
MODELOS DE SIMULAÇÃO DE EFEITOS FÍSICOS PARA SISTEMAS GÁS/VAPOR – Modelos atualizados em Dez:2007
Estes modelos são de uso para análise de riscos em plantas industriais e serviços diversos e são “linkados” de acordo com os eventos analisados.

MODELO GERAL ROTINAS OPÇÕES ANALÍTICAS E/OU SAÍDAS DOS MODELOS

Escape/Release de 
gás/vapor

1. Gas/vapor por orificio em vasos Análise de escape Adiabáticos, Isotérmicos, Politrópico.

2. Gas/vapor por orificio em tubulações Inclui dois tipos de ruptura: guilhotina e furo.

3. Escape de gás em regime não estacionário em longas tubulações Considera opções de ruptura guilhotina e furo

Escape bifásico /gás 
liqüefeito

3 Escape de Gas/vapor por orificio e válvulas de segurança - Diers Diers (top venting model). Considera dados de forma do furo, tipo de  
ruptura e se o mesmo ocorre em tubulação ou vaso.

4. Escape de vapor por orifícios – vasos e tubulações – top venting. Considera 6 opções de parâmetros associados ao escape

5. Escape não estacionário bifásico em tubulações-Modelo Morrow. Quatro opções associados ao tipo de escape

7. Flash de  liquido – Instantaneous flashing release 

8. Escape bifásico em  tubulações- TPDIS model Bottom venting model

9. Spray

Evaporação de poça 10. Formação de poça e evaporação Permite determinar a dinâmica de nuvem formada durante evaporação. 

DISPERSÃO 
ATMOSFÉRICA

11. Gás Neutro

12. Gás Denso

13. Jato Turbulento

Curvas de isoconcentração; Cálculo de massa explosiva, contorno de nuvens,  
Carga tóxica associada a nuvens tóxicas

EXPLOSÕES

14. Ruptura de vasos

15. Modelo Multi-Energy
16. Modelo TNT (cálculo de equivalência em TNT)

Emissão de fragmentos de vasos, e impactos a estruturas e seus danos,  
picos de sobrepressão, duração de fase positiva, pressão dinâmica, impulso  
de pressão, Cálculo de raios de sobrepressão.

RADIAÇÃO CALÓRICA E 
COMBUSTÃO

17. BLEVE – modelo estático

18. BLEVE – modelo dinâmico

19. Fogo em poça

20. Fogo em tocha - Chamberlain

21. Jato de fogo bifásico

22. Taxa de combustão e substâncias emitidas

Os modelos permitem o cálculo de distâncias de letalidade e análise probit  
para os eventos envolvendo combustão, incêndio, seja na forma de nuvem,  
jato ou combustão propriamente dita. A sua combinação com os modelos de  
conseqüências permite elaborar análises para risco social, risco individual  
(ambos ambientais) e cálculos de prevenção de perdas e avaliações para  
seguro e resseguro permitindo também um gerenciamento objetivo dos 
riscos e redução dos custos de seguro.



MODELOS DE ANÁLISE DE VULNERABILIDADE PARA RISCO SOCIAL, INDIVIDUAL, PROPERTY, PREVENÇÃO DE PERDAS E SEGURO E RESSEGURO

MODELO GERAL MODELO ESPECÍFICO ROTINA

Danos causados por 
radiação

1. GRUPOS POPULACIONAIS Cálculos de letalidade

2. INDÍVIDUOS Cálculos probit e de letalidade

3. DANOS SOBRE ESTRUTURAS Temperatura crítica do aço, carga térmica e seção do perfil de aço.
Temperatura crítica para o vidro, carga térmica e espessura.

4. VARIAÇÕES DA FUNÇÃO VULNERABILIDADE Tempo de exposição para queimaduras de 1º; 2º e 3º grau.
Nível de radiação para queimaduras de 1º; 2º e 3º grau.

Conseqüências dos efeitos 
das explosões sobre seres 
humanos
 

5. CONSEQÜÊNCIAS DE ONDAS DE PRESSÃO Pico de sobrepressão
Tempo de duração

6. CONSEQÜÊNCIAS DE FRAGMENTOS
Fragmentos de construção
Fragmentos de vidro
Colapso de construções

7. DANOS SOBRE ESTRUTURAS Grau de danos

Danos ocasionados por 
intoxicação aguda

8. ESTIMATIVA DE DANOS
Proporção de danos letais
Concentração tóxica
Duração da exposição

9. CONVERSÃO DE DADOS DE TOXICIDADE 
OBTIDOS COM ANIMAIS Estimativa de  dados de toxicidade humana a partir de dados obtidos com  animais.

10. FUNÇÕES PARA LA EXPOSIÇÃO Duração
Concentração

11. COMBUSTÃO DE SUBSTÃNCIAS TÓXICAS
Taxa de queima
Proporção incinerada
Proporção de sólidos não incinerados

Proteção contra 
substâncias tóxicas pela 
vulnerabilidade in door.

12. CONCENTRAÇÃO IN DOOR
Concentração tóxica ao tempo t
Tempo até atingir uma determainada concentração
Liberação semicontínua

13. FUNÇÕES - CONTÍNUO Tempo vs letalidade
Concentração vs. Letalidade

14. FUNÇÕES – SEMICONTÍNUO Tempo vs letalidade
Concentração vs. Letalidade



EXPLOSÃO DE PARTICULADOS , ALÍVIO E VENTING DAS MESMAS

A utilidade deste modelo é importante para avaliações em locais tais como silos, matearias, estocagem de grãos, industria alimentícia, farmacêutica, rações, pós 
metálicos, estudos preventivos na indústria em equipamentos tais como filtros manga, recuperação de finos, fibras e outros tipos de sistemas particulados. 
o programa permite o cálculo de condições de alívio (painéis e outros sistemas) em vasos e tubulações de transporte, permitindo o cálculo de comprimento de 
chama visando o alívio seguro do material a aliviar e inclusive a recoil force que deve ser suporta pela estrutura do sistema na hora da explosão.

MODELO GERAL MODELO ESPECÍFICO ROTINAS

Levantamento de dados relativos a 
explosão de particulados

Identificação de perigos de explosao Hazop dirigido a idenficação de eventos de explosão e necessidade de alívios,.

Avaliação das propriedades 
“explosíveis” do(s) particulado(s) 

envolvidos 
na operação e/ou processo

Levantamento dos parâmetros de explosão de particulados e testes de 
explosividade do material particulado.

Simulação de explosões de 
particulados

Silos e bunkers

Vasos cúbicos

Recipientes alongados

1- Areas de venting definidas para sistemas de alívio de explosão de particulados 
para:

 dispersão homogênea de particulados 
 dispersão heterogênea de particulados

2- Cálculo de comprimento de chama de venting de explosão
3- Recoil force da explosão.
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