivíduos  

Tabela 7.Grupo etário dos 14 aos 24 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da 

radiação térmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 7 podemos observar o número de indivíduos afetados em cada uma das 

zonas de ameaça do BLEVE, sendo que neste grupo etário teríamos 46 fatalidades, 57 

indivíduos sofreriam queimaduras graves e 146 indivíduos começariam apenas a começar 

a sentir dores e a sofrer outras consequências não tão graves quanto os outros indivíduos, 

relembrando que as três áreas contam com uma exposição de apenas 60 segundos.  
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Figura 22.BLEVE - Estrutura etária dos 25 aos 64 anos afetada pela radiação térmica 
 

Total de Indivíduos afetados 1249 Indivíduos

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2 198 Individuos 

Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2 845 Indivíduos 

Radiação Térmica/Bleve
Grupo etário dos 25 aos 64 anos afetado 

pelo BLEVE

Red Threat Zone - 10.0 kW/m2 206 Indivíduos  

Tabela 8.Grupo etário dos 25 aos 64 anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da 

radiação térmica 
 

No grupo etário dos 25 aos 64 anos, é o grupo com mais indivíduos na área envolvente 

ao acidente com 1249 indivíduos, representando 55% da população total afetada pelo 

BLEVE.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No mapa da figura 22 e na tabela 8 podemos observar os indivíduos que foram afetados 

e quais as subsecções onde existem mais indivíduos desta estrutura etária.  
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Figura 23. BLEVE - Estrutura etária com 65 ou mais anos afetada pela radiação térmica 

 

 

Neste caso teríamos 206 fatalidades, é o grupo etário que teria mais fatalidades e 

indivíduos que seriam afetados pelo acidente deste camião-cisterna que transportava 

propano. A zona laranja teria 198 indivíduos afetados e na zona amarela teríamos 845 

indivíduos afetados pela radiação térmica.  

No que se refere à radiação térmica e as suas consequências na população mais idosa, 

as queimaduras até podem ser idênticas para outro grupo etário, mas nos idosos vão ter 

caraterísticas mais significativas devido a: aumento da mortalidade (tolerância reduzida 

às queimaduras), problemas médicos pré-existentes e a saúde em geral. No caso da 

duração da exposição, pode ser maior para os idosos devido à reduzida mobilidade e ao 

aumento do tempo de reação. (Daycock & Rew, 2000). 

Esta estrutura etária dos 65 ou mais anos e a estrutura etária dos 0 aos 13 anos são as 

duas estruturas mais vulneráveis às consequências da radiação térmica originada pelo 

BLEVE.  

No mapa da figura 23 está representada a percentagem da população com 65 ou mais 

anos de acordo com a população residente em cada subsecção estatística, sendo que este 

grupo etário representa 20% da população residente total afetada, ou seja, 434 indivíduos.  
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Yellow Threat Zone - 2.0 kW/m2 363 Indivíduos 

Total de Indivíduos afetados 434 Indivíduos

39 Indivíduos  

Orange Threat Zone - 5.0 kW/m2 32 Individuos 

Radiação Térmica/Bleve
Grupo etário com 65 ou masi anos 

afetado pelo BLEVE

Red Threat Zone - 10.0 kW/m2

Tabela 9.Grupo etário com 65 ou mais anos afetado pelo BLEVE, nas diferentes zonas de ameaça da 

radiação térmica. 
 

 

Relativamente ao número de indivíduos desta estrutura etária afetados em cada uma 

das três zonas de ameaça do BLEVE, podemos observar na tabela 9 que teríamos um total 

de 39 fatalidades correspondentes à zona vermelha, temos 32 indivíduos que 

apresentaram consequências graves como queimaduras de segundo grau na zona laranja 

e por fim na zona amarelo temos 363 indivíduos que apresentaram outras consequências 

à sua exposição à radiação térmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Habilitações literárias da população afetada 

Foi feita a diferenciação das diversas habilitações literárias da população afetada pela 

radiação térmica proveniente do BLEVE, pelo facto de que provavelmente um indivíduo 

que esteja a completar o ensino secundário ou o ensino Superior esteja mais preparado 

para situações deste tipo, quer seja pela área em que está a estudar (por exemplo no caso 

do ensino superior, pode ser uma pessoa que esteja a estudar enfermagem), quer pelas 

disciplinas que tiveram no seu percurso escolar.  

No caso do exemplo da pessoa que esteja a estudar enfermagem, tem mais 

conhecimento sobre as consequências da radiação térmica no ser humano que um 

indivíduo que esteja no 1º ensino básico, ou seja, neste caso, os últimos indivíduos serão 

sempre mais vulneráveis do que os do ensino secundário e superior, não só pela idade, 

mas pelo conhecimento que cada indivíduo possui.  
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População Total 

afetada pelo BLEVE 

População por habilitações literárias afetada 

pelo Bleve  
%

2220 Indivíduos 

Pop. Que não sabe ler/ 

escrever ou que tem o 1º 

ensino básico

763 Indivíduos 34%

Pop. Que se encontra no 

2º e no 3º básico
673 Indivíduos 30%

Pop. Com o ensino 

secundário e ensino 

superior completo 

449 Indivíduos 20%

Tabela 10.População por habilitações literárias afetada pelo BLEVE 
 

 

Nº de Indivíduos com um 

determinado grau de habilitação /
Contagem da Pop. Residente total 

afetada pelo Bleve 

Figura 24 .Fórmula para normalizar os dados referentes ao Grau de Habilitação dos indivíduos 

afetados 
 

As habilitações literárias foram divididas da seguinte forma: indivíduos que não 

sabem ler/escrever e indivíduos com o 1º ensino básico; indivíduos com o 2º e 3º ensino 

básico; e por fim indivíduos com o ensino secundário e o ensino superior completos. A 

divisão foi baseada tendo em consideração a idade dos indivíduos em cada um dos graus 

literários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mapa da figura 25 podemos observar a distribuição da população que não saber 

ler/escrever e que tem apenas o 1º ensino básico. Tal como na estrutura etária da 

população, no grau de habilitações efetuou-se a normalização dos dados para sabermos 

quantos indivíduos tinham um certo grau de habilitação por subsecção estatística, tendo 

em conta a população residente.  

 

 

 

 

No caso da população que não sabe ler/escrever ou que está no 1º ciclo do ensino 

básico, foi o grau literário mais afetado pelo BLEVE, com um total de 763 indivíduos, 

representando 34% da população total afetada. Estes indivíduos representam o grupo mais 

vulnerável à radiação térmica, uma vez que não possuem tantos conhecimentos ou não 
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tem mesmo qualquer conhecimento sobre o que fazer em caso de um acidente desta 

dimensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à população do 2º e do 3º ensino básico, são indivíduos que já 

apresentam mais conhecimentos, quer pela idade mais avançada, quer pelas disciplinas 

que estudam relativas ao corpo humano e, por isso, não são tão vulneráveis quanto os 

indivíduos anteriores.  No mapa da figura 26 podemos observar a distribuição destes 

indivíduos, que contam com um total de 673 afetados, dos 2220 habitantes residentes na 

área total afetada pelo BLEVE, representado 30% da população total afetada. 

 

 

 

 

 

Figura 25.BLEVE - População que não sabe ler/escrever ou com o 1º ensino básico que foi afetada pela 

radiação térmica 
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Figura 26.BLEVE - População do 2º e 3º Ensino Básico afetada pela radiação Térmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim temos os indivíduos com o ensino secundário e o ensino superior 

completos. Estes indivíduos, pela sua idade e pelos conhecimentos que possuem são os 

menos vulneráveis a este tipo de acidentes, com exceção das pessoas idosas que tenham 

o ensino secundário ou ensino superior completo, porque esse grupo etário é um dos mais 

vulneráveis como já foi referido anteriormente.  

No mapa da figura 27 estão representados estes indivíduos por subsecções estatísticas, 

com um total de 449 indivíduos afetados, ou seja, 20% da população total afetada tem o 

ensino secundário ou o ensino superior completo.  

Mais uma vez é de elevada importância referir que o ALOHA não realiza modelações 

em 3D e que não é possível saber quantas pessoas estariam no local do acidente no dia e 

na hora a que ocorreu, ou seja, tanto podiam estar mais pessoas na envolvente do acidente 

como menos. Os valores obtidos são uma estimativa da população de acordo com os 

dados das subsecções estatísticas do INE.  
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Figura 27.BLEVE - População com o Ensino Secundário e/ou o Ensino Superior completo afetada pela 

radiação térmica 
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Capítulo 6 – Considerações Finais 

Conclusão “A relação entre riscos e território é complexa e apenas a análise detalhada 

dos locais e contextos específicos nos poderá ajudar a compreender a suas dinâmicas. O 

território não deve ser estudado sem se considerar os perigos, a vulnerabilidade e o risco 

e, por outro lado, nenhum risco pode ser avaliado sem ter em consideração a dimensão 

espacial 

Em situações de acidentes desta dimensão é necessário identificar o perigo, neste caso 

o BLEVE, e formas de antecipar e mitigar as suas possíveis consequências, não só para 

minimizar os prejuízos, mas para proteger a população que seria potencialmente afetada. 

Isto pode ser possível através da “implementação das medidas de prevenção e mitigação 

necessárias no quadro do ordenamento do território, através da adequada localização das 

populações e das atividades económicas.”. (Costa, 2015).  

As soluções de mitigação do risco de ocorrência do BLEVE podem ser diversas, desde 

a relocalização das pessoas, à utilização de percursos alternativos para o transporte de 

matérias perigosas, até à transferência das produções de matérias perigosas para outros 

locais que causem menos suscetibilidade às pessoas. É necessário implementar medidas 

nas construções para minimizar as consequências.  

Entretanto, o presente estudo é valido para se obter uma estimativa da extensão dos 

danos decorrentes de acidentes desta dimensão. Para ultrapassar as limitações deste 

estudo é fundamental introduzir a análise 3D nos modelos do território de forma a 

perceber a influência dos obstáculos na propagação do BLEVE, assim como elaborar 

cartografia dos elementos expostos devidamente ponderada pela distribuição espacial da 

área construída nas unidades administrativas que servem de base à representação 

cartográfica. O software ALOHA demonstrou ser uma ferramenta de fácil acesso e 

utilização, apresentando uma interface de fácil aprendizagem, o que permitiu que a 

introdução dos dados e a realização dos cálculos tenha sido feita num curto espaço de 

tempo.  
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Anexos   

Anexo I – Modelação ALOHA Propano 

Site data:  

Location: Sines, PORTUGAL  

Building Air Exchanges Per Hour: 2.02 (unsheltered single storied)  

Time: January 6, 2020 2251 hours ST (using computer’s clock) 

 

Chemical data:  

Chemical Name: PROPANE Molecular Weight: 44.10 g/mol  

AEGL-1 (60 min): 5500 ppm AEGL-2 (60 min): 17000 ppm AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm  

IDLH: 2100 ppm LEL: 21000 ppm UEL: 95000 ppm  

Ambient Boiling Point: -42.2° C  

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm  

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

Atmospheric data: (manual input of data)  

Wind: 10 meters/second from N at 3 meters  

Ground Roughness: urban or forest  

Cloud Cover: 5 tenths  

Air Temperature: 23° C Stability Class: D  

No Inversion Height Relative Humidity: 68% 

 

Source strength:  

BLEVE of flammable liquid in horizontal cylindrical tank 

Tank Diameter: 1.9 meters Tank Length: 8 meters  

Tank Volume: 22.7 cubic meters  

Tank contains liquid  

Internal Storage Temperature: 23° C  

Chemical Mass in Tank: 8500 kilograms  

Tank is 70% full  
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Percentage of tank mass in Fireball: 100.0% 

Fireball diameter: 118 meters 

Burn Duration: 9 Seconds 

 

Threat zone:  

Threat Modeled: Thermal Radiation from Fireball 

Red: 292 meters --- (10.0 kw/ (sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

Orange: 412 meters --- (5.0 kw/ (sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

Yellow: 644 meters --- (2.0 kw/ (sq m) = pain within 60 sec) 

 

 


