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Resumo da Tese apresentada à TPQB/UFRJ como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

AVALIAÇÃO DE EFEITO DOMINÓ EM DUTOS PARALELOS ENTERRADOS
QUE TRANSPORTAM PRODUTOS DE PETRÓLEO

Edmilson Pinto da Silva

Outubro/2016

Orientadores: Márcio Nele de Souza
Paulo Fernando Frutuoso e Melo

Programa: Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos

Nesta tese de doutorado apresenta-se uma metodologia para a avaliação de efeito
dominó em dutos paralelos enterrados. A metodologia centra-se em duas aborda-
gens complementares. A avaliação de efeito dominó seguindo a primeira abordagem
considera a possibilidade de efeito dominó em dutos paralelos enterrados levando-se
em conta os dados de acidentes históricos e modelos de cratera de dutos existentes
na literatura (Gasunie, Batelle e da Advantica). Adicionalmente, um novo modelo
de cratera Baseado em Acidentes foi desenvolvido, o qual permite a previsão da
largura cratera como uma função dos parâmetros relevantes de projeto do duto e da
densidade do solo. A possibilidade de efeito dominó seguindo a segunda abordagem
é realizada utilizando-se uma metodologia de análise que considera os métodos para
previsão dos fenômenos possíveis de ocorrer após a ruptura de um gasoduto paralelo
a um ou mais dutos, ou seja, (i) liberação de gás com alto momento a partir das
duas extremidades da tubulação que sofre ruptura, (ii) interação entre os jatos de
gás liberados a partir de cada extremidade e com as paredes da cratera formada,
(iii) a combustão do gás liberado simulando a chama do jato de fogo, (iv) troca
de calor entre a chama e a superfície externa do duto adjacente e (v) resfriamento
da superfície interna do duto adjacente pelo fluido transportado. Os métodos com-
putacionais capazes de prever os fenômenos listados são descritos e a validação da
metodologia é realizada através da comparação dos resultados previstos pela simu-
lação computacional com os obtidos em experimentos.
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Abstract of Thesis presented to TPQB/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

EVALUATION OF DOMINO EFFECT IN UNDERGROUND PARALLEL
PIPELINES THAT TRANSPORT PETROLEUM PRODUCTS

Edmilson Pinto da Silva

October/2016

Advisors: Márcio Nele de Souza
Paulo Fernando Frutuoso e Melo

Department: Technology of Chemical and Biochemical Processes

This doctoral thesis presents a methodology for the evaluation of domino effect
in underground parallel pipelines. The methodology focuses on two complementary
approaches. The domino effect evaluation following the first approach considers the
possibility of domino effect in underground parallel pipelines taking into account
historical accident data and pipeline crater models from literature (Gasunie, Batelle
and Advantica). In addition to this, a novel Accident-Based crater model has been
developed, which allows the prediction of the crater width as a function of the rele-
vant design pipeline parameters as well as the soil density. The possibility of domino
effect following the second approach is conducted using a method that considers the
prediction of possible phenomena that occur after the rupture of a pipeline parallel
to one or more other pipelines, that is, (i) gas release with high momentum from
the two ends of the pipe, (ii) interaction between the jets of gas released from each
pipeline end and with the walls of the crater formed, (iii) combustion of the gas
released simulating the flame of the jet fire, (iv) heat exchange between the flame
and the outer surface of the adjacent pipeline and (v) cooling of the inner surface
of the adjacent pipeline by the transported fluid. The computational methods to
predict the phenomena listed are described and the validation of the methodology is
performed by comparing the results predicted by the computer simulation and the
ones obtained in experiments.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Tema em estudo

O transporte de petróleo e derivados por meio de dutos é considerado um dos
modos mais seguros e econômicos pelos especialistas em segurança industrial. Po-
rém, durante a sua operação, os dutos estão sujeitos a falhas que podem ocasionar
vazamentos com consequências para o meio ambiente, instalações adjacentes e para
as pessoas. Desse modo, a realização de estudos para avaliar a segurança dos dutos
é considerada uma tarefa importante para as operadoras em todo o mundo. Os
principais objetivos desses estudos são a definição de parâmetros de projeto e/ou
procedimentos operacionais que possam minimizar os riscos tanto quanto possível
e também garantir um aumento na confiabilidade e disponibilidade dos sistemas de
segurança, resultando em maior produtividade e segurança dos trabalhadores e da
população do entorno. Nestes estudos, geralmente as frequências e consequências
dos cenários acidentais são estimadas com a finalidade de se calcular o risco, que é
definido como o somatório do produto das frequências e consequências de todos os
eventos que seriam gerados na hipótese de ocorrências de acidentes. Efetivamente, a
fim de minimizar os riscos, os operadores devem definir medidas que possam diminuir
as frequência de falhas e/ou as consequências associadas a tais falhas.

No caso de dutos, de acordo com os principais bancos de dados de acidentes, as
causas de falhas mais comuns são a interferência de terceiros, erro humano, corrosão,
movimentação de solo e defeito de construção/material [1–3].

As consequências de falhas em dutos, por sua vez, dependem principalmente do
produto transportado, condições operacionais (pressão, vazão, temperatura) e das
características do entorno, as quais apresentam uma grande variabilidade, tendo em
vista que eventualmente estes podem atravessar áreas rurais, urbanas e industriais.
Evidentemente, considerando os efeitos sobre as pessoas, as consequências de aciden-
tes em dutos em áreas urbanas são extremamente maiores que em áreas industriais
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e rurais.
A crescente demanda de gás natural e derivados de petróleo acrescido da eficiên-

cia no transporte desses produtos através de longas distâncias eventualmente gera
a necessidade da construção de uma grande quantidade de dutos. Por outro lado,
a necessidade de faixas de servidão para a passagem desses dutos juntamente com
os crescentes impactos ambientais causados pela instalação de várias faixas, espe-
cialmente em áreas populosas, lança o desafio de construí-las de uma maneira que
os conflitos pela terra e os impactos ambientais sejam minimizados, e, ao mesmo
tempo, seja garantida a segurança da população. A solução desse problema geral-
mente envolve a construção de dutos paralelos ao longo de faixas novas ou existentes.
No entanto, quando dois ou mais dutos são projetados e construídos em paralelo,
pode ser possível que um acidente que ocorreu em um dos dutos venha a afetar um
ou mais dutos adjacentes provocando um aumento nas consequências do acidente.
Este evento é conhecido como escalonamento ou efeito dominó. Neste caso, as con-
sequências associadas ao evento final serão maiores que aquelas associadas ao evento
primário de modo que haverá também um acréscimo no risco. Consequentemente, a
desconsideração da avaliação de efeito dominó nos estudos de riscos de dutos parale-
los poderá causar uma subestimação do risco real a que as pessoas nas proximidades
dos dutos estarão sujeitas [4].

Apesar de os principais bancos de dados de dutos [1–3] não serem claros a respeito
dos acidentes envolvendo dutos paralelos, ACTON et al. [5] relatam que em uma
análise inicial dos dados de incidentes em dutos de transporte de gás natural foram
indentificados pelo menos doze incidentes envolvendo a ruptura de um gasoduto
paralelo a um ou mais outros dutos, sem que houvesse a falha subsequente dos
dutos adjacentes. Os autores apontam ainda um caso de efeito dominó em dutos
paralelos.

Considerando que a locação de vários dutos de produtos diversos em paralelo
é uma prática comum no mundo, a definição de parâmetros de projeto e/ou me-
didas mitigadoras para evitar a ocorrência de efeito dominó é fundamental para a
implantação de dutos paralelos mais seguros. Naturalmente, a realização de estudos
que garantam uma distância segura de afastamento entre os dutos ou adição de ou-
tras medidas de projeto que possam prevenir a ocorrência de efeito dominó torna-se
crucial para a garantia da segurança da população do entorno e da continuidade
operacional dos dutos adjacentes. Dessa forma, a adoção de uma metodologia con-
sistente que leve em consideração todos os fenômenos envolvidos após a ocorrência
de falhas em um ou mais dutos paralelos e seus efeitos nos dutos adjacentes torna-se
crucial para o projeto de dutos que compartilhem a mesma faixa de servidão.

Esta tese de doutorado tem, portanto, como objetivo a pesquisa, desenvolvimento
e validação de uma metodologia detalhada para a descrição das consequências de
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acidentes envolvendo a ruptura de um gasoduto enterrado e os potenciais efeitos
sobre dutos paralelos adjacentes.

A avaliação do efeito dominó em dutos paralelos enterrados, nesta tese de dou-
torado, centra-se em duas abordagens. Na primeira abordagem, um duto enterrado
pode ser considerado como seguro após um acidente com um duto de gás ou de gás
liquefeito adjacente quando permanece fora da cratera formada. Portanto, a fim de
se evitar o efeito de dominó nestes casos, o projeto de dutos paralelos deve consi-
derar distâncias de separação entre os dutos com base na largura da cratera, que
é um dos métodos amplamente utilizados em aplicações de engenharia. A segunda
abordagem é voltada para a avaliação do efeito dominó nos casos em que não seja
possível manter uma distância de separação baseada na largura da cratera. Neste
caso, um ou mais dutos poderiam estar expostos dentro da cratera. Nesta aborda-
gem, a avaliação do efeito dominó é realizada através de simulações fluidodinâmicas
para a determinação do comportamento do gás liberado a partir do duto que sofre
ruptura e sua interação com as paredes da cratera, a combustão do gás com formação
da chama, a determinação do fluxo de calor radiativo incidente na superfície externa
do duto adjacente e o resfriamento da sua parede pelo fluido transportado. O efeito
dominó ocorrerá se a radiação térmica for alta o suficiente para superar o efeito
de resfriamento causado pela ação dos fluidos transportados nos dutos paralelos,
comprometendo a sua integridade mecânica.

A avaliação de efeito dominó referida na primeira abordagem considerou a pos-
sibilidade de efeito dominó em dutos paralelos enterrados levando-se em conta os
dados de acidentes históricos e modelos de cratera de dutos. A primeira etapa tem,
portanto, como objetivo a análise dos acidentes em dutos subterrâneos de produtos
petrolíferos em que houve a formação de uma cratera no solo, bem como a avaliação
da possibilidade de efeito dominó nestes casos. Um levantamento bibliográfico de-
talhado foi realizado para identificar os modelos de crateras existentes juntamente
com uma análise histórica de acidentes. Um código computacional em linguagem
FORTRAN foi implementado para avaliar o desempenho dos modelos de cratera da
Gasunie, Batelle e da Advantica. Além disso, um novo modelo de cratera baseado
em acidentes foi desenvolvido, o qual permite a previsão da largura cratera como
uma função dos parâmetros relevantes de projeto, bem como em função da densidade
do solo.

A possibilidade de efeito dominó, seguindo a segunda abordagem, é realizada
utilizando-se uma metodologia de análise que considera os métodos para previsão
dos fenômenos possíveis de ocorrer após a ruptura de um gasoduto paralelo a um ou
mais dutos. Estes fenômenos também podem ser descritos em etapas como segue:
(i) liberação de gás com alto momento a partir das duas extremidades da tubulação,
(ii) interação entres os jatos de gás liberados a partir de cada extremidade e com as
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paredes da cratera formada, (iii) a combustão do gás liberado simulando a chama
do jato de fogo, (iv) troca de calor entre a chama e a superfície externa do duto
adjacente e (v) resfriamento da superfície interna do duto adjacente pelo fluido
transportado. Os métodos computacionais capazes de prever os fenômenos listados
são descritos e a validação da metodologia é realizada através da comparação entre
os resultados previstos pela simulação computacional e os obtidos em experimentos.

As bases teóricas e práticas do uso da fluidodinâmica computacional e suas apli-
cações em situações reais, principalmente na indústria, foram adquiridas durante
treinamento realizado na Universidade de Cranfield no Reino Unido durante o pe-
ríodo de setembro de 2012 a setembro de 2013. Neste período, foi desenvolvida a
base da metodologia para a avaliação de efeito dominó em dutos paralelos, objetivo
desta tese de doutorado. Este treinamento foi previsto inicialmente com a finalidade
de dar suporte ao estudo proposto na tese, porém ao final, com o financiamento da
Petrobras, se consolidou em um mestrado. Dessa forma, parte da base metodológica
aqui proposta já foi publicada sob a forma de uma dissertação de mestrado [4] e será
reavaliada e aperfeiçoada nesta tese.

1.2 Organização

Para uma melhor compreensão, esta tese de doutorado foi dividida em seis capí-
tulos conforme descritos a seguir:

O capítulo 2 apresenta o resultado de uma extensa pesquisa bibliográfica reali-
zada com o objetivo de conhecer o estado da arte relacionado ao efeito dominó em
dutos paralelos. As principais contribuições ao tema em estudo, realizadas por di-
versos autores, são descritas incluindo-se as metodologias empregadas e os principais
resultados obtidos.

O capítulo 3 apresenta um levantamento bibliográfico com a inserção de impor-
tantes conceitos para um melhor entendimento dos fenômenos envolvidos após a
ruptura de um ou mais dutos presentes em faixas compartilhadas, os efeitos que
podem advir sobre os dutos adjacentes e as principais técnicas de previsão destes
efeitos.

No capítulo 4, por sua vez, descreve-se a metodologia a ser utilizada para a ava-
liação de efeito dominó em dutos paralelos. Este capítulo é dividido em seções onde
se descreve a metodologia utilizada para a caracterização dos acidentes envolvendo
dutos enterrados com formação de cratera e avaliação dos modelos de previsão das
dimensões da cratera. Neste capítulo é apresentada ainda uma proposta para a mo-
delagem de efeito dominó em dutos paralelos enterrados utilizando fluidodinâmica
computacional e a sua respectiva validação.

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos no estudo de efeito dominó
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baseado em acidentes históricos e modelos de cratera, juntamente com a discussão
das principais características observadas nestes acidentes, os resultados da avaliação
do desempenho dos modelos de previsão das dimensões da cratera e os resultados
obtidos na validação da metodologia de modelagem computacional do efeito dominó.

As conclusões obtidas são apresentadas no capítulo 6 juntamente com sugestões
de trabalhos futuros.

Ao final são apresentadas as referências bibliográficas citadas ao longo da presente
tese de doutorado. Em apêndice são incluídos dados e informações importantes para
a modelagem e entendimento do efeito dominó em dutos paralelos enterrados.
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Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo apresenta o resultado de uma extensa pesquisa bibliográfica reali-
zada com o objetivo de conhecer o estado da arte relacionado ao efeito dominó em
dutos paralelos. A maioria das publicações encontradas são de trabalhos da indústria
de transporte de óleo e gás. Muitos destes estudos são tratados como confidenciais,
de modo que na maioria deles, apenas informações parciais são tornadas públicas.
As principais contribuições ao tema em estudo serão apresentadas a seguir.

Dentre as referências que tratam especificamente do efeito dominó em dutos pa-
ralelos destacam-se seis artigos [5–10] e dois relatórios técnicos [11, 12]. A análise
dessas referências demonstrou que a maioria dos autores optou por estudar o efeito
dominó em dutos paralelos levando em consideração as consequências associadas
às falhas de gasodutos e dutos de gás liquefeito [5, 7–9, 11, 12]. Apenas J. GIO-
VANNI RAMÍREZ-CAMACHO et al. [6] e LUO et al. [10] apresentam estudos da
probabilidade de ocorrência de efeito dominó.

No que se refere às medidas que seriam necessárias para prevenir a falha de dutos
adjacentes, estas geralmente se traduzem sob a forma de definição de distâncias de
separação entre os dutos paralelos de modo a se evitar o efeito dominó ou diminuir
a sua probabilidade de ocorrência.

Infere-se da literatura que a investigação de efeito dominó em dutos paralelos é
bastante recente, tendo em vista que o primeiro estudo encontrado [8] foi publicado
em 1999. Este artigo apresenta uma avaliação de efeito dominó entre dutos aéreos
paralelos. Nesse caso não há a formação de cratera, portanto, a avaliação leva
em conta apenas a transferência de calor entre os gases em combustão e o duto
adjacente. A avaliação foi realizada por meio de estudos de caso com os cenários
acidentais que poderiam ocorrer como consequência da falha de um duto de gás
natural (ruptura, furos de 2%, 10%, 50% e 100% do diâmetro) e os efeitos térmicos
destes cenários sobre a tubulação adjacente. Os estudos de casos foram divididos em
três cenários de acordo com a localização dos dutos em relação à chama: (i) falha
grande e jato vertical com chama deslocada; (ii) falha pequena com jato de fogo
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incidindo diretamente na tubulação paralela; (iii) falha pequena com a tubulação
paralela envolvida pela chama

Para a avaliação da possibilidade de efeito dominó, uma metodologia para a
análise da transferência de calor entre o jato de fogo, a tubulação adjacente trans-
portando metano e suas vizinhanças foi elaborada e os diferentes mecanismos foram
discutidos considerando as características do jato de fogo, da tubulação adjacente,
do ambiente externo e do gás transportado. As equações para a determinação do
calor recebido e perdido pela tubulação adjacente foram apresentadas e os gradientes
de temperatura na parede da tubulação foram calculados a partir das mesmas. Uma
vez que os gradientes de temperatura através da parede da tubulação foram obtidos,
as tensões térmicas resultantes da carga de pressão interna e expansão diferencial do
aço foram analiticamente calculados e comparados com a tensão de escoamento do
mesmo na temperatura da parede da tubulação. Os resultados obtidos mostraram
que a tubulação foi capaz de resistir à carga térmica sem grandes problemas no pri-
meiro caso. No segundo, a tubulação não resistiria à carga térmica e no terceiro, a
mesma resistiria, porém com uma baixa margem em relação à tensão de escoamento.

Outro estudo de grande relevância foi desenvolvido em um projeto de pesquisa
do Batelle Memorial Institute [11]. Este projeto teve como principal objetivo assistir
as empresas de transporte de gás na definição de espaçamentos mínimos entre dutos
paralelos de modo a garantir uma operação confiável e segura destes dutos. A
definição dos espaçamentos mínimos requer um modelo para estimar o tamanho da
cratera produzido pela ruptura de um primeiro duto e um modelo para avaliar a
resposta do duto adjacente ao ser submetido à carga térmica do jato de fogo gerado
em caso de ignição do gás liberado pela ruptura inicial. Três modelos de cratera
são apresentados: o modelo da Gasunie, da norma holandesa NEN 3651 [13] e um
novo modelo desenvolvido considerando que a formação da cratera pelos dutos é
similar à formação da cratera a partir de explosivos. Todas as hipóteses assumidas
no desenvolvimento deste modelo de cratera são apresentadas no relatório.

Com relação à transferência de calor entre o jato de fogo de gás liberado no
duto que sofre a ruptura e o duto adjacente, assume-se que a radiação térmica é
parcialmente conduzida radial e circunferencialmente através da parede da tubulação
adjacente. Assume-se ainda a perda de calor por convecção pela parede interna da
tubulação para o gás transportado, o qual sofre um aumento de temperatura. Um
modelo comercial de elementos finitos, chamado ABAQUS, foi usado para calcular
os campos de temperatura resultantes deste cenário. A geometria do modelo foi
dividida em três regiões: a chama, o gás e a tubulação. A simulação completa
consistiu em 1683 nós, 160 elementos para a chama, 160 elementos para a tubulação
e 640 elementos para o gás. As simulações foram conduzidas até que se atingisse o
estado estacionário. A malha foi gerada utilizando-se o software FEMAP e então
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exportada para o ABAQUS. Uma macro foi elaborada para gerar as várias partes do
modelo automaticamente quando os seguintes parâmetros fossem fornecidos: metade
do ângulo e altura da chama, distância entre as tubulações, diâmetro e espessura
da tubulação adjacente. As condições de contorno, as propriedades físico-químicas
e as faixas de parâmetros estudados (diâmetro e espessura da parede da tubulação,
velocidade do gás, altura e ângulo da chama) são apresentados no relatório.

Com base no estudo de CROCE e MUDAN [14] e dados de testes em larga escala
realizados pela empresa British Gas em Spadeadam no Reino Unido, assumiu-se que
a temperatura da chama seria igual a 1500 K. Tendo em vista a indisponibilidade
de uma análise estrutural completa da tubulação adjacente, assumiu-se que os pa-
râmetros derivados no cálculo da temperatura da tubulação adjacente (temperatura
máxima, gradiente máximo de temperatura radial, gradiente máximo de tempera-
tura circunferencial e gradiente máximo de temperatura axial) forneceriam uma boa
indicação dos locais e da magnitude da tensão térmica na tubulação adjacente.

Outro projeto de pesquisa com o objetivo de desenvolver uma metodologia para
a avaliação de efeito dominó e ao mesmo tempo estabelecer critérios de separação
entre dutos paralelos foi desenvolvido por ACTON et al. [5]. Neste estudo, os auto-
res apresentam uma metodologia para a avaliação de efeito dominó produzido por
furo ou ruptura de uma tubulação paralela. A primeira etapa do projeto consistiu
na caracterização dos incêndios produzidos após a ignição do gás liberado devido à
ruptura de uma tubulação de transporte através da análise dos experimentos publi-
cados por ACTON et al. [15]. Contudo, segundo os autores, nenhuma informação foi
obtida para a previsão dos fluxos de calor dentro da cratera. Dessa forma, estudos
subsequentes utilizando CFD e experimentos adicionais foram realizados para a pre-
visão dos fluxos máximos de calor dentro da cratera. Segundo os autores, os fluxos
dentro da cratera medidos experimentalmente foram comparados com os obtidos pe-
las simulações em CFD e observou-se que os valores experimentais corresponderam
a 50% dos valores obtidos por CFD.

A segunda etapa deste projeto consistiu na determinação das máximas distân-
cias de efeito (metade da largura da cratera) com as quais um duto paralelo estaria
protegido em caso de falhas em dutos adjacentes. Estas distâncias foram estabe-
lecidas considerando-se diferentes diâmetros, pressões de operação e tipos de solo.
Em anexo, foram apresentados os gráficos com as curvas para a determinação das
distâncias de separação entre os dutos de acordo com o diâmetro, pressão e tipo de
solo. Com a finalidade de servir como um guia na avaliação de efeito dominó entre
dutos paralelos enterrados, um fluxograma com a sequência de etapas e os critérios
para a avaliação de efeito dominó entre os dutos paralelos é apresentado juntamente
com a discussão desses eventos e critérios.

A metodologia apresentada por ACTON et al. [5] foi utilizada pela empresa
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inglesa Advantica para a determinação das distâncias de separação entre dutos pa-
ralelos durante a avaliação de riscos das faixas de dutos do Plano Diretor de Dutos
do Estado de São Paulo [12]. O máximo tamanho da cratera e distâncias de separa-
ção entre os dutos que seriam capazes de prevenir o efeito dominó foram sugeridos
e apresentados em tabelas para os dutos na faixa na região de Capuava na cidade
de Mauá. Contudo, nenhum detalhe dos modelos ou equações utilizados para a
determinação da largura da cratera é disponibilizado no relatório nem tampouco é
realizada uma avaliação mais detalhada incluindo os demais fenômenos envolvidos
no efeito dominó em dutos paralelos.

Embora seja mais comum o estudo de efeito dominó entre dutos paralelos que
transportam produtos perigosos, principalmente inflamáveis, MOHSIN et al. [9]
abordaram a possibilidade de falha de um duto de gás natural causada pela ero-
são de sua parede provocada por um jato de água com partículas de areia. O estudo
teve como principal objetivo avaliar a adequação das distâncias de separação entre
tubulações de gás e outras utilidades enterradas sugeridas nos padrões de projeto
publicados pela Energy Comission of Malaysia State. A avaliação envolveu expe-
rimentos com uma tubulação de aço similar ao API 5L X42, a qual foi submetida
ao jato de água e areia com objetivo de identificar padrões de erosão do aço e res-
pectivas taxas de perda de espessura. Adicionalmente, simulações em CFD foram
realizadas e validadas mediante a comparação das características do processo obtidos
experimentalmente, tais como as pressões dinâmicas ao longo do percurso do jato e
a diminuição da força do jato conforme a distância de separação das tubulações.

O estudo concluiu que as distâncias de separação sugeridas nos padrões de projeto
(300mm) eram insuficientes para proteger as tubulações de gás do efeito erosivo
provocado pelo jato de água e areia. O artigo sugere que, em tais casos, as distâncias
de separação deveriam ser aumentadas ou seria necessária a colocação de barreiras
protetoras para garantir a segurança das instalações.

Atentando para a importância do efeito dominó sobre a frequência de falhas de
um sistema de dutos, J. GIOVANNI RAMÍREZ-CAMACHO et al. [6] propuseram
um modelo para estimar a probabilidade de ocorrência de efeito dominó em dutos
aéreos ou enterrados como função do local do furo, dos diâmetros das tubulações
paralelas e respectiva distância entre as mesmas para os casos em que o jato de fogo
incide diretamente na tubulação adjacente. A frequência do efeito dominó pode ser
estimada a partir da frequência inicial do evento, obtida a partir dos bancos de dados
de falhas de dutos, e da probabilidade de dano à tubulação alvo. Além do modelo
desenvolvido, os autores apresentam ainda o resultado de uma pesquisa de casos
de efeito dominó, onde listam e descrevem as características de oito ocorrências de
efeito dominó em dutos paralelos enterrados e aéreos. Os autores apresentaram uma
árvore com as possíveis sequências de eventos que se seguiriam desde a falha de um
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determinado duto até a ocorrência do efeito dominó.
Foram encontradas ainda referências que não são diretamente relacionadas ao

estudo do efeito dominó em dutos paralelos, porém descrevem os principais eventos
que se sucedem após um acidente envolvendo um duto de alta pressão [16–24] ou à
avaliação dos perfis de temperatura e tensões em dutos sujeitos a uma determinada
carga térmica [25–31]. Alguns destes estudos se dedicaram à avaliação computa-
cional dos fenômenos que ocorrem após um acidente com um duto transportando
um gás pressurizado utilizando métodos integrais, os quais consistem em métodos
intermediários entre os métodos empíricos e a fuidodinâmica computacional [20–24].
Outros autores se dedicaram ao estudo destes fenômenos utilizando a fluidodinâmica
computacional [17, 18, 32, 33] e estas contribuições são de notória importância para
esta tese de doutorado. Dessa forma, apresentaremos a seguir algumas das principais
premissas utilizadas nestes estudos e os resultados obtidos.

Três dos estudos citados [16–18] foram desenvolvidos pelo Health and Safety
Executive (HSE) do Reino Unido, através do Health and Safety Laboratory (HSL),
com o objetivo de revisar a sua metodologia de avaliação de risco de gasodutos de
alta pressão. Nestes estudos, utilizou-se a fluidodinâmica computacional com foco
na modelagem mais realista de vazamentos sem ignição resultante de falhas em duto
com a formação de cratera no solo.

No primeiro estudo [16], três cenários de falhas foram considerados: a) ruptura
total; b) furo de 10 cm de diâmetro com vazamento vertical e c) furo de 10 cm de
diâmetro com vazamento horizontal. Assumiu-se um duto de 1, 0m de diâmetro
com 1, 0m de profundidade (ou seja, o eixo do duto a 1, 5m de profundidade).

A geometria da cratera, incluindo o seu tamanho e forma, foi determinada a
partir de dados limitados e julgamento de engenharia e considerou dois ângulos de
parede extremos (51 e 25, 5o) denominados íngreme e raso, respectivamente. Duas
taxas representativas de liberação de gás foram escolhidas para simulação (1.000 kg/s
e 4.000 kg/s), correspondentes a pressões iniciais de aproximadamente 15 e 53 bar,
respectivamente. Na modelagem em CFD estas vazões mássicas são atingidas para
pressões de estagnação de 3, 5 bar e 15, 3 bar, respectivamente. As simulações CFD
foram conduzidas no estado estacionário usando o programa computacional AEA
Technology CFX4, que resolve as equações da conservação (massa, momento e ener-
gia).

No caso da ruptura com ângulo de cratera íngreme, os resultados obtidos mos-
traram que cada seção de duto que sofreu a ruptura gera um jato horizontal e estes
jatos se chocam. Este comportamento foi observado a partir da análise de uma seção
transversal do duto na cratera, que mostra o jato deixando o duto horizontalmente
e, em seguida, sendo dirigido verticalmente para longe da zona de estagnação na
forma de um jato radial, com uma espessura de aproximadamente 0, 5m. Observou-
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se ainda que a parte do gás que escapa para cima sem impedimento pelas paredes
da cratera cria um fluxo radial cujas concentrações caem rapidamente. O restante
do gás, o qual é conduzido para baixo e lateralmente na cratera, termina viajando
horizontalmente, perpendicularmente ao duto sob a forma de uma lâmina delgada
vertical.

Os resultados foram similares tanto para as simulações com pressão de 3, 5 bar
quanto com a pressão de 13, 5 bar, sendo que na maior pressão houve aproximada-
mente uma duplicação tanto do raio do jato que sai da tubulação como também da
espessura do jato radial vertical.

Outra característica importante do fenômeno é a entrada de ar na cratera que
foi observada através da análise dos contornos de concentração de metano tomados
no plano do solo.

Com relação à ruptura com ângulo de cratera raso, os resultados foram similares,
sendo que a principal diferença está no gás que é forçado para baixo e para os
lados dentro da cratera. Este gás se espalha sobre o solo da cratera, de modo que
no momento em que atinge a borda da mesma este gás exibe uma concentração
razoavelmente uniforme que se estende por toda a largura da borda da cratera e se
dispersa mais próximo do nível do solo.

No segundo estudo [17], que foi denominado segunda fase do projeto, foram
realizadas simulações em CFD usando o programa CFX4 para simular um vazamento
a partir de um gasoduto de 1, 07m de diâmetro e pressões de operação iguais a 8, 20,
40 e 75 bar, em que o jato é direcionado para baixo de modo a colidir com a superfície
da cratera. De forma a simplificar a modelagem, foi assumido fluxo bidimensional,
e a liberação de gás natural foi substituída por uma mistura de gás “dopado” com
ar para permitir a previsão de concentrações relativas.

As simulações foram realizadas considerando um fluxo constante com condições
de saída calculadas usando as relações de escoamento isentrópico para cada uma das
pressões de operação do duto avaliadas. Segundo os autores, as condições definidas
representariam os primeiros estágios de um vazamento em um duto, antes que os
efeitos viscosos se tornassem importantes, ou seja, nos primeiros segundos após a
ruptura, quando o gás é liberado na sua vazão máxima.

As dimensões da cratera foram definidas relativamente ao diâmetro do duto, ou
seja, a profundidade da cratera é assumida igual a 2,5 diâmetros a partir da parte
inferior do duto e a largura da cratera ao nível do solo é assumida igual a 10 diâ-
metros do duto. Para a modelagem, foram definidos dois ângulos de cratera: 51o e
25, 5o. Assumiu-se que o comprimento do duto dentro da cratera seria igual ao pró-
prio comprimento da ruptura (12m) mais os comprimentos das duas extremidades
geradas pela ruptura (2m cada uma).

Considerando-se que a definição de ruptura pressupõe que o fluxo mássico má-
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ximo irá ocorrer em uma área transversal equivalente a duas vezes o diâmetro do
duto, a área de uma fenda equivalente a uma ruptura seria de aproximadamente
1, 73m2. Assumindo-se que a área da ruptura se estenderia por uma fenda longitu-
dinal uniforme e igual ao comprimento da seção que falha (12m), esta fenda teria
uma largura de 0, 144m. A partir desta definição, três posições de ruptura possíveis
que dão origem a liberações de gás obstruídas foram consideradas: (i) na superfície
inferior do duto; (ii) na linha média entre as superfícies superior e inferior do duto
e (iii) numa posição a 22, 5o acima desta linha média.

Os resultados das simulações mostraram que o comportamento geral do fluxo do
gás consiste em um jato superexpandido de alto momento (velocidade de pico entre
200m/s e 600m/s) cuja direção é definida pelas paredes da cratera. Observou-se
que o gás é liberado de forma obstruída devido ao impacto na superfície da cratera,
razão pela qual os autores supõem que um flash fire não seria um cenário crível
nesta situação.

No terceiro estudo [18], o HSL relata a realização de simulações em CFD para
avaliar o comportamento do gás liberado após a ruptura de um gasoduto em que
a cratera formada teria um ângulo de 80o. A escolha deste ângulo se deu por
observações experimentais e de incidentes realizadas pela British Gas, em que se
concluiu que os ângulos da cratera poderiam variar de 30o a 80o, dependendo da
cobertura de solo sobre o duto.

Para a as simulações CFD e os modelos físicos empregados utilizou-se metodo-
logia idêntica àquela do estudo anterior, descrita acima. Os resultados indicaram
que o gás é liberado verticalmente para a atmosfera, seja diretamente, seja após
impactar nas paredes da cratera.

Diferentemente do que ocorreu nos estudos anteriores, em que houve a formação
de um jato próximo do solo, em nenhum destes casos um jato com este compor-
tamento foi observado. Os autores concluem que a geometria da cratera influencia
profundamente o comportamento do jato de gás liberado no caso de ruptura de um
gasoduto.

Adicionalmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica detalhada dos acidentes
históricos envolvendo dutos enterrados em que houve a formação de cratera no solo.
Estes acidentes foram estudados em detalhes e uma lista com características dos
acidentes importantes na análise do efeito dominó em dutos paralelos enterrados,
bem como as respectivas fontes bibliográficas, é apresentada no Apêndice A.
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Capítulo 3

Fundamentação Teórica

3.1 Definição de Efeito Dominó

Na área de risco tecnológico define-se o efeito dominó como a propagação de um
evento acidental primário para equipamentos próximos, desencadeando um ou mais
eventos secundários. Por conseguinte, as consequências globais do evento final são
mais severas que aquelas do evento primário [34].

Embora seja comum o uso dos termos efeito dominó e escalonamento como repre-
sentativos do mesmo fenômeno, há uma sutil diferença nos significados desses termos.
Mais precisamente, o termo escalonamento indica um aumento nas consequências
de um evento sem que o mesmo se propague para outras áreas ou equipamentos
de uma planta. Consequentemente, considera-se que existe a ocorrência de efeito
dominó apenas no caso de haver a propagação do evento para outros equipamen-
tos ou áreas da planta. Por exemplo, o escalonamento se dá quando um pequeno
vazamento aumenta a sua intensidade e então sofre ignição causando um incêndio.
Quando o incêndio se espalha para outras áreas ou causa um BLEVE que impacta
outras áreas ou equipamentos da planta, dizemos que houve um efeito dominó [35].

Há duas categorias principais de efeito dominó denominadas efeito dominó di-
reto e indireto [35]. O efeito dominó direto acontece quando o vetor dominó causa
diretamente a perda de contenção, incêndio ou explosão em uma planta próxima.
O efeito dominó indireto, por outro lado, ocorre quando o vetor dominó impacta os
componentes responsáveis pela resposta a emergência [35].

3.1.1 Mecanismos de Efeito Dominó

Há quatro mecanismos ou vetores pelos quais um efeito dominó pode ser propa-
gado de uma planta para outra [35]:

• Incêndio;
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• Explosão;

• Liberação tóxica;

• Outras liberações perigosas.

Para determinar se um efeito dominó de uma planta A poderá ocorrer numa
planta B, é necessário considerar os seguintes fatores [35]:

a. A magnitude da consequência na planta A;

b. A probabilidade de que esta consequência atinja a planta B;

c. O nível de dano provável na planta B.

3.2 Efeito Dominó em Dutos Paralelos

Para entender os mecanismos de efeito dominó em dutos paralelos enterrados
é necessário o conhecimento das possíveis consequências associadas às falhas em
dutos, as quais podem ser de dois tipos: rupturas e furos. Os furos (vazamentos)
são definidos como uma perda de fluido através de um defeito estável, ao passo
que as rupturas são definidas como a perda de fluido através de defeitos instáveis
que se estendem durante a falha de modo que a área de liberação é normalmente
equivalente à abertura das duas extremidades da tubulação [36].

As consequências associadas a rupturas e furos em oleodutos, gasodutos e dutos
de gás liquefeito enterrados são mostradas respectivamente nas árvores de eventos
apresentadas nas Figuras 3.1 a 3.3. Uma árvore de eventos é um modelo de lógica
gráfica que identifica e quantifica as possíveis consequências após um evento iniciador
[37].

Figura 3.1: Árvore de eventos para ruptura e furos em oleodutos [38].
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Figura 3.2: Árvores de eventos para ruptura e furos em gasodutos [38].

Figura 3.3: Árvores de eventos para ruptura e furos em dutos de gás liquefeito [38].

Ao analisar as árvores de eventos mostradas nas Figuras 3.1 a 3.3, constata-se
que os eventos que se desenvolvem após um vazamento de gás ou óleo causado por
um acidente em um duto dependerão da ocorrência ou não de ignição. No caso de
não haver ignição, o fluido liberado se dispersará sem que haja maiores danos.
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Com relação à ruptura ou furos em oleodutos enterrados, as falhas ocorrem
sem a formação de cratera ou com formação de uma cratera de menor magnitude.
Por outro lado, o óleo que é liberado poderá aflorar à superfície formando uma
poça de produto no solo. A partir da formação da poça, os eventos que se seguem
dependerão do momento em que a ignição venha a ocorrer, ou seja, se a ignição
for imediata ou retardada. A ignição imediata dará origem a um incêndio em poça
e a ignição retardada dará origem a um incêndio em nuvem (flash fire) ou uma
explosão de nuvem de vapor (VCE). Sendo assim, não há a possibilidade de que os
dutos enterrados adjacentes sejam atingidos, pois os mesmos estarão protegidos pela
cobertura de solo.

No caso de ruptura de gasodutos enterrados, esta geralmente ocorre com a for-
mação de uma cratera no solo. Dessa forma, o gás será liberado dentro da cratera e o
mesmo poderá sofrer ignição imediata com a formação de uma bola de fogo seguida
de um jato de fogo. Já no caso de vazamentos (furos), a ignição dará origem a um
jato de fogo.

A bola de fogo é de duração limitada (em geral da ordem de 5 a 20 s) e isto deve
ser levado em conta na definição da possibilidade de escalonamento [39]. Devido
à curta duração da bola de fogo, a possibilidade de efeito dominó devido à sua
ocorrência pode ser desconsiderada, dado que para que um duto de aço exposto
à radiação dentro da cratera tenha a sua estrutura fragilizada, é necessário que
o mesmo esteja exposto a uma radiação térmica durante um período de tempo
significativo.

No caso do jato de fogo, tendo em vista que este poderá ter uma longa duração,
se houver dutos adjacentes paralelos expostos à radiação emitida pelo mesmo, haverá
a possibilidade do efeito dominó.

As possíveis rotas de ocorrência de efeito dominó em dutos paralelos são descritas
em maiores detalhes na seção seguinte.

3.2.1 Possibilidades de efeito Dominó em Dutos Paralelos

Uma vez que ocorra um vazamento em um duto de gás ou gás liquefeito, o efeito
dominó em dutos adjacentes paralelos dependerão principalmente de os dutos serem
aéreos ou enterrados e se os produtos transportados forem ou não inflamáveis. As
possibilidades de efeito dominó em dutos paralelos são resumidas na Figura 3.4 [6].
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Figura 3.4: Possibilidades de efeito dominó em dutos paralelos [6].

A árvore de eventos apresentada na Figura 3.4 considera como evento iniciador
um vazamento (liberação de produto em forma de jato) através de um furo ou
ruptura no duto fonte [6].

Se os dutos paralelos forem aéreos e o fluido liberado for inflamável, a sua ignição
irá gerar um jato de fogo e haverá a probabilidade de a chama incidir diretamente
no duto alvo [6].

O fluido transportado no duto adjacente (duto alvo) e a sua taxa de escoamento
definirão o grau de probabilidade de falha do mesmo. Se o duto alvo transporta
um fluido a uma alta taxa de escoamento, a transferência de calor entre a parede
aquecida do duto e o fluido transporatado pode ser suficiente para prevenir a sua
falha [6].

Quando o duto alvo transporta um gás e não apresenta medidas de proteção
contra a chama, a probabilidade de falha em um curto período de tempo é muito
alta [6]. Isto decorre do fato que os fluxos de calor na parede do duto alvo poderão
atingir valores bastante elevados [40]. Dessa forma, se não houver o resfriamento
da parede do duto adjacente, o tempo para a a sua falha será da ordem de alguns
minutos [6].

Se a tubulação alvo transporta um fluido bifásico, a possibilidade de falha devido
a alta temperatura na parede da mesma deve também ser considerada. Por sua vez,
se o duto alvo transporta um líquido, haverá uma maior capacidade de resfriamento
da parede do duto e, consequentemente, uma menor probabilidade de o mesmo vir
a falhar. No entanto, caso haja o fechamento de válvulas de bloqueio, poderá haver
uma diminuição do escoamento do líquido no duto alvo, limitando a transferência
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do calor entre a parede aquecida do duto e o fluido escoado. Esta ação, portanto,
provocará um aumento da probabilidade de falha do duto adjacente [6].

As consequências dos vazamentos e, por conseguinte, as probabilidades de efeito
dominó também dependerão do ambiente em que ocorre a liberação. Quando a
liberação ocorre em um ambiente congestionado, o formato do jato de fogo poderá ser
modificado de modo que a chama pode não incidir diretamente no duto alvo, porém
este pode ser envolvido pelas chamas ou receber a radiação proveniente das mesmas.
Neste caso, o duto alvo poderá estar sujeito a uma radiação inferior àquela de uma
chama que incide diretamente. Porém, mesmo assim, ainda haverá a possibilidade
do efeito dominó, mas com uma menor probabilidade de ocorrência [6].

Quando os dutos paralelos forem enterrados e o fluido liberado for um gás ou gás
liquefeito, a liberação ocorrerá com a formação de uma cratera no solo. Caso o fluido
liberado não seja inflamável ou seja inflamável mas não haja ignição, o jato liberado
durante a formação da cratera carreará partículas do solo e incidirá diretamente no
duto adjacente se este estiver a uma distância inferior à largura da cratera. Neste
caso, o caráter altamente abrasivo do jato de fluido e partículas de solo poderá ser
capaz de reduzir a espessura da parede do duto adjacente e compromenter a sua
capacidade de suportar a sua pressão interna, havendo a possibilidade de o mesmo
vir a falhar. No caso da liberação inflamável com ignição, além de estar sujeito à
abrasividade do jato de fluido e partículas de solo durante a formação da cratera,
o duto alvo ainda poderá estar sujeito à alta carga térmica do jato de fogo e sua
falha poderá ocorrer se esta carga for suficientemente alta para superar o efeito de
resfriamento causado pelos fluidos transportados, comprometendo a sua integridade
mecânica [6].

Em resumo, o efeito dominó em dutos paralelos enterrados poderá ocorrer pelo
jato abrasivo de fluido e partículas de solo sobre o duto adjacente durante a formação
da cratera ou devido à radiação térmica provocada pelo jato de fogo. No caso de
dutos aéreos, tendo em vista que não há a formação de cratera, o efeito dominó
poderá ocorrer exclusivamente pela radiação térmica.

No caso da carga térmica, o efeito dominó ocorrerá se a mesma for alta o suficiente
para superar o efeito de resfriamento causado pela ação dos fluidos transportados
nos dutos paralelos, comprometendo a sua integridade mecânica. No caso do jato
abrasivo de fluido e partículas de solo, este poderá reduzir a espessura da parede do
duto adjacente comprometendo a sua capacidade de suportar a sua pressão interna
provocando a falha do mesmo.
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3.3 Natureza e características do jato de fogo

Um jato de fogo é uma chama difusiva resultante da queima de um combustí-
vel liberado continuamente com momento significativo em uma faixa particular de
direções [41].

Os jatos de fogo podem ser produzidos após a liberação de uma variedade de
tipos de combustível. O mais comum ocorre após a ignição de uma liberação de gás
pressurizado dando origem a um jato de fogo de gás, mas pode ser produzido também
a partir de gases liquefeitos ou até mesmo de mistura de líquidos e gases. Em se
tratando de uma mistura de líquido/gás pressurizada (como, por exemplo, “óleo cru”
ou um gás dissolvido em um líquido), o jato de fogo originado terá características
bifásicas. Neste caso, a corrente de gás atomiza o líquido em gotas que são, então,
evaporadas pela radiação térmica recebida. Há a possibilidade ainda da formação
de jatos de fogo após a liberação de um gás liquefeito, o qual vaporiza rapidamente
[41].

Para o caso de liberações na forma líquida, o jato de fogo é mais provável de
ocorrer quando o líquido é liberado a partir de um recipiente onde o mesmo seja
armazenado a uma temperatura acima do seu ponto de ebulição nas condições ambi-
entais, no momento em que ocorre sua evaporação instantânea. Líquidos não voláteis
(por exemplo, querosene, diesel ou óleo cru estabilizado) têm baixa probabilidade
de sustentar um jato de fogo bifásico, a menos que o mesmo seja pilotado por uma
chama adjacente, mas, mesmo assim, existe a probabilidade de ocorrer uma perda
de líquido com formação de uma poça [42].

Existe ainda uma diferença entre os jatos de fogo formados pela ruptura de um
gasoduto aéreo e aqueles formados por um gasoduto enterrado. No caso de um
gasoduto enterrado, após a ruptura, o gás é liberado dentro de uma cratera, e caso
haja a ignição, haverá a formação de um incêndio em cratera. Na ausência de
obstáculos, rupturas de gasodutos aéreos geralmente produzem jatos livres.

3.4 Modelagem de Cratera

A ruptura de um duto enterrado que transporte gás ou gás liquefeito ocorre com
a formação de uma cratera no solo [4, 5, 34]. Quando o gás liberado sofre ignição,
o incêndio se desenvolverá dentro desta cratera [6]. Se um duto adjacente estiver
fora da cratera formada, ele permancecerá seguro, pois estará protegido pelo solo.
Contudo, se um duto adjacente estiver dentro da cratera, estará sujeito à pressão
exercida pelo gás liberado sobre o solo e à carga térmica gerada pelo incêndio.
Neste caso, há a possibilidade de efeito dominó [36]. De acordo com ACTON et al.
[5], em doze incidentes que envolveram a ruptura de dutos enterrados, acredita-se
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que em um destes houve a ocorrência de efeito dominó. Nesta tese, estes números
são atualizados mediante a identificação de dois casos de efeito dominó a partir de
dezessete acidentes envolvendo dutos paralelos enterrados.

De modo a prevenir o efeito dominó em dutos paralelos enterrados, é necessária
a definição de distâncias mínimas de separação entre dois ou mais dutos que operam
próximos a dutos de gás ou implantar medidas mitigadoras que possam assegurar
que os mesmos possam ser arranjados e operados com segurança [4, 5, 11]. Um
desenho esquemático de um arranjo de três dutos paralelos como pode ser definido
em uma faixa é mostrado na Figura 3.5 e a Figura 3.6 ilustra um exemplo onde a
falha do duto 2 gera uma cratera [4].

Figura 3.5: Esquemático do arranjo de dutos em uma faixa [4].

Na Figura 3.6, o duto 1 é considerado seguro, visto que está fora da cratera.
Contudo, o duto 3 estaria sujeito a carga de pressão do solo durante a formação da
cratera e à carga térmica causada pelo jato de fogo no caso de ignição. Portanto, a
segurança do duto 3 dependerá dele poder suportar estas cargas sem perder a sua
integridade [4–6].

Figura 3.6: Esquemático de formação de cratera entre dutos paralelos [4].
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Um exemplo de um acidente envolvendo dutos paralelos sem ocorrência de efeito
dominó é mostrado na Figura 3.7. Este acidente ocorreu em Ghislenghien, Bélgica,
em 2004. O duto que sofreu a ruptura transportava gás natural a uma pressão de
80 bar e diâmetro de 39 pol. No local do acidente, um duto paralelo com diâmetro
de 35 pol estava operando a uma distâcia de 7 m [43] (veja as dimensões da cratera
na Figura 3.7). Também pode ser visto na Figura 3.7 que o duto adjacente sofreu
danos, mas permaneceu seguro após o acidente. É importante notar que a maior
parte do duto adjacente está fora da cratera formada e pode ter sido protegido do
jato de fogo na cratera.

Figura 3.7: Dutos paralelos em um acidente sem efeito dominó [43].

Em contraste ao acidente da Bélgica, a Figura 3.8 mostra um acidente com dutos
paralelos em que houve efeito dominó, o qual ocorreu próximo a Buick, British
Columbia, no Canadá em 2012. O duto Nig Creek, que transportava gás natural a
um pressão de 66, 54 bar com diâmetro de 16 pol, rompeu primeiramente. No local
do acidente, o duto Bonavista com diâmetro de 6, 625 pol e pressão de operação igual
a 8, 69 bar rompeu aproximadamente 25min depois [44]. Neste caso, uma seção do
duto Bonavista está inteiramente dentro da cratera. De acordo com a investigação
do incidente, sua ruptura exibiu uma característica conhecida como thin-lipped fish
mouth, que é característico de uma falha devido a super aquecimento [44], de modo
que se pode concluir que o efeito dominó ocorreu por carga térmica.
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Figura 3.8: Dutos paralelos em um acidente com efeito dominó [44].

A definição de distâncias de separação entre dutos baseando-se na largura da
cratera é a maneira mais simples de assegurar que dutos paralelos enterrados que
compartilhem uma mesma faixa permanecerão seguros após um acidente com um
duto de gás. Neste sentido, empresas de dutos desenvolveram diferentes modelos
para prever as dimensões da cratera gerada após um acidente. Quando as distân-
cias de separação entre dutos paralelos enterrados são definidas usando-se modelos
de cratera, é muito importante que o modelo de cratera possa apropriadamente re-
presentar as dimensões da cratera que seria causada pela falha do duto conforme as
suas características operacionais e as características do solo onde o mesmo estaria
localizado.

3.5 Modelos de cratera de dutos

Esta seção tem como objetivo apresentar uma revisão dos modelos utilizados
para a previsão da largura da cratera formada pela ruptura de dutos de transporte
de óleo e gás. Foram identificados quatro modelos principais utilizados para prever
as dimensões da cratera gerada por falhas em dutos: (i) Gasunie, (ii) Batelle, (iii)
NEN 3651 e (iv) modelo da Advantica. A discussão do modelo da NEN 3651 não
será realizada nesta seção, visto que os pressupostos usados em seu desenvolvimento
não estão disponíveis na literatura.
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3.5.1 Modelo da Gasunie

O modelo da Gasunie foi desenvolvido pelo Delft Hydraulics Laboratory e pa-
trocinado por uma empresa holandesa de dutos de transporte. Ele se baseia nos
pressupostos de que o solo pode ser considerado como um meio homogêneo, que
as duas extremidades do duto são separadas após a ruptura e que a formação da
cratera ocorre em dois estágios. O primeiro estágio consiste no deslocamento do solo
próximo do duto para formar a cratera. No segundo, a erosão do solo causada pelo
fluxo de gás provoca o aumento do comprimento axial da cratera [11].

O formato transversal da cratera neste modelo é considerado elíptico. As princi-
pais características são a largura da cratera, CW , a profundidade da cratera, D, o
ângulo da parede da cratera ao nível do solo, αC1, e o ângulo da parede da cratera
na metade da profundidade, αC2, como mostrado na Figura 3.9 [11].

Figura 3.9: Representação da seção transveral da cratera [11].

Para se calcular as dimensões da cratera usando o modelo da Gasunie, os seguin-
tes parâmetros de entrada são requeridos: a) diâmetro do duto, b) profundidade de
cobertura e c) descrição qualitativa do solo. A profundidade da cratera, D, é consi-
derada independente do tipo de solo para rupturas no topo do duto e determinada
pela Eq. 3.1 [11]

D = Dp +Dc (3.1)

onde Dp é o diâmetro do duto e Dc é a profundidade de cobertura. Para ruptura
total, o tipo de solo e o teor de mistura influenciam a profundidade da cratera, que
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pode ser determinada usando a Eq. 3.2 [11]

D =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

4, 3Dp +Dc, se w ≤ 0, 6;

R (w)Dp

0, 3 +Dc, se 0, 6 < w < 2;

2, 2Dp +Dc, se w ≥ 2;

(3.2)

onde R(w) é uma função do parâmetro do solo, w, definida pela Eq. 3.3

R(w) = 0, 28 + 0, 62 (5 − w) − 0, 07
(
25 − w2

)
. (3.3)

Os ângulos da cratera αC1 e αC2 são também função do parâmetro do solo [11]

αC1 = tan−1 (w + 1) , (3.4)

αC2 = tan−1
[(2, 8 + 0, 5w

10

)
(w + 1)

]
, (3.5)

e os valores dos ângulos da cratera para diferentes tipos de solo são mostrados na
Tabela 3.1 [11].

A largura da cratera é determinada pela Eq. 3.6 [11]

CW = 2a
√
1 − (b − D)2

b2 , (3.6)
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Tabela 3.1: Parâmetro, w, e ângulos da cratera como função da classificação do solo
[11].

Tipo de solo w αC1[grau] αC2[grau]

Areia muito seca 0,75 60 29

Areia ou Solo Misto 1,10 65 35

Solo Misto ou Cascalho 1,75 70 45

Solo Misto Úmido, Argila ou Rocha 2,70 75 57

Argila pesada 5,00 80 73

onde a e b são determinados como

tanαC1 =
b

a

√√√√(
b

b − D

)2

− 1, (3.7)

e

tanαC2 =
b

a

√√√√(
b

b − 0.5D

)2

− 1. (3.8)

O modelo da Gasunie fornece correlações simples para modelar as dimensões da
cratera gerada pela ruptura de um duto considerando características do solo e do
duto. Contudo, ele não leva em conta a pressão de operação do duto na modelagem
da cratera. Isto pode levar a uma subestimação da largura da cratera para dutos que
operem a altas pressões e superestimá-la para dutos que operem a baixas pressões
[10]. Além do mais, o modelo da Gasunie não fornece correlações para o cálculo
do comprimento da cratera, embora seja assumido um aumento do comprimento
causado pelo fluxo de gás. Outra desvantagem deste modelo reside no fato de que os
ângulos da cratera são calculados usando apenas o tipo de solo, excluindo a pressão
e o diâmetro do duto. É também difícil correlacionar os dados reais do solo com os
tipos de solo apresentados na Tabela 3.1.
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3.5.2 Modelo Batelle

O modelo Batelle foi originalmente desenvolvido baseando-se em estudos realiza-
dos pelo Instituto Batelle [11], representando um trabalho adicional com o objetivo
de melhorar o modelo da Gasunie descrito na seção 3.5.1.

Para se estimar a largura da cratera, correlações foram obtidas levando-se em
consideração que a física que rege a formação da cratera em rupturas de dutos tem
características semelhantes à da formação da cratera por explosivos.

Este modelo considera que a cratera tem seções transversais em duas dimensões
e a seção transversal perpendicular ao eixo do duto que sofre a ruptura é suficiente
para determinar se o duto adjacente é descoberto durante a formação da cratera. Em
adição a estas características, assume-se que as correlações do modelo da Gasunie
para a profundidade da cratera são também válidas para este modelo.

Ao se modelar a formação da cratera como a explosão de um explosivo infinita-
mente longo quando o meio é um fluido incompressível, a velocidade de liberação
dos gases explosivos, ux, pode ser calculada por [11]

ux =
√
2ρgQw

3ρsoil

, (3.9)

em que ρg e ρsoil são as densidades do gás e do solo, respectivamente, e Qw é a
energia por unidade de massa da explosão dada por:

Qw = c2

2 (γ2 − 1) , (3.10)

onde γ é razão das capacidades caloríficas do gás e c é a velocidade do som.
A largura da cratera é calculada pela Equação 3.11 [11]

CW = 2

√√√√Dp

(
Dc + Dp

2

)
ukr

ux −
(
Dc +

Dp

2

)2
. (3.11)

onde a velocidade crítica, ukr, é a velocidade do gás capaz de provocar o desloca-
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mento do solo, a qual é definida pela Equação 3.12

ukr =
√
2Adyn

ρsoil

, (3.12)

onde Adyn é o trabalho necessário para perturbar uma unidade de volume de solo e
é determinada empiricamente. Na falta desta informação, a velocidade crítica pode
ser tomada como um valor médio igual a 2, 54m/s [11].

O modelo Batelle representa uma significativa melhoria em relação ao modelo
da Gasunie com a introdução na modelagem da cratera de variáveis importantes,
tais como a razão das capacidades caloríficas do gás, densidade do solo e a pressão
de operação do duto. No entanto, a profundidade da cratera é calculada usando-se
características qualitativas do solo enquanto a largura da cratera utiliza a densidade
do solo, que é uma característica quantitativa do solo. Estas considerações fazem
com que este modelo não seja muito prático, visto que não há uma maneira simples
de correlacionar estas duas características. Este modelo ainda necessita de correla-
ções para o cálculo do comprimento da cratera e apresenta as mesmas deficiências
herdadas do modelo da Gasunie na modelagem da profundidade da cratera.

3.5.3 Modelo da Advantica

O modelo da Advantica foi desenvolvido a partir de um projeto colaborativo para
fornecer orientações sobre o escalonamento envolvendo dutos paralelos enterrados.
Esta investigação foi conduzida por um grupo de empresas de transporte de gás com
a coordenação técnica da DNV GL (anteriormente Advantica) [5].

Os desenvolvedores do modelo da Advantica [5] apresentaram os resultados de
doze experimentos, que envolveram a liberação de gás natural em níveis de pressão
entre 20 e 150 bar a partir de furos de diâmetros de 25 a 80 mm, realizados no sítio
de testes da GL em Spadeadam [5]. O tamanho e a forma das crateras no solo foram
medidos após cada experimento e definiram-se distâncias de efeito entre os dutos
adjacentes, onde o escalonamento seria menos provável de ocorrer.

Os resultados da largura da cratera não foram apresentados pelos autores do
modelo da Advantica [5], no entanto eles enfatizaram que as distâncias de efeito
foram medidas a partir da linha central do primeiro duto até o ponto mais próximo
na parede do outro. Infere-se a partir desta informação que o valor máximo da
largura da cratera deve ser o dobro da distância de efeito. Dessa forma, a largura
máxima da cratera pode ser determinada pela extração de dados a partir das figuras
apresentadas por ACTON et al. [5].
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As larguras da cratera em função da pressão de operação e diâmetro do duto
para solos do tipo arenoso e argiloso são mostradas na Figura 3.10.

(a) Solo arenoso (b) Solo argiloso

Figura 3.10: Largura da cratera como função da pressão de operação e diâmetro do
duto [5].

As largura máximas da cratera para solos arenoso, argiloso e misto para níveis
de pressão de até 80 bar são ilustradas na Figura 3.11.

Figura 3.11: Largura máxima da cratera para solos arenoso, argiloso e misto para
níveis de pressão de até 80 bar [5].

As Figuras 3.10 e 3.11 mostram que a largura da cratera varia linearmente com o
diâmetro do duto. Para um solo arenoso, a pressão do duto tem um menor impacto
na formação da cratera exceto para níveis de pressão de 40 e 60 bar, em que as
larguras da cratera para pequenos furos são maiores do que para rupturas. Apesar
deste fato, para um solo argiloso, a pressão tem um grande impacto sobre a largura
da cratera, em que esta aumenta com o aumento da pressão de operação do duto.

Para as mesmas condições de pressão e diâmetro do duto, uma largura de cratera
menor é obtida para um solo argiloso em comparação com os resultados para um
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solo arenoso (ver Figura 3.10). Isto também significa que, durante o projeto de
dutos paralelos a gasodutos, distâncias de separação em solos arenosos deverão ser
maiores do que em solos argilosos.

3.6 Análise da Transferência de Calor

Na hipótese da ruptura de um duto de gás ou de gás liquefeito, no caso de o
gás liberado sofrer ignição, haverá a formação de uma bola de fogo seguida por um
jato de fogo. Em caso de furos neste duto, após a ignição do gás liberado, o único
cenário possível é a formação de um jato de fogo. Tendo em vista que a bola de
fogo tem uma curta duração, o jato de fogo será o único cenário considerado para a
análise da transferência de calor.

Se houver dutos adjacentes ao gasoduto que sofreu a ruptura, os mesmos poderão
ser parcial ou totalmente descobertos após a formação da cratera. Portanto, para que
os dutos paralelos fiquem protegidos pelo solo é necessário que os mesmos estejam
a uma distância superior à metade da largura da cratera. Se um ou mais dutos
ficarem descobertos, os mesmos estarão sujeitos à alta carga térmica advinda do
jato de fogo em caso de ignição do gás liberado. Dessa forma, a avaliação de efeito
dominó por carga térmica passa essencialmente por uma análise da transferência
de calor entre o jato de fogo formado pela ruptura do gasoduto, P1, e a parede
do duto paralelo, P2. O fluido transportado no duto adjacente, por sua vez, pode
atuar na refrigeração da parede do mesmo. Sendo assim, diversos mecanismos de
transferência de calor estarão envolvidos na avaliação do efeito dominó em dutos
paralelos. Os fundamentos destes eventos são abordados nos itens seguintes.

3.6.1 Condução de calor

A transferência de calor por condução ocorrerá quando existir um gradiente de
temperatura em um meio estacionário, que pode ser um gás, um líquido ou um
sólido. A condução ocorrerá através deste meio [45].

A definição numérica da condução é feita através da equação de Fourier [45–47],
ou seja, em um plano unidimensional, a taxa de transferência de calor por unidade
de área é diretamente proporcional à distribuição de temperatura T (x):

q′′ = −kt
d

dx
T (x) (3.13)

onde:
q′′: taxa de transferência de calor na direção x por unidade de área [W/m2]
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kt: condutividade térmica do material [W/m.K]
dT (x)/dx: gradiente de temperatura na direção x [K/m]

O fluxo de calor é linear quando a condutividade térmica do material é constante
ao longo da espessura da parede [45, 46] e a taxa de transferência de calor por unidade
de área pode ser obtida pela Equação 3.14:

q′′ = −kt

(
T2 − T1

x2 − x1

)
(3.14)

O fluxo de calor em qualquer ponto do meio pode ser calculado pela equação de
Fourier, desde que a distribuição de temperatura seja conhecida [45].

No caso tridimensional, a equação para a determinação da distribuição de tempe-
ratura pode ser obtida ao se aplicar um balanço de energia em um volume de controle
diferencial tridimensional. Em coordenadas retangulares, a equação da difusão de
calor é escrita como [45]:

∂

∂x

(
ktx

∂T

∂x

)
+ ∂

∂y

(
kty

∂T

∂y

)
+ ∂

∂z

(
ktz

∂T

∂z

)
+ q̇ = ρmCp

∂T

∂t
(3.15)

onde:
q̇: geração de calor por unidade de volume do meio [W/m3]
ρm: densidade do material [kg/m3]
Cp: capacidade calorífica do material [kJ/kg.K]
ktx, kty, ktz: condutividade térmica nas direções x, y e z [W/m.K]
x, y, z : coordenadas [m]
∂T/∂x, ∂T/∂y, ∂T/∂z: gradiente de temperatura nas direções x, y e z, respectiva-
mente [K/m]
t: tempo [s]

Em coordenadas cilíndricas, conforme ilustrado na Figura 3.12, a equação da
difusão do calor pode ser escrita como [45]:

1
r

∂

∂r

(
ktrr

∂T

∂r

)
+ 1

r2
∂

∂θ

(
ktθ

∂T

∂θ

)
+ ∂

∂z

(
ktz

∂T

∂z

)
+ q̇ = ρCp

∂T

∂t
(3.16)

onde:
r, z: raio e direção axial das coordenadas cilíndricas
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θ: ângulo na direção radial [grau]
ktr, ktθ, ktz : condutividade térmica nas direções r, θ, z [W/m.K]
∂T/∂r, ∂T/∂θ: gradiente de temperatura nas direções r, θ [K/m]

Figura 3.12: Sistema de coordenadas cilíndricas para a equação geral da condução
[47].

Se o fluxo de calor ocorrer apenas na direção radial, T = T (r, t), a equação da
condução de calor poderá ser simplificada como [45]:

1
r

∂

∂r

(
ktrr

∂T

∂r

)
+ q̇ = ρCp

∂T

∂t
(3.17)

E para o caso unidimensional, T = T (r, t), e sem geração de calor, q̇ = 0, a
equação da condução de calor pode ser ainda mais simplificada [45]:

1
r

∂

∂r

(
ktrr

∂T

∂r

)
= ρCp

∂T

∂t
(3.18)

3.6.1.1 Condições iniciais e de contorno

A solução da equação de difusão do calor em estado não-estacionário depende das
condições físicas nas fronteiras do sistema (condições de contorno) e das condições
em um instante inicial. As principais condições de contorno e iniciais em coordenadas
cilíndricas são apresentadas a seguir.

a. Temperatura na superfície

Para r = Ri ou r = Ro em t < 0:
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T (Ri, t) = Ti (superfície interna)

T (Ro, t) = To (superfície externa)

A temperatura na superfície pode ser constante ou pode variar com o tempo.

b. Fluxo de calor na superfície

O fluxo de calor na superfície do cilindro pode ser expresso pela lei de Fourier
da conducão de calor [46]:

q′′ = −kt
d

dr
T (r) (3.19)

O sinal do fluxo de calor especificado é determinado da seguinte forma: positivo
se o fluxo de calor ocorre na direção positiva do raio e negativo se ele ocorre
na direção oposta.

c. Convecção na superfície

Se houver convecção entre a superfície do cilindro e um fluido a uma tempe-
ratura T∞ e coeficiente de transferência de calor convectivo, a temperatura da
superfície não será conhecida a priori. A condição de contorno para este caso
requer que a condução do calor seja igual à taxa de convecção na superfície
[46].

Na superfície externa do cilindro:

−kt
dT

dr
= ho(To − T∞) (3.20)

Na superfície interna do cilindro:

−kt
dT

dr
= hi(T∞ − Ti) (3.21)

d. Radiação na superfície

Se a superfície estiver exposta a uma temperatura elevada Tsur, haverá uma
troca de calor envolvendo radiação, de modo que a temperatura da superfície
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neste caso também não é conhecida a priori. A condição de contorno para este
caso requer que a condução do calor seja igual a radiação na superfície [46].

Na superfície externa do cilindro:

−kt
dT

dr
= εsσSB(T 4

sur − T 4
i ) (3.22)

Na superfície interna do cilindro:

−kt
dT

dr
= εsσSB(T 4

i − T 4
sur) (3.23)

e. Condições de contorno gerais

Em geral, uma superfície pode envolver convecção, radiação e fluxo de calor
simultaneamente. A condição de contorno em tais casos é obtida a partir de
um balanço de energia. No caso de haver convecção e radiação simultâneas, a
condição de contorno é determinada pela seguinte expressão [46]:

−kt
dT

dr
= h(T∞ − T ) + FEσSB(T 4

∞ − T 4) (3.24)

3.6.2 Convecção

A convecção é um mecanismo de transferência de calor que ocorre quando existe
uma diferença de temperatura entre uma superfície e um fluido em movimento. Essa
troca de calor ocorre entre o fluido e a superfície [45].

A convecção consiste na realidade de dois mecanismos operando simultanea-
mente. O primeiro é a transferência de energia devido ao movimento molecular, isto
é, o modo condutivo. Sobreposto a este modo existe a transferência de energia pelo
movimento macroscópico das parcelas de fluido em virtude de uma força externa
[46, 47]. Esta força pode ocorrer devido a um gradiente de densidade, tal como na
convecção natural, ou devido a uma diferença de pressão gerada por uma bomba ou
um ventilador, ou, possivelmente, a uma combinação dos dois [47].
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3.6.2.1 Convecção interna

No caso de uma tubulação transportando um determinado fluido, a transferência
de calor por convecção interna ocorrerá entre o fluido que está sendo transportado
e a superfície interna da tubulação e, portanto, depende das propriedades do fluido,
da velocidade de escoamento e do diâmetro da tubulação.

Para a convecção interna em dutos, aplica-se a seguinte correlação adimensional
para escoamento completamente turbulento de fluidos unifásicos [45]:

Nui = 0, 0255 · Re0,8
i · Prn

i (3.25)

onde:
Nui: número de Nusselt, Nui = (hiDi)

ktf

Rei: número de Reynolds, Rei = (DiV ρ)
μ

Pri: número de Prandtl, Pri = (Cpμ)/ktf

n: 0,4 se o fluido está sendo aquecido e 0,3 se o fluido está sendo resfriado
hi: coeficiente de convecção interna [W/m2.K]
Di: diâmetro interno do duto [m]
ktf : condutividade térmica do fluido[W/m.K]
V : velocidade do fluido [m/s]
ρ: densidade do fluido [kg/m3]
μ: viscosidade do fluido [Pa.s]
Cp: capacidade calorífica específica do fluido [J/kg.K]

Esta correlação dá resultados satisfatórios para escoamentos com números de
Reynolds maiores que 10.000, números de Prandtl de 0, 7 a 160 e comprimento de
duto maior do que 10Di [45].

Na determinação dos números adimensionais (Nu, Re, Pr), todas as proprieda-
des do fluido devem ser avaliadas na sua temperatura média.

Para o caso de escoamento laminar (Rei = 2100), Nui pode ser calculado usando-
se a equação 3.26 [45]:

Nui = 3, 66 +
0, 668

(
Di

L0

)
ReiPri

1 + 0, 4[
(

Di

L0

)
ReiPri]2/3

(3.26)

onde L0 é a distância desde a entrada da tubulação até o ponto de interesse.
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Na maioria dos casos de dutos, Di

L0
∼= 0, portanto a Equação 3.26 torna-se [45]:

Nui = 3, 66 (3.27)

Para a região de transição (2100 < Rei < 104), o comportamento da transferência
de calor é sempre de natureza instável, especialmente para o escoamento multifásico
nos sistemas de dutos. A seguinte correlação pode ser utilizada para calcular Nui

nesta região [45]:

Nui =

(
f
8

)
(Rei − 1000)Pri

1 + 12, 7
(

f
8

)1/2
(Pr

2/3
i − 1)

(3.28)

onde o fator de atrito, f , pode ser obtido a partir do diagrama de Moody apresen-
tado na Figura 3.13 que, para tubos é obtido pela Equação 3.29 [45].

Figura 3.13: Fator de atrito em função do número de Reynolds e rugosidade relativa
da tubulação – Diagrama de Moody [48].
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f = [0, 79 ln(Rei) − 1, 64]−2 (3.29)

Esta correlação é válida para 0, 5 < Pri < 2000 e 3000 < Rei < 5, 0 × 106 [45].

3.6.2.2 Convecção externa

A transferência de calor por convecção externa ocorrerá entre os gases em com-
bustão e a superfície externa da tubulação. A correlação apresentada na Eq. 3.30
para o coeficiente de convecção externa médio é largamente usada na indústria [45]:

Nuo = C · Rem
o · Pr1/3

o (3.30)

onde:
Nuo: número de Nusselt, Nuo = (hoDp)/ktf

Reo: número de Reynolds, Reo = (DpV ρ)/μ
Pro: número de Prandtl, Pro = (Cpμ)/ktf

ho: coeficiente de convecção externa [W/m2.K]
Dp: diâmetro externo do duto [m]
C,m: constantes dependentes da faixa do número de Reynolds e listadas na Tabela
3.2.

Todas as propriedades usadas na correlação da Equação 3.30 são avaliadas na
temperatura do filme entre a superfície externa e o fluido ambiente [45].

Tabela 3.2: Constantes de correlação para a Equação 3.30 [45].

Número de Reynolds, Reo C m

4 × 10−1 - 4 × 100 0,989 0,330

4 × 100 - 4 × 101 0,911 0,385

4 × 101 - 4 × 103 0,683 0,466

4 × 103 - 4 × 104 0,193 0,618

4 × 104 - 4 × 105 0,027 0,805
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3.6.3 Radiação

A radiação térmica é a energia emitida pela matéria que está a uma temperatura
não-nula. A emissão pode ser atribuída às alterações nas configurações dos elétrons
constituintes dos átomos ou moléculas do material. A energia do campo de radiação é
transportada por ondas eletromagnéticas. Isto singnifica que a transferência de calor
por radiação não requer a presença de um meio material como ocorre na condução
e convecção. De fato, a transferência por radiação ocorre mais eficientemente no
vácuo [46]. A Figura 3.14 ilustra os processos de transferência por radiação [46].

Figura 3.14: Transferência de calor por radiação [46].

A radiação que é emitida por uma superfície se origina da energia térmica na
superfície da matéria. A taxa com que a energia é liberada por unidade de área
[W/m2] é denominada potência emissiva superficial. A lei de Stefan-Boltzmann
(Eq. 3.31) establelece um limite superior para a potência emissiva [46].

Eb = εsσSBT 4
s (3.31)

onde Ts é a temperatura absoluta da superfície [K] e σSB é a constante de Stefan-
Boltzmann (σSB = 5, 67 × 10−8[W/m2 · K4]).

A radiação da potência emissiva é característica de uma superfície chamada
radiador ideal ou corpo negro [46]. O fluxo de calor emitido por uma superfície real
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é menor que aquele de um corpo negro na mesma temperatura e é dado por [46]:

E = εsσSBT 4
s (3.32)

onde εs é uma propriedade radiativa da superfície denominada emissividade. A
emissividade tem valores na faixa 0, 0 ≤ εs ≤ 1, 0 e fornece uma medida da eficiência
com que uma superfície emite energia em relação ao corpo negro. O valor de εs

depende do material [46].
A radiação pode também ser incidente em uma superfície a partir da sua vizi-

nhança, de uma fonte especial, tal como o sol, ou de outras superfícies. Indepen-
dentemente da fonte, a taxa com que a radiação incide em uma unidade de área
da superfície é conhecida como irradiação, G [46]. Uma parte da irradiação, ou
sua totalidade, pode ser absorvida pela superfície aumentando a energia térmica do
material.

A taxa à qual a energia radiante é absorvida por unidade de área da superfí-
cie pode ser avaliada a partir do conhecimento de uma propriedade radiativa da
superfície denominada absortividade, α. Esta taxa é definida pela Equação 3.33
[46]:

Gabs = α · G (3.33)

onde 0 ≤ α ≤ 1. Se α < 1 a superfície é opaca e parte da irradiação é refletida. Se
a superfície é semitransparente, parte da irradiação pode também ser transmitida
[46].

A troca de radiação entre uma superfície menor a Ts e uma superfície isotérmica
muito maior que a rodeia completamente é um caso especial que ocorre frequente-
mente. Esta troca de calor é ilustrada na Figura 3.15 [46].

O ambiente poderia ser constituido, por exemplo, pelas paredes de uma sala ou
por uma fornalha cuja temperatura Tsur fosse diferente da temperatura da superfície
que a rodeia. Para tal condição, a irradiação poderia ser aproximada pela emissão
de um corpo negro a Tsur, em que G = σSBT 4

sur.
Se assumirmos que a superfície é tal que α = εs (uma superfície cinza), a taxa

líquida de transferência de calor por radiação a partir da superfície, expressa por
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Figura 3.15: Troca de radiação entre uma superfície e seu ambiente [46].

unidade de área da superfície será [46]:

q′′
rad =

q

A
= εsEb(Ts) − αG = εsσSB(T 4

s − T 4
sur) (3.34)

Esta expressão fornece a diferença entre a energia térmica que é liberada devido
à emissão da radiação e aquela que é ganha devido à absorção da radiação [46].

3.6.3.1 Balanço de calor para avaliação de efeito dominó em dutos pa-
ralelos

Nesta seção apresentaremos como os mecanismos de transferência de calor que
foram descritos nas Seções anteriores atuarão em um acidente envolvendo dutos
paralelos, com ignição do gás liberado.

Considerem-se duas tubulações paralelas denominadas P1 e P2. Os diversos
mecanismos de transferência de calor na superfície externa e interna da tubulação
P2, submetida ao jato de fogo provocado pela ruptura de P1 são ilustrados na Figura
3.16.

As equações que descrevem o balanço de calor nas superfícies interna e externa
de uma tubulação adjacente submetida a um jato de fogo são apresentadas a seguir
[8]:

• Na superfície interna:

Qcond = Qgi +Qgc (3.35)
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Figura 3.16: Transferência de calor na tubulação adjacente [11].

• Na superfície externa:

Qri +Qci = Qrad +Qconv (3.36)

onde:
Qri: Calor radiante incidente;
Qci: Calor convectivo incidente;
Qrad: Calor irradiado a partir da superfície externa;
Qconv: Calor perdido pela superfície externa por convecção;
Qcond: Calor perdido pela superfície externa por condução;
Qgi: Calor perdido pela superfície interna para o fluido por radiação;
Qgc: Calor perdido para o fluido por convecção.

Nas Equações 3.35 e 3.36 os termos do lado esquerdo representam o calor recebido
pela superfície, enquanto os termos do lado direito representam o calor removido da
superfície [8]. Algumas considerações sobre estes mecanismos de transferência de
calor serão discutidos nos itens seguintes.

3.6.3.1.1 Calor radiante incidente (Qri)

A superfície externa da tubulação absorverá apenas uma fração do calor incidente
e esta fração é descrita em termos da emissividade superficial, εs, e um fator de visão,
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F , conforme a Equação 3.37 [8]:

Qri = εsσSBFT 4
chama (3.37)

onde Tchama é a temperatura da chama.
Se o jato de fogo atingir diretamente o duto ou algum obstáculo próximo e o

deslocamento da chama for pequeno, a chama pode envolver a tubulação paralela,
e, neste caso, o fator de visão será igual a 1,0 [8].

3.6.3.1.2 Calor convectivo incidente (Qci)

O calor convectivo incidente somente será considerado no balanço se os gases
adjacentes à superfície externa da tubulação estiverem a uma temperatura superior
à da própria superfície, ou seja, se a tubulação estiver envolvida pelo incêndio ou na
pluma quente dos gases em combustão.

O Qci é função da diferença entre a temperatura da chama e a temperatura da
superfície externa da tubulação, To, e pode ser avaliado através da Equação 3.38 [8]:

Qci = ho · (Tchama − To) (3.38)

O coeficiente de transferência de calor ho varia com a geometria, velocidade do
gás e temperatura e está relacionado com o número de Nusselt [8]:

ho = Nu
ktf

D
(3.39)

A Equação 3.40 apresenta uma correlação para a determinação do número de
Nusselt, Nu, para jatos turbulentos que incidem diretamente na superfície da tubu-
lação [8]:

Nu = 1, 2Re0,58(zn/B)−0,62 (3.40)

Se a tubulação adjacente estiver envolvida pelos gases em combustão sem a
incidência direta do jato de fogo, haverá uma perda de momento do jato, e, neste
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caso, uma estimativa razoável para o coeficiente de transferência de calor é 25[W/m2·
K], independente do tamanho da ruptura [8].

3.6.3.1.3 Calor irradiado da superfície externa da tubulação para o
ambiente (Qrad)

Quando a temperatura externa da parede da tubulação adjacente for maior do
que a temperatura do ambiente, haverá um fluxo de calor por radiação da mesma
para o ambiente. Este fluxo pode ser determinado a partir da Equação 3.41 [8]:

Qrad = εs · σSB · (T 4
o − T 4

ambiente) (3.41)

Este modo de transferência de calor pode ser desconsiderado na avaliação de
efeito dominó em dutos paralelos enterrados, uma vez que devido à pequena distância
de separação entre o duto que sofre a ruptura e a tubulação paralela, a temperatura
dos gases em combustão será sempre superior à da parede da tubulação paralela [8].

3.6.3.1.4 Calor perdido pela superfície externa da tubulação por con-
vecção (Qconv)

O calor será perdido desta maneira somente se os gases adjacentes à superfície
estiverem a uma temperatura inferior à da própria superfície. Este termo pode ser
significativo para objetos que estejam afastados da chama e rodeados pelos gases
que estiverem consideravelmente mais frios que a superfície [8].

Este modo de transferência de calor também pode ser desconsiderado na avalia-
ção de efeito dominó em dutos paralelos enterrados, pelo mesmo motivo descrito no
item anterior.

3.6.3.1.5 Calor perdido pela superfície externa do duto por condução
(Qcond)

O fluxo de calor por condução através da parede da tubulação é dado pela Equa-
ção 3.42 [8].

Qcond =
k

wt
· (To − Ti) (3.42)
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onde wt é a espessura da parede da tubulação.
A Equação 3.42 implica que o calor perdido pela superfície por condução é apenas

uma função das propriedades do isolamento e do gradiente térmico através do mesmo
[8].

3.6.3.1.6 Calor perdido pela superfície interna para o fluido por con-
vecção (Qgc)

O fluido transportado pela tubulação é capaz de remover uma quantidade sig-
nificativa de calor. Essa transferência de calor é impulsionada pelo coeficiente con-
vectivo hi e pelo gradiente de temperatura entre a superfície e o fluido e pode ser
determinada pela Equação 3.43 [8]:

Qgc = hi · (Ti − T∞) (3.43)

Para avaliação de hi, o número de Nusselt deve ser calculado utilizando-se a Eq.
3.25. Considerando-se que há o aquecimento do fluido, esta equação se torna [8]:

Nui = 0, 0255 · Re0,8
i · Pr0,4

i (3.44)

3.6.3.1.7 Calor perdido pela superfície interna para o fluido por radia-
ção (Qgi)

A remoção de calor da superfície interna por radiação ocorre porque a tempe-
ratura da parede interna da tubulação é superior à temperatura do fluido [8]. Esta
remoção de calor é dada pela Equação 3.45:

Qgi = εs · σSB · (T 4
i − T 4

∞) (3.45)

No caso da falta de remoção de calor através da superfície interna, a máxima
temperatura que a superfície externa da tubulação pode atingir é calculada pela
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Equação 3.46 [8]:

Qri +Qci = Qrad (3.46)

As máximas temperaturas atingidas neste caso podem ser significativamente mai-
ores do que no caso da presença dos mecanismos de remoção de calor [8].

3.6.4 Análise numérica da condução de calor

Muitos problemas práticos envolvem propriedades termofísicas, geometrias e
condições de contorno complexas e muitas vezes não podem ser resolvidos anali-
ticamente. Contudo, estes problemas podem ser resolvidos por meio de métodos
numéricos ou computacionais [47].

Os modelos de fluidodinâmica computacional (CFD) representam mais adequa-
damente as características do escoamento de um fluido, da condução de calor, bem
como os efeitos sobre as estruturas que o envolvem.

A discretização da equação do calor em coordenadas cilíndricas por meio de
diferenças finitas considerando os métodos explícito e implícito é apresentada por
KREITH et al. [47] para o caso bidimensional (direções radial e circunferencial). A
seguir, apresentamos as equações de discretização para o caso tridimensional (dire-
ções radial, circunferencial e axial).

3.6.4.1 Método explícito

No método explícito as temperaturas em cada um dos nós do volume de con-
trole para o tempo atual dependem apenas dos valores das temperaturas no tempo
anterior, de modo que o cálculo das temperaturas desconhecidas é feita, de forma
direta, através da substituição da solução de um passo anterior no novo passo.

A equação da difusão do calor discretizada por meio de diferenças finitas, na
forma explícita, para um cilindro oco é apresentada na Equação 3.47:

Tm+1
i,j,k = Foθ(Tm

i,j−1,k + Tm
i,j+1,k) + For

[(2i − 3
2i − 2

)
Tm

i−1,j,k +
(2i − 1
2i − 2

)
Tm

i+1,j,k

]
+ Foz(Tm

i,j,k−1 + Tm
i,j,k+1) + (1 − 2Foθ − 2For − 2Foz)Tm

i,j,k (3.47)
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onde Fo é o número de Fourier, sendo, Foθ =
αtΔt

(rΔθ)2 , For =
αtΔt

(Δr)2 , Foz =
αtΔt

(Δz)2

e αt =
kt

ρCp

é a difusividade térmica do material da tubulação.

Se considerarmos que a condução ocorre apenas na direção radial e sem geração
de calor, teremos [47]:

Tm+1
i = For

(2i − 3
2i − 2

)
Tm

i−1 + (1 − 2For)Tm
i + For

(2i − 1
2i − 2

)
Tm

i+1 (3.48)

3.6.4.2 Condições de contorno

A superfície externa do duto estará exposta a um fluxo de calor q′′. Portanto, a
temperatura na superfície externa pode ser obtida através do uso da Equação 3.49:

Tm+1
N =

[
1 − 2For

(
Ro − Δr/2
Ro − Δr/4

)]
Tm

N + 2For

(
Ro − Δr/2
Ro − Δr/4

)
Tm

N−1

+ q′′RoΔt

ρCp
Δr
2 (Ro − Δr/4)

(3.49)

A superfície interna, por sua vez, estará em contato com o fluido transportado e
sua temperatura é determinada utilizando-se a Equação 3.50:

Tm+1
1 =

[
1 − 2hiRiΔt

ρCpΔr (Ri +Δr/4) + 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)]
Tm

1

− 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)
Tm

2 + 2hiRiΔt

ρCpΔr (Ri +Δr/4)T∞ (3.50)

Considerando que hiΔt

ρCpΔr
= hiΔr

kt

αtΔt

Δr2 = BiFor:
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Tm+1
1 =

[
1 − 2 BiForRi

(Ri +Δr/4) + 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)]
Tm

1

− 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)
Tm

2 + 2 BiForRi

(Ri +Δr/4)T∞ (3.51)

3.6.4.3 Condição para estabilidade da solução

Para garantir a estabilidade da solução, as seguintes condições devem ser satis-
feitas:

a. Para a condição de contorno na superfície externa:

1 − 2For

(
Ro − Δr/2
Ro − Δr/4

)
≥ 0

ou

For ≤ 1
2

(
Ro−Δr/2
Ro−Δr/4

)
b. Para os nós internos:

1 − 2For ≥ 0

ou

For ≤ 1
2

c. Para a condição de contorno na superfície interna:

1 − 2BiForRi

(Ri +Δr/4) + 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)
≥ 0

ou

For ≤ 1

2
[
(1 +Bi)Ri +Δr/2

(Ri +Δr/4)

]

Pode-se observar que a condição c) é a mais restritiva, de modo que deverá ser
satisfeita para a estabilidade da solução.
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3.6.4.4 Método implícito

A equação da difusão do calor, na forma implícita, é apresentada na Equação
3.52.

−For

(2i − 3
2i − 2

)
Tm+1

i−1,j,k −FoθT
m+1
i,j−1,k −FozT

m+1
i,j,k−1+(1+2Foθ+2For+2Foz)Tm+1

i,j,k

− For

(2i − 1
2i − 2

)
Tm+1

i+1,j,k − FoθT
m+1
i,j+1,k − FozT

m+1
i,j,k+1 = Tm

i,j,k (3.52)

Se a transferência de calor ocorrer nas direções radial e axial:

−For

(2i − 3
2i − 2

)
Tm+1

i−1,k −FozT
m+1
i,k−1 +(1+2For +2Foz)Tm+1

i,k −For

(2i − 1
2i − 2

)
Tm+1

i+1,k

− FozT
m+1
i,k+1 = Tm

i,k (3.53)

Portanto, para a transferência de calor apenas na direção radial:

− For

(2i − 3
2i − 2

)
Tm+1

i−1 + (1 + 2For)Tm+1
i − For

(2i − 1
2i − 2

)
Tm+1

i+1 = Tm
i (3.54)

3.6.4.5 Condições de contorno

A superfície externa do cilindro está exposta a um fluxo de calor q”. Portanto, a
temperatura na superfície externa pode ser obtida através do uso da Equação 3.55:

− 2For

(
Ro − Δr/2
Ro − Δr/4

)
Tm+1

N−1 +
[
1 + 2For

(
Ro − Δr/2
Ro − Δr/4

)]
Tm+1

N = Tm
N

+ q′′RoΔt

ρCp
Δr
2 (Ro − Δr/4)

(3.55)

A superfície interna, por sua vez estará em contato com o fluido transportado e
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sua temperatura é determinada utilizando-se a Equação 3.56:

[
1 + hiRiΔt

ρCpΔr/2 (Ri +Δr/4) − 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)]
Tm+1

1

+ 2For

(
Ri +Δr/2
Ri +Δr/4

)
Tm+1

2 = Tm
1 + hiRiΔt

ρCpΔr/2 (Ri +Δr/4)T∞ (3.56)

As equações 3.54, 3.55 e 3.56 podem ser reescritas na seguinte forma:

aiT
m+1
i−1 + biT

m+1
i + ciT

m+1
i+1 = d (3.57)

Comparando a Equação 3.54 com a Equação 3.57, vemos que:

ai = −For

(
2i−3
2i−2

)
, bi = (1 + 2For), ci = −For

(
2i−1
2i−2

)
e di = Tm

i

No caso da Equação 3.55, teremos:

aN = −2For

(
Ro−Δr/2
Ro−Δr/4

)
, bN =

[
1 + 2For

(
Ro−Δr/2
Ro−Δr/4

)]
, cN = 0

e dN = Tm
N + q′′RoΔt

ρCp
Δr
2 (Ro−Δr/4)

Para a Equação 3.56, os coeficientes serão:

a1 = 0, b1 =
[
1 + hiRiΔt

ρCpΔr/2(Ri+Δr/4) − 2For

(
Ri+Δr/2
Ri+Δr/4

)]
, c1 = 2For

(
Ri+Δr/2
Ri+Δr/4

)

e d1 = Tm
1 + hiRiΔt

ρCpΔr/2(Ri+Δr/4)T∞

Portanto, os coeficientes ai, bi e ci(1 < i < N) são todos conhecidos. Os coe-
ficientes di também são conhecidos, ou a partir da condição inicial dada, T 0

i , ou a
partir dos resultados de Tm

i da etapa anterior.
O conjunto das equações obtidas pode então ser expresso em forma de matriz,

obtendo-se uma matriz tridiagonal, conforme ilustrado na Figura 3.17.
Os valores das temperaturas nos nós do cilindro são obtidos através da resolução

desta matriz tridiagonal. A resolução de sistemas tridiagonais pode ser realizada
eficientemente através do uso do algoritmo TDMA (Tridiagonal Matrix Algorithm)

48



Figura 3.17: Representação das equações das diferenças finitas em uma matriz tri-
diagonal [47].

também conhecido como algoritmo de Thomas [49].
Um fluxograma com as etapas para resolução das equações das diferenças finitas

pelo método implícito é mostrado na Figura 3.18.

3.7 Fluidodinâmica computacional

A fluidodinâmica computacional ou CFD é a análise dos sistemas envolvendo o
escoamento de fluidos, a transferência de calor e massa e fenômenos associados, tais
como reações químicas, por meio de simulações computacionais. Esta ferramenta
tem sido amplamente utilizada em uma grande variedade de aplicações industriais
e não-industriais. A modelagem em CFD é realizada por meio da resolução das
equações de conservação que governam a dinâmica dos fluidos e a tansferência de
calor para o caso estudado.

As equações da conservação representam as definições matemáticas das leis da
física [50]:

• conservação da massa

• conservação da quantidade de movimento

• conservação da energia

As equações da conservação, em forma conservativa, para um fluido newtoniano
compressível, também conhecidas como equações de Navier-Stokes, serão apresen-
tadas nas seções seguintes. As deduções destas equações podem ser obtidas através
dos balanços de massa, quantidade de movimento e energia e podem ser encontra-
das em livros de fenômenos de transporte [51] e de CFD [50, 52, 53]. Portanto, tais
deduções não serão apresentadas neste capítulo.
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Figura 3.18: Fluxograma de solução das equações das diferenças finitas pelo método
implícito [47].

3.7.1 Conservação da massa

A lei da conservação da massa afirma que em um sistema fechado a massa não
pode ser criada nem destruída, ou seja, permanece constante ao longo do tempo.
O balanço de massa em um volume de controle tridimensional e infinitesimal nos
fornece a Equação 3.58 que descreve o princípio de conservação da massa [50]:

∂ρ

∂t
+ ∂(ρu)

∂x
+ ∂(ρv)

∂y
+ ∂(ρw)

∂z
= 0 (3.58)
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Em notação vetorial a equação da conservação da massa é escrita da seguinte
forma [50]:

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρ�u) = 0 (3.59)

Em que:
ρ é a massa específica do fluido;
t é o tempo;
�u é o vetor velocidade.

3.7.2 Conservação de quantidade de movimento

A equação para a conservação da quantidade de movimento é obtida a partir da
aplicação da segunda lei de Newton que define que a taxa de variação da quantidade
de movimento sobre uma partícula de fluido é igual à soma das forças que agem
sobre a mesma.

Considerando o efeito global das forças de campo como um termo fonte SMx,
SMy, SMz nas direções x, y e z, as equações da quantidade de movimento são
apresentadas nas equações 3.60, 3.61 e 3.62 [50].

∂ρu

∂t
+ ∇ · (ρu�u) = −∂p

∂x
+ ∇ · (μ ∇ u) + SMx (3.60)

∂ρv

∂t
+ ∇ · (ρv�u) = −∂p

∂y
+ ∇ · (μ ∇ v) + SMy (3.61)

∂ρw

∂t
+ ∇ · (ρw�u) = −∂p

∂z
+ ∇ · (μ ∇ w) + SMz (3.62)
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As equações acima podem ser resumidas, em forma vetorial, pela Equação 3.63:

∂ρ�u

∂t
+ ∇ · (ρ�u�u) = −∇p+ ∇ · (μ ∇ �u) + SM (3.63)

Em que:
p representa a pressão estática;
μ representa a viscosidade do fluido;
SM representa as forças de campo atuando sobre o volume de controle.

3.7.3 Conservação da energia

A equação da conservação da energia, Equação 3.64, é derivada da primeira lei
da termodinâmica, que define que a taxa de variação da energia de uma partícula
de fluido é igual à taxa de adição de calor a esta partícula mais a taxa de trabalho
feito sobre a mesma [50].

∂(ρi)
∂t

+ ∇ · (ρi�u) = −p ∇ · �u+ ∇ · (k ∇ T ) + Φ + Si (3.64)

3.7.4 Equação genérica da conservação

Analisando as semelhanças entre as equações da conservação, uma equação
genérica (Eq.3.65) pode ser estabelecida utilizando-se uma variável genérica φ [50].

∂ρφ

∂t
+ ∇ · (ρφ�u) = ∇ · (Γ ∇ φ) + Sφ (3.65)

sendo o primeiro termo relativo à derivada temporal, o segundo à convecção, o
terceiro à difusão e o quarto ao termo fonte (Sφ). Γ representa o coeficiente de
difusão.
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3.7.5 Soluções das equações da conservação

As equações da conservação em geral não apresentam solução analítica, de modo
que a resolução é realizada utilizando-se métodos numéricos. Os principais métodos
utilizados são: diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos.

A solução das equações da conservação pelo método dos volumes finitos é
realizada através das seguintes etapas: geração da malha, discretização e solução
das equações algébricas obtidas. Mais detalhes sobre este método podem ser encon-
trados em VERSTEEG e MALALASEKERA [50], PATANKAR [54], FERZIGER
e PÉRIC [55].

3.7.6 Malhas computacionais

A malha computacional consiste na divisão do domínio em volumes de controle
discretos conforme representado na Figura 3.19 para um caso bidimensional.

Figura 3.19: Representação de uma malha bidimensional [56].

As malhas computacionais podem ser de três tipos: estruturadas, não-
estrturadas e híbridas.

As malhas estruturadas são aquelas que apresentam uma regularidade na distri-
buição espacial de seus pontos e, dessa forma, possuem sempre o mesmo número de
nós adjacentes. Em geometrias bidimensionais, as malhas estruturadas são consti-
tuídas por quadriláteros e/ou triângulos. Em geometrias tridimensionais, são cons-
tituídas por hexaedros, tetraedros e/ou prismas. Elas podem, ainda, ser uniformes,
quando seus pontos estão igualmente espaçados, ou não uniformes, quando seus pon-
tos são espaçados de acordo com a necessidade do domínio. A principal desvantagem
do uso da malha estruturada é a dificuldade de aplicação da mesma em geometrias
complexas [57].
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As malhas não-estruturadas, por sua vez, são caracterizadas pela ausência de
regularidade na distribuição espacial dos seus pontos e podem assumir diferentes
formatos, como triângulos, tetraedros, prismas, hexaedros, etc. Normalmente, em
geometria bidimensional estas são constituídas por triângulos. Em geometrias tri-
dimensionais, as malhas não estruturadas são constituídas por tetraedos, hexaedros
ou prismas [57].

A principal vantagem do uso das malhas não-estruturadas é a sua facilidade
de aplicação em geometrias complexas. Por sua vez, a principal desvantagem está
relacionada com a perda de eficiência computacional [53].

As malhas híbridas ou mistas são uma composição de regiões do domínio discre-
tizado de forma estruturada e outras regiões discretizadas de forma não-estruturada.

A Figura 3.20 apresenta exemplos de malhas estruturada, não-estruturada e
híbrida.

Figura 3.20: Exemplos de malhas estruturada, não-estruturada e híbrida [58].

3.7.6.1 Medidas da qualidade de uma malha

O uso de uma malha de boa qualidade é essencial para a garantia de bons resul-
tados computacionais, contribuindo principalmente para a diminuição dos erros de
discretização. Em geral, a avaliação da qualidade da malha deve levar em conta as
seguintes características: resolução, distribuição e qualidade dos seus elementos. As
duas primeiras dependem, de uma maneira geral, do processo de refino da malha
[57].

Entre os diversos parâmetros que podem definir a qualidade de uma malha,
destacam-se a assimetria (skewness), a qualidade ortogonal (orthogonal quality) e a
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razão de aspecto (aspect ratio).
O skewness determina o desvio da face ou célula da malha para a face ou célula

ótima. Uma célula é definida como ótima quando possui o mesmo ângulo entre seus
vértices, ou seja, 60o para elementos triangulares e tetraédricos e 90o para elementos
quadriláteros e hexaédricos [57]. A Figura 3.21 ilustra a comparação entre uma
célula ótima e uma célula com alta assimetria(skewness).

Figura 3.21: Comparação entre uma célula ótima e uma célula com alta assimetria
(skewness) [59].

A definição do skewness indica que uma célula equilateral apresenta a melhor
qualidade e o valor do seu skewness é zero, ao passo que uma célula degenerada,
em que os nós são praticamente coplanares, tem skewness igual a um. Considera-se,
ainda, que células com skewness acima de um são inválidas [59].

Os dois principais métodos para a determinação do skewness se baseiam (a) no
volume equilateral, aplicado apenas a triângulos e tetraedros, definido pela Eq. 3.66
e (b) no desvio equiangular normalizado, aplicado a todas as células, definido pela
Eq. 3.67 [59].

skewness = Tam. cél. ótima − Tam. cél
Tam. cél. ótima

(3.66)

skewness = max

[
θmax − θe

180 − θe

,
θe − θmin

θe

]
(3.67)

No caso do método do desvio equiangular normalizado, Eq. 3.67, as variáveis
θmax e θmin representam, respectivamente, o maior e o menor ângulo na face ou
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célula. Por sua vez, θe é o ângulo para a face ou célula equiangular, por exemplo,
60o para o triângulo e 90o para um quadrilátero [59].

A ortogonalidade (orthogonal quality) mede o desvio angular entre o vetor que
conecta o centro das células ou faces adjacentes e o vetor normal à superfície entre
eles [60], conforme ilustrado na Figura 3.22.

(a) Célula (b) Face

Figura 3.22: Vetores para cálculo da ortogonalidade (orthogonal quality) [59].

No caso das células, a ortogonalidade é calculada usando-se o vetor normal à
face, o vetor que vai do centróide da célula até o centróide de cada célula adjacente
e o vetor que vai do centróide da célula até cada uma das faces [veja Figura 3.22
(a)]. No caso das faces, a ortogonalidade é calculada usando-se o vetor normal à
aresta e o vetor que vai do centróide da face até o centróide de cada aresta [veja
Figura 3.22 (b)] [59]. Considera-se que quanto mais alinhados estiverem os vetores,
mais próximo da unidade será a ortogonalidade e melhor será a qualidade da malha
[57].

Na Tabela 3.3 são apresentadas, respectivamente, as faixas que indicam o grau
de qualidade da malha para o skewness e a orthogonal quality.
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Tabela 3.3: Classificação de uma malha conforme os parâmetros skewness e ortho-
gonal quality [57].

qualidade skewness orthogonal quality

Inaceitável 0, 98 − 1, 00 0, 00 − 0, 001

Ruim 0, 95 − 0, 97 0, 001 − 0, 10

Aceitável 0, 80 − 0, 94 0, 10 − 0, 20

Boa 0, 50 − 0, 80 0, 20 − 0, 69

Muito boa 0, 25 − 0, 50 0, 70 − 0, 95

Excelente 0, 00 − 0, 25 0, 95 − 1, 00

A razão de aspecto representa a medida do alongamento de uma célula e é
calculada através da relação entre o valor máximo e o valor mínimo das seguintes
distâncias: (a) as distâncias normais entre o centróide da célula e os centróides das
faces e (b) as distâncias entre o centróide da célula e os nós [59]. A Figura 3.23
ilustra o procedimento de cálculo da razão de aspecto para um elemento cúbico.

Figura 3.23: Ilustração do cálculo da razão de aspecto para um elemento cúbico
[59].

Em geral, não há limite para a razão de aspecto, porém, as seguintes relações
são sugeridas: <10 no domínio e <100 nas camadas limite.

3.7.7 Teste de independência da malha

O teste de independência da malha envolve a execução de simulações em duas ou
mais malhas sucessivamente refinadas, reduzindo os erros de discretização espacial
e temporal [61].
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Os métodos para examinar a convergência espacial e temporal das simulações
CFD são apresentados por ROACHE [62, 63], ALMOHAMMADI et al. [64] e CELIK
et al. [65].

3.7.7.1 Extrapolação de Richardson

A extrapolação de Richardson é um método utilizado para se estimar o erro
de discretização em simulações fluidodinâmicas e consiste em se estimar a solução
exata de uma simulação a partir das soluções obtidas em diferentes malhas [64, 65].
Levando-se em conta uma malha com espaçamento hmalha, as soluções discretas f

são representadas na forma de séries de Taylor conforme a Eq. 3.68 [62–65].

f(h) = fexata + g1hmalha + g2h
2
malha + g3h

3
malha + · · · (3.68)

Na forma generalizada da Extrapolação de Richardson, a solução exata pode ser
estimada através da Eq. 3.69 [62–65].

fexata = f1 +
f1 − f2

rp
r − 1 (3.69)

onde p é a ordem de convergência e rr é a razão de refinamento da malha .
A ordem aparente de convergência, R∗, é calculada através da Eq. 3.70 [64].

R∗ = f2 − f1

f3 − f2
(3.70)

onde f1, f2 e f3 são as soluções em três malhas respectivas.
As seguintes condições de convergência são possíveis [64, 66]:

a. Divergência monotônica: R∗ > 1

b. Convergência monotônica: 0 < R∗ < 1

c. Convergência oscilatória: −1 < R∗ < 0

d. Divergência oscilatória: R∗ < −1
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3.7.7.2 Índice de convergência da malha (GCI)

[62] sugere o uso de um índice de convergência da malha (GCI), baseado na
extrapolação de Richardson, para fornecer uma forma coerente e padronizada de
apresentação dos resultados de estudos de convergência de malha. O GCI representa
uma medida percentual da distância entre o valor calculado e a solução numérica
assintótica e indica o quanto a solução mudaria com o refinamento (espacial ou
temporal) da malha. O GCI pode ser calculado utilizando dois níveis de malha,
porém recomenda-se o uso de pelo menos três níveis a fim de se estimar com precisão
a ordem de convergência e verificar se as soluções estão dentro da faixa assintótica
de convergência [61].

O estimador de Richardson de malha fina representa uma aproximação do erro
por meio da comparação de uma solução obtida em uma malha fina, f1, com uma
solução obtida em uma malha grossa, f2. Este estimador é definido pela Eq. 3.71
[62, 63]:

Emf
1 = f2 − f1

rp
r − 1 (3.71)

Por outro lado, o estimador de Richardson de malha grossa representa uma
aproximação do erro por meio da comparação de uma solução obtida em uma malha
grossa, f1, com uma solução obtida em uma malha fina, f2, e é definido pela Eq.
3.72 [62, 63]:

Emg
1 = rp

r(f2 − f1)
rp

r − 1 (3.72)

O índice de convergência é obtido ao se incorporar um fator de segurança, Fs,
ao estimador de Richardson. Portanto:

GCImf
1 = Fs | E1 | e GCImg

2 = Fs | E2 | (3.73)

Sugere-se os seguintes valores para o fator de segurança: (a) Fs = 3, 0 para
comparações de duas malhas e (b) Fs = 1, 25 para comparações de três ou mais
malhas [61].

A avaliação de que a solução se encontra na faixa assintótica é realizada através
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do cálculo dos GCI utilizando-se três diferentes malhas. A garantia se dá quando:

GCI23 = rp
rGCI12 (3.74)

As primeiras aplicações do índice de convergência da malha sugeriam o seu uso
em malhas com razão de refinamento rr = 2 [62]. Posteriormente, [63] sugeriu que
o seu uso seria válido para quaisquer malhas com razão de refinamento rr > 1. Um
código computacional em FORTRAN, adaptado de [61], para o cálculo do GCI e
análise da convergência com três malhas de refinamentos sucessivos, é apresentado
no Apêndice D.

3.7.7.3 Métodos de extrapolação para convergência oscilatória

CELIK et al. [65] descrevem as limitações do uso da extrapolação de Richardson
na avaliação da convergência oscilatória e apresenta métodos para a sua avaliação.
Entre os métodos sugeridos detaca-se o método polinomial pela sua simplicidade de
aplicação. Este método utiliza os primeiros termos da Eq. 3.68 para a proximar a
solução exata, fexata.

Por exemplo, assumindo-se que o método de solução é de primeira ordem pode-se
aproximar a solução exata através da Eq. 3.75 [64, 65].

f(h) = fexata + g1hmalha + g2h
2
malha (3.75)

O procedimento de extrapolação consiste em avaliar a variável sob análise nas
respectivas malhas utilizadas e, posteriormente, dispor os resultados obtidos em
um gáfico de modo a ajustar uma curva que represente a convergência da solução.
A interseção desta curva com o eixo das ordenadas representa a solução exata e,
portanto, este valor é considerado independente da malha [64].

3.8 Turbulência

3.8.1 Caracterização

O comportamento do jato de gás é tipicamente categorizado e correlacionado
pelo número de Reynolds Re = (DV ρ)

μ
, definido através do uso da velocidade inicial

do escoamento, da densidade e viscosidade do gás e do diâmetro do orifício de saída
do gás [67].
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O escoamento é dito laminar quando Re < 1000 e turbulento quando Re >

3000. Uma região de transição ocorre quando 1000 < Re < 3000 [67]. Esta região
de transição à turbulência é caracterizada pelo aparecimento de instabilidades em
um escoamento originalmente estável (laminar) que se multiplicam através de um
processo não-linear e degeneram-se em um regime turbulento [68].

As principais características do escoamento turbulento são a irregularidade (ale-
atoriedade), difusividade, flutuações de vórtices tridimensionais, dissipação e conti-
nuidade [69] e sua habilidade de transportar e misturar os fluidos mais efetivamente
quando comparado com o escoamento laminar [70].

A principal motivação para se estudar os escoamentos turbulentos é a combinação
de três observações: (i) a maioria dos escoamentos são turbulentos; (ii) o transporte,
a quantidade de movimento e de energia nos escoamentos é de grande importância
e (iii) a turbulência aumenta grandemente a taxa destes processos [70].

3.8.2 Modelagem de escoamentos turbulentos

Na simulação do escoamento turbulento, equações são resolvidas para um campo
de velocidade dependente do tempo. Em contraste, em um modelo de turbulência,
estas equações são resolvidas para algumas quantidades médias tais como a veloci-
dade (u) e a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta (ε).

Os principais métodos para a modelagem dos escoamentos turbulentos são a Si-
mulação Direta Numérica (DNS - Direct Numerical Simulation), a Simulação de
Grandes Escalas (LES – Large-Eddy Simulation) e as Equações Médias de Rey-
nolds (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes) [70]. A escolha do modelo de
turbulência depende do grau de acuracidade exigido, dos tipos de fenômenos físicos
envolvidos e do tipo de escoamento, levando-se também em conta as capacidades e
limitações de cada modelo.

O método RANS envolve a resolução das equações de Reynolds com o objetivo
de se determinar o campo médio de velocidade. Os tensores de Reynolds, que apa-
recem como variáveis nas equações de Reynolds, são determinados por um modelo
de turbulência e o operador média é aplicado sobre as equações da continuidade
(escoamento incompressível) e Navier-Stokes para variáveis instantâneas, ou seja, a
variável tem a sua medida instantânea, num tempo t qualquer, composta pela soma
de duas componentes. A primeira, representa a média temporal, e a segunda, a
flutuação turbulenta, conforme apresentado na Equação 3.76, onde M é uma dada
variável.

M(t) = M̄ +M ′ (3.76)
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A equação da continuidade (Eq. 3.59) e a de Navier-Stokes (Eq. 3.63) instantâ-
neas escritas em notação indicial são apresentadas a seguir:

∂ui

∂xi

= 0 (3.77)

∂ui

∂t
+ uj

∂ui

∂xj

= −1
ρ

∂p

∂xi

+ ν
∂2ui

∂xj∂xj

(3.78)

onde u e p são a velocidade e a pressão instantâneas e ν é a viscosidade cinemática.
Usando a equação 3.76, a velocidade e a pressão são decompostas da seguinte

forma:

u = ū+ u′ (3.79)

p = p̄+ p′ (3.80)

onde ū e p̄ são as médias temporais da velocidade e da pressão, enquanto u′ e p′ são
as suas flutuações.

Substituindo as Equações 3.79 e 3.80 nas Equações 3.77 e 3.78, após algumas
manipulações algébricas, obtemos [68, 71]:

∂ūi

∂xi

= 0 (3.81)

∂ūi

∂t
+ ūj

∂ūi

∂xj

= −1
ρ

∂p

∂xi

+ ν
∂2ūi

∂xj∂xj

− ∂uiuj

∂xj

(3.82)

Comparando-se a Equação 3.77 com a Equação 3.81, observa-se que as mesmas
são similares. Por outro lado, ao comparar-se a Equação 3.78 com a Equação 3.82,
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observa-se o surgimento do termo adicional −∂uiuj

∂xj

. Esse novo termo é comumente
chamado de tensor de Reynolds e representa a ação das flutuações de velocidade no
escoamento médio.

O tensor de Reyolds adiciona seis novas incógnitas ao conjunto de equações a ser
resolvido, u2, v2, w2, uv, uw e vw.

O aparecimento do tensor de Reynolds leva ao chamado problema do fechamento,
pois ele fará com que o sistema apresente mais incógnitas do que equações. Com
isso, esse novo termo precisa ser modelado para tornar possível a solução do sistema.

Para descrever os tensores de Reynolds, dois tipos de modelos são os mais utili-
zados: (i) os modelos baseados na viscosidade turbulenta, que utilizam a Hipótese
de Boussinesq e (ii) os modelos dos Tensores de Reynolds (Reynolds Stress Model –
RSM ) que propõem a criação de uma equação de transporte direta para o tensor de
Reynolds.

3.8.2.1 Hipótese de Boussinesq

A Equação 3.83 é conhecida como hipótese de Boussinesq e descreve uma re-
lação simples entre os tensores turbulentos e a deformação do escoamento médio,
semelhante à relação entre a tensão cisalhante e o gradiente de velocidade de um
escoamento Newtoniano (Lei de Newton da Viscosidade) [50, 67].

u′
iu

′
j = −νt

(
∂ūi

∂xj

+ ∂ūj

∂xi

)
+ 2
3kδij (3.83)

k = u′2 + v′2 + w′2

2 (3.84)

onde k representa a energia cinética turbulenta, νt é a viscosidade turbulenta e δij

é o delta de Kroenecker (1, se i = j e 0, se i �= j).
A hipótese de Boussinesq não constitui um modelo de turbulência completo,

tendo em vista que o valor de νt é desconhecido e depende do grau de turbulência
de cada problema [67]. A viscosidade turbulenta necessita, portanto, ser modelada.
Diversos modelos podem ser encontrados na literatura, dentre os quais o modelo
k − ε tem sido um dos mais utilizados em diversos problemas industriais e já é
incorporado à maioria dos códigos comerciais de CFD [70].
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3.8.2.2 O modelo k − ε

O modelo k − ε pertence à classe de modelos a duas equações, nos quais as
equações de transporte são resolvidas para duas quantidades de turbulência, ou
seja, a energia cinética turbulenta, k, e a dissipação da energia cinética turbulenta,
ε. O problema de fechamento é resolvido relacionando o tensor de Reynolds com
a energia cinética turbulenta através da Equação 3.85 e criando posteriormente as
equações de transporte para k e ε [57].

τij = u′
iu

′
j = 2k (3.85)

A energia cinética turbulenta, k, e a dissipação da energia cinética turbulenta,
ε, são, portanto, utilizadas para definir a escala de velocidade de turbulência (ϑ) e
a escala do comprimento de turbulência (�) [50]:

ϑ = k1/2 (3.86)

� = k3/2

ε
(3.87)

A viscosidade turbulenta é obtida mediante uma análise dimensional, resultando
em [50]:

νt = Cμ
k2

ε
(3.88)

onde Cμ é uma constante adimensional.
O modelo k − ε utiliza, portanto, as seguintes equações de transporte para k e ε

[50]:

∂k

∂t
+ ∂

∂xj

(ūjk) =
τii

ρ

∂ūi

∂xj

− ε+ ∂

∂xj

[(
ν + νt

σk

)
∂k

∂xj

]
(3.89)
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∂ε

∂t
+ ūj

∂ε

∂xj

= Cε1
ε

k

τii

ρ

∂ūi

∂xj

− Cε2
ε2

k
+ ∂

∂xj

[(
ν + νt

σε

)
∂ε

∂xj

]
(3.90)

Observa-se a necessidade de definição dos valores das cinco constantes necessárias
ao modelo. No caso do modelo k−ε padrão, os seguintes valores foram determinados
a partir do ajuste de dados para uma variedade de escoamentos turbulentos [50]:

Cμ = 0, 09 σk = 1, 00 σε = 1, 30 Cε1 = 1, 44 Cε2 = 1, 92 (3.91)

3.9 Escoamentos incompressíveis e compressíveis

Em uma definição simplificada, os escoamentos incompressíveis são aqueles em
que não há variação na densidade do fluido que escoa. De um ponto de vista mais
científico, para se determinar se o escoamento é compressível ou incompressível,
torna-se necessário avaliar o número de Mach (Ma), definido pela Equação 3.92:

Ma = u

c
(3.92)

onde u é uma velocidade representativa do escoamento e c é a velocidade do som
definida por c =

√
(γP/ρg).

Na prática da engenharia, o escoamento incompressível é válido quando Ma <

0, 3. Escoamentos em que Ma < 1 são chamados subsônicos, ao passo que quando
Ma > 1 o escoamento é denominado supersônico [72].

No caso da liberação de gás a partir de orifícios em tubulações pressurizadas,
o escoamento geralmente é estagnado no orifício com uma pressão de saída muito
maior que a pressão ambiente, e em tais casos, um jato compressível supersônico
será formado [73–75]. Um jato supersônico é ilustrado na Figura 3.24.

O comportamento complexo do jato supersônico pode demandar simplificações
a fim de se evitar as dificuldades associadas à modelagem de escoamentos com-
pressíveis. Estas dificuldades estão relacionadas ao alto grau de acoplamento entre
a velocidade de escoamento, a densidade, pressão e energia assim como devido à
presença de ondas de choque (descontinuidades) [25].
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Figura 3.24: Principais características de um jato supersônico [76].

No caso da dispersão de gases a partir de orifícios em reservatórios de alta pres-
são, estas dificuldades podem ser superadas atrávés do uso apropriado de fatores
de escala, dado que imediatamente a jusante do orifício haverá um equilíbrio das
condições do jato após sua expansão com as condições do ambiente, atingindo um
comportamento similar ao de jatos livres. Esta modelagem pode ser realizada atra-
vés da definição de um pseudo-diâmetro dado pela Equação 3.93 [73].

De

Dn

= Cd

√√√√√
⎡⎣Pn

Pa

(
2

γ + 1

)1/γ−1 1
(γC2

d + 1)

⎤⎦ (3.93)

onde De é o pseudo-diâmetro, Dn é o diâmetro do orifício, Pn é a pressão no orifício,
Pa é a pressão ambiente, Cd é o coeficiente de descarga e γ é a razão entre as
capacidades caloríficas do gás.

3.10 Cálculo do termo fonte

Esta seção tem o objetivo de apresentar as equações básicas para o cálculo da
taxa de vazamento do gás que seria liberado após a ruptura total de um gasoduto.
Os modelos apresentados na literatura tipicamente para a previsão das liberações
de produtos a partir de furos e rupturas de dutos, geralmente assumem um cami-
nho termodinâmico simplificado através de um processo isentrópico ou isentálpico.
No caso de liberações de gases monofásicos, os jatos são tratados na prática como
expansões isentrópicas, ou seja, reversíveis e adiabáticas [77].
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3.10.1 Vazamentos de gás no duto após a sua ruptura total

O modelo de Wilson apresenta as equações para a previsão do fluxo mássico,
como função do tempo de vazamento e das condições iniciais, para o caso de ruptura
total de um gasoduto. Este modelo é aplicável a um duto de comprimento Lp e
seção transversal Ap e assume que haverá a parada do compressor quando a onda
de descompressão atingir a extremidade do duto [77].

A expressão para o cálculo do fluxo de gás a partir de uma liberação isotérmica
de gás em um duto é apresentada na Equação 3.94 [77]:

Q(t) = Q0

(1 + αm)

[
exp

(
− t

α2
mβm

)
+ αm exp

(
− t

βm

)]
(3.94)

onde:
Q(t): taxa de liberação mássica dependente do tempo [kg/s]
Q0: taxa de liberação mássica inicial [kg/s]
αm: fator de conservação da massa [−]
βm: constante de tempo para a taxa de liberação mássica [s]

O fator de conservação da massa, αm, é calculado como [77]:

αm = mT

βmQ0
(3.95)

onde mT é a massa total no duto [kg].
A taxa de liberação mássica inicial, Q0, pode ser calculada utilizando a Equação

3.96 para fluxo estagnado e a Equação 3.97 para o fluxo não estagnado [77].

Q0 = CdAp

√√√√√ρgPoγ

(
2

γ + 1

) γ+1
γ−1

(3.96)

Q0 = CdAp

√√√√√2ρgPo

(
γ

γ − 1

) ⎡⎣(
Pa

Po

) 2
γ −

(
Pa

Po

) γ+1
γ

⎤⎦ (3.97)
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O critério para definição do fluxo estagnado é apresentado na Equação 3.98 [77]:

Po

Pa

�
(
γ + 1
2

) γ
γ−1

(3.98)

onde Pa é a pressão atmosférica absoluta.
A constante de tempo, βm, é uma função de três parâmetros adimensionais [77]:

KF = Dp

γfLp

; KA = Ah

Ap

; Kγ =
(
γ + 1
2

) γ+1
γ−1

(3.99)

onde:
f : fator de atrito [−]
Lp: comprimento do duto [m]
Ah: área do furo [m2]
Ap: área da seção transversal do duto [m2]

O fator de atrito, que é uma função da rugosidade do duto, εp, e do número de
Reynolds, pode ser obtido através do diagrama de Moody (Figura 3.13) ou através
de equações como a de Colebrook (Eq.3.100) ou a de Haaland (Eq.3.101).

1√
f
= −2, 0 log

(
εp/Dp

3, 7 + 2, 51
Re

√
f

)
(3.100)

1√
f
= −1, 8 log

⎡⎣(
εp/Dp

3, 7

)1,11

+ 6, 9
Re

⎤⎦ (3.101)

Usandos os parâmetros definidos na Equação 3.99, Wilson desenvolveu uma equa-
ção geral para a constante de tempo, βm, que é válida para qualquer tamanho de
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furo [77].

βm =
2LpKFK3/2

γ

3cK3
A

⎡⎣(
1 + K2

A

KFKγ

)3/2

− 1
⎤⎦ (3.102)

onde c é a velocidade do som no gás dada por c =
(

γRTop

M

)1/2
, Top é a temperatura

de operação do gasoduto e M é o peso molecular do gás.
A constante de tempo, βm, pode ser simplificada para furos de grandes tamanhos

como [77]:

βm ≈ 2Lp

3c
√
KF

(3.103)

Uma sequência de etapas para o cálculo do fluxo mássico de gás após a ruptura
de um gasoduto é descrita por VAN DE BOSCH e DUIJM [78] e apresentada no
Apêndice B.

3.11 Combustão gasosa

A combustão gasosa envolve uma reação química entre um combustível e um
oxidante em que ambos estão na fase gasosa. Há duas categorias de processos
de combustão gasosa: a combustão com chama pré-misturada e a combustão com
chama não pré-misturada [50].

As chamas pré-misturadas são formadas quando o combustível e o oxidante são
misturados em nível molecular antes da ocorrência de qualquer reação química de
combustão. Na combustão não pré-misturada, por sua vez, combustível e oxidantes
encontram-se inicialmente separados e a reação de combustão somente ocorre quando
os mesmos se misturam [79].

As equações utilizadas para a modelagem de combustão com chama não pré-
misturada são apresentadas na seção seguinte.
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3.11.1 Equações para a combustão com chama não pré-
misturada

Uma discussão detalhada dos pressupostos clássicos usados no processo de cálculo
da média das variáveis usadas nas equações de conservação na combustão com chama
não pré-misturada pode ser encontrada em VERSTEEG e MALALASEKERA [50],
POINSOT e VEYNANTE [80]. É importante mencionar aqui que este processo
introduz quantidades não fechadas que precisam ser modeladas e esta modelagem,
geralmente, é realizada através da utilização de modelos de combustão turbulenta
[80].

No caso de escoamentos com densidade variável, muitas outras correlações não
fechadas são introduzidas, o que pode tornar a modelagem bastante difícil. A fim
de contornar este problema, normalmente utilizam-se médias de Favre [50, 80, 81].

Considerando-se as hipóteses discutidas por POINSOT e VEYNANTE [80], a
fração mássica do combustível (YF ) e do oxidante (YO), bem como a temperatura
(T ), estão relacionadas através da fração de mistura z [80]:

z = sYF − YO + Y 0
O

sY 0
F − Y 0

O

=
Cp

Q
(T − T 0

O) + YF

Cp

Q
(T 0

F − T 0
O) + Y 0

F

=
sCp

Q
(T − T 0

O) + YO − Y 0
O

sCp

Q
(T 0

F − T 0
O) − Y 0

O

(3.104)

onde s é a razão mássica estequiométrica, Y 0
F e T 0

F são a fração mássica e a tempera-
tura do combustível na corrente pura, Y 0

O e T 0
O são a fração mássica e temperatura

do oxidante na corrente pura, Cp é a capacidade calorífica da mistura à pressão
constante e Q é o calor de reação.

A média de Favre das equações para massa, momento, espécies químicas e en-
talpia são apresentadas, respectivamente, como se segue [50, 80, 81]:

∂ρ

∂t
+ ∂

∂xi

(ρũi) = 0 (3.105)

∂ρũi

∂t
+ ∂

∂xi

(ρũiũj) +
∂P

∂xj

= ∂

∂xi

(
τ ij − ρ˜u

′′
i u

′′
j

)
(3.106)
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∂
(
ρỸl

)
∂t

+ ∂

∂xi

(
ρũiỸl

)
= ∂

∂xi

(
ρDl

∂Yl

∂xi

+ ρ˜u
′′
i Y

′′
l

)
+ ω̇l para l = 1, N (3.107)

∂ρz̃

∂t
+ ∂

∂xi

(ρũiz̃) +
∂p

∂xj

= ∂

∂xi

(
ρDm

∂z

∂xi

− ρũ
′′
i z

′′
)

(3.108)

Apesar de oferecer uma simples e eficiente solução para escoamentos com reação,
alguns termos não fechados tais como ˜u

′′
i u

′′
j , ˜u

′′
i Y

′′
k , u

′′
i z e ω̇l aparecem e necessitam

ser modelados [80].
Os tensores de Reynolds , ˜u

′′
i u

′′
j , são geralmente fechados por um modelo de

turbulência tal como o k − ε [50, 80, 81]. O modelo k − ε já foi discutido na seção
3.8.2.2.

Os fluxos turbulentos das espécies ˜u
′′
i Y

′′
l e da entalpia u

′′
i z são geralmente fechados

usando uma formulação clássica de gradiente [80]:

ρ˜u
′′
i Y

′′
l = − μt

Sclt

∂Ỹk

∂xi

(3.109)

onde μt é a viscosidade turbulenta, estimada pelo modelo de turbulência e Sclt é um
número de Schmidt turbulento para a espécie l.

Devido a sua característica altamente não-linear, a modelagem do termo da taxa
de reação, ω̇k, é a dificuldade chave nas simulações de combustão com chama não pré-
misturada [50, 80, 81]. Esta dificuldade é ilustrada por [50, 81] em que correlações
são derivadas para uma reação irreversível de etapa única entre um combustível e
um oxidante.

Como já foi discutido, o processo de cálculo da média em chamas de difusão
turbulenta é bastante complexo, de modo que o valor médio de z não é suficiente para
determinar os valores médios das variáveis envolvidas na combustão. Portanto, ou
valores maiores para os momentos de z ou uma função de densidade de probabilidade
integral de z necessita ser determinada [80].

Após determinar a pdf de z, p (z), as médias das frações mássicas das espécies(
Ỹl

)
, a temperatura média

(
T̃l

)
ou a taxa média da reação (ω̇l) são determinados
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usando as equações 3.110 e 3.111 [80]:

ρỸl =
∫ 1

0

(
ρYl | z∗

)
p (z∗) dz∗; ρT̃k =

∫ 1

0

(
ρT | z∗

)
p (z∗) dz∗ (3.110)

ω̇l =
∫ 1

0

(
ω̇l | z∗

)
p (z∗) dz∗ (3.111)

A modelagem de chamas turbulentas não pré-misturadas pode ser realizada em
dois diferentes níveis: (i) o método da variável primitiva, no qual as variáveis de
escoamento (ρ, ũi,..) e variáveis da fração de mistura

(
z̃, z̃”2, ...

)
são resolvidos e

(ii) a abordagem da taxa de reação na qual as taxas de reação, ω̇l, necessitam ser
modeladas [80].

Neste trabalho, a chama do jato de fogo foi modelada utilizando o modelo de
dissipação de turbilhão (EDM) que assume que as taxas de reação são controla-
das pela turbulência. Este modelo faz com que seja possível evitar a dificuldade
computacional da modelagem da cinética química de Arrhenius [82].

3.11.2 Modelo de dissipação de turbilhão (EDM)

O modelo de dissipação de turbilhão (EDM) assume que a queima do combus-
tível é bastante rápida, o que é verdadeiro para a maioria dos combustíveis. Por
conseguinte, a velocidade global da reação é controlada pela turbulência durante
a mistura entre combustível e oxidante, de forma que a cinética química pode ser
desprezada com segurança [82].

No caso de chamas não pré-misturadas, o combustível e oxidante queimam de
forma extremamente rápida, após a sua convergência e mistura nas zonas de reação
[82].

De acordo com o modelo EDM, a taxa líquida da produção das espécies l devido
à reação r, Rl,r, é dada pelo menor valor obtido nas Equações 3.112 e 3.113 [82]:

Rl,r = ν
′
Mw,lAEDMρ

ε

k
min

R

(
YR

ν
′
R,l Mw,R

)
(3.112)
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Rl,r = ν
′
Mw,lAEDMBEDMρ

ε

k

∑
P YP∑N

j ν“
j,r Mw,j

(3.113)

onde ν
′é o coeficiente molar estequiométrico; Mw,l é o peso molecular da espécie l;

YP é a fração mássica do produto, P ; YR é a fração mássica de um reagente em
particular, R; AEDM é uma constante empírica igual a 4,0 e BEDM é uma constante
empírica igual a 0,5.

3.12 Modelagem da radiação térmica

Nesta seção apresentaremos os modelos e respectivas equações utilizadas para
a modelagem da transferência de calor radiativo. Os principais conceitos dos fenô-
menos envolvidos na transferência de calor radiativo foram apresentados na seção
3.6.3.

3.12.1 Equações de transferência radiativa (ETR)

A equação de transferência radiativa (ETR) em um meio com absorção, emissão
e espalhamento da radiação, é escrita como [82]:

dI (−→r ,−→s )
ds

+ (abs + σs) I (−→r ,−→s ) = absn
2σSBT 4

π
+ σs

4π

4π∫
0

I (−→r,−→s ′)φ (−→s ,−→s ′) dΩ′

(3.114)
onde �r, �s e �s′ são o vetor posição, o vetor direção do feixe e o vetor direção que
aponta na mesma direção do espalhamento, respectivamente; sl é o caminho do
feixe; abs é o coeficiente de absorção; n é o índice de refração; σs é o coeficiente de
espalhamento; I é a intensidade de radiação, Φ é a função de fase do espalhamento
e Ω′ é o ângulo do sólido.

3.12.2 Modelos numéricos de radiação

A maneira pela qual a ETR e sua condição de contorno são solucionadas ca-
racteriza o modelo numérico de radiação. O software ANSYS FLUENT fornece a
possibilidade de modelagem da radiação através dos seguintes métodos [82]:

• Modelo de Radiação de Transferência Discreta (DTRM);
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• Modelo de Radiação P-1;

• Modelo de Radiação Rosseland;

• Modelo de Radiação S2S (superfície-superfície);

• Modelo de Radiação das Ordenadas Discretas (DO).

O Modelo de Radiação das Ordenadas Discretas (DO), que foi utilizado nesta
tese de doutorado para a modelagem da radiação, é apresentado na seção seguinte.

3.12.2.1 Modelo de Radiação das Ordenadas Discretas (DO)

No Modelo de Radiação das Ordenadas Discretas (DO) a equação da transfe-
rência radiativa (ETR) é resolvida para um conjunto de n diferentes direções que
varrem discretamente o ângulo sólido total de 4π [50].

No Modelo DO, a equação da transferência radiativa (ETR) é reescrita da se-
guinte forma [82]:

∇. (I (−→r ,−→s )−→s ) + (abs + σs) I (−→r ,−→s ) = absn
2σT

4

π
+ σs

4π

4π∫
0

I (−→r,−→s ′)φ (−→s ,−→s ′) dΩ′

(3.115)

O ANSYS FLUENT também permite a modelagem da radiação não-cinzenta
usando um modelo de banda-cinzenta. Neste caso, a ETR é reescrita da seguinte
forma [82]:

∇. (I (−→r ,−→s )−→s ) + (aλ + σs) Iλ (−→r ,−→s ) = aλn2Ibλ
σs

4π

4π∫
0

Iλ (−→r,−→s ′)φ (−→s ,−→s ′) dΩ′

(3.116)

onde λ é o comprimento de onda; aλ é o coeficiente de absorção espectral e Ibλ é a
intensidade do corpo negro.
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3.13 Integridade estrutural de dutos

O estado de tensão num duto livre de defeitos será ilustrado utilizando-se o
paralelepípedo elementar apresentado na Figura 3.25. No estado triaxial, as tensões
nominais são normais aos planos do paralelepípedo e as tensões cisalhantes são
tangenciais aos planos [Figura 3.25(a)]. Os planos principais são aqueles em que
a componente cisalhante é zero, sendo as tensões normais chamadas de tensões
principais [Figura 3.25(b)] [83, 84].

(a) Tensões normais e cisalhantes (b) Tensões principais

Figura 3.25: Paralelepípedo elementar representativo de um estado de tensões [83].

3.13.1 Pressão de projeto de dutos que transportam líquidos
ou gases

Líquidos ou gases transportados em tubulações devem estar sob uma pressão
suficiente para compensar a perda de carga devido ao atrito ou às diferenças de
elevação. A pressão de operação interna permissível em uma tubulação é definida
como a pressão máxima operacional admissível (PMOA). Nesta pressão interna,
para garantir a sua segurança, o material da tubulação deve estar sujeito a tensões
inferiores ao seu limite de escoamento [85].

No caso de uma tubulação de parede fina com pressão interna p, as tensões são
ilustradas na Figura 3.26.

As tensões principais coincidem com a direção circunferencial σc (ou hoop stress)
e longitudinal σL (ou axial stress). Existe também uma tensão radial (radial stress),
a qual é significativa apenas em tubulações de paredes espessas. Como a maioria
dos dutos de transporte são de parede fina, a tensão radial pode ser desconsiderada
[83, 85].
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Figura 3.26: Estado de tensões em uma tubulação sob pressão interna [85].

3.13.1.1 Equação de Barlow para a pressão interna

A tensão circunferencial em tubulações de parede fina pode ser calculada usando-
se a fórmula de Barlow apresentada na Equação 3.117 [85].

σc =
p · Dp

2 · wt
(3.117)

A tensão longitudinal, por sua vez, pode ser calculada usando-se a Equação 3.118
[85].

σc =
p · Dp

4 · wt
(3.118)

No caso dos dutos de transporte, a pressão de projeto deve ser calculada a partir
da equação de Barlow com algumas modificações. As normas de projeto que apre-
sentam as diretrizes para os cálculos das tensões são apresentadas no item a seguir.
Vale salientar que a pressão que a tubulação pode suportar é controlada principal-
mente pela tensão circunferencial (hoop stress), que, no caso de dutos de líquidos,
pode atingir até 72% do limite de escoamento do material [85].
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3.14 Cálculo das tensões em dutos

As fórmulas para o cálculo das tensões nos dutos e tubulações que transportam
líquidos e gases são apresentadas nas normas ASME B31.8/ABNT 15280 [86, 87] e
ASME B31.4/ABNT 12712 [88, 89], respectivamente.

As seguintes definições são aplicáveis quando do cálculo das tensões em dutos de
transporte [87, 89]:

• Os conceitos da análise e da combinação das tensões causadas por variação
de temperatura aplicam-se indistintamente ao diferencial positivo e negativo
de temperatura. Sendo assim, a dilatação térmica e contração térmica são
termos equivalentes e a preferência das normas é para o termo expansão (ou
dilatação) térmica.

• Forças e tensões normais de tração são positivas; forças e tensões normais de
compressão são negativas.

• Dutos “não-restringidos” são aqueles com ampla liberdade de flexão e torção,
tais como os dutos aéreos em configuração espacial.

• Dutos “restringidos” são aqueles cuja liberdade de flexão e torção é, em maior
ou menor grau, restringida, tais como os dutos enterrados ou mesmo os aé-
reos em configurações muito rígidas, como as tubulações curtas e de grande
diâmetro, conectadas a bocais rígidos.

Portanto, o critério de restrição comporta a ideia de gradação, pois, dependendo
do tipo de configuração, certos dutos podem perder sua capacidade de deslocamento
e ser considerados como restringidos [87, 89].

3.14.1 Tensão de pressão interna

3.14.1.1 Tensão circunferencial

A tensão circunferencial, decorrente da pressão de projeto, deve ser calculada
pela seguinte equação [87]:

σc =
p · Dp

2 · (wt − At)
(3.119)

onde At é o fator para acréscimo de espessura que corresponde à soma de parcelas
relativas a: (a) acréscimo de espessura para compensar a profundidade de rosca; (b)
acréscimo de espessura para compensar a corrosão interna.
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3.14.1.2 Tensão longitudinal

A tensão longitudinal, decorrente da pressão de projeto, deve ser calculada por
uma das seguintes equações, conforme o caso de restrição do duto [87]:

• Duto axialmente não-restringido

σL = p · D2
i

D2
p − D2

i

(3.120)

onde Di = Dp − 2 · (wt − At) é o diâmetro interno do duto.

• Duto axialmente restringido

σL = 0, 3 · σc (3.121)

onde σL é a tensão longitudinal e At = 0 para duto axialmente restringido que
transporta produto à temperatura superior à temperatura de montagem.

3.14.2 Tensão de expansão térmica

3.14.2.1 Dutos e tubulações não-restringidos

A tensão de expansão térmica é a tensão equivalente a um estado biaxial de
tensões provocado por flexão e torção, por efeito da variação de temperatura ou da
imposição de deslocamentos. Deve ser calculada pela seguinte equação [87]:

σe =
√
σ2

B + 4 · σ2
t (3.122)

onde σe é a tensão de expansão térmica para dutos e tubulações não restringidos,
σb é a tensão normal na seção transversal do duto, decorrente da flexão longitudinal
provocada por variação térmica ou deslocamento imposto e σt é a tensão de cisalha-
mento na seção transversal do duto, decorrente da torção provocada por variação
térmica ou deslocamento imposto.
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Os valores de σb e σt são definidas pelas Equações 3.123 e 3.124, respectivamente
[87].

σb = it · Mb

Zp

(3.123)

σt = it · Mt

2 · Zp

(3.124)

onde it é o fator de intensificação de tensões; Mb é o momento fletor resultante; Zp

é o módulo de resistência da seção transversal do tubo; Mt é o momento de torção
na seção transversal do tubo.

3.14.2.2 Dutos e tubulações restringidos

A tensão de expansão térmica nos trechos restringidos é calculada pela Equação
3.125 [87]:

σLT = E · γt · (T2 − T1) (3.125)

onde σLT é a tensão longitudinal de expansão térmica para dutos e tubulações res-
tringidos; E é o módulo de elasticidade do material; γt é o coeficiente de expansão
térmica linear do material; T1 é a temperatura de montagem e T2 é a maior ou menor
temperatura de operação.

3.15 Limitação das tensões

Após o cálculo das tensões, os resultados obtidos devem ser comparados com
um valor de tensão de referência para se determinar a probabilidade de colapso
do material. As condições para a limitação das tensões que garantem um nível de
segurança adequado aos sistemas de transmissão e distribuição de líquidos e gases
são apresentados nos itens seguintes.
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3.15.1 Critérios de limitação das tensões

Em geral, considera-se que um material dúctil falhará quando o mesmo sofrer
falha elástica, ou seja, quando ocorrer deformação plástica significativa [90]. Sob
tensão uniaxial simples, isto ocorre quando a tensão atinge um valor σy, que repre-
senta a elasticidade. As quatro teorias da falha elástica que receberam a mais ampla
aceitação são as seguintes [8]:

a. a teoria da tensão máxima, que afirma que a falha elástica ocorre quando a
tração de tensão máxima torna-se igual à tensão de cisalhamento σy;

b. a teoria da deformação máxima, que afirma que a falha elástica ocorre quando
a tensão máxima de tração torna-se igual a σy/E;

c. a teoria da máxima tensão de cisalhamento, que afirma que a falha elástica
ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima torna-se igual 0, 5 · σy;

d. a teoria da máxima energia de distorção, que afirma que a falha elástica ocorre
quando as tensões principais σ1, σ2 e σ3 satisfazem a Equação 3.126:

(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2 = 2 · σ2
y (3.126)

As normas ASME B31.8/ABNT 15280 [87, 88] e ASME B31.4/ABNT 12712
[88, 89] estabelecem como critério de falha a teoria da tensão máxima, a qual admite
ser a tensão de cisalhamento o parâmetro indicador de falha do material.

3.15.2 Tensão admissível

A tensão admissível é baseada, segundo as normas citadas, na tensão mínima
de escoamento especificada do material (σy) ou SMYS – Specified Minimum Yield
Strength.

O principal material utilizado no projeto de dutos de transporte é o aço API 5L.
Os valores de σy para este material em diferentes graus são apresentado na Tabela
3.4.

As tensões admissíveis adotadas na Norma ABNT 12712 [89] para a limitação
das tensões combinadas são:

a. para tubulações aéreas com variação de temperatura e deslocamento imposto
(tensões secundárias): 0, 72 · FT · σy;
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Tabela 3.4: Tensão mínima de escoamento especificada (σy) para o aço API 5L
[86, 88, 89].

Grau
σy

MPa 103psi kg ∗ /cm2

A 207 30 2109

B 241 35 2461

X 42 290 42 2954

X 46 317 46 3235

X 52 359 52 3657

X 56 386 56 3938

X 60 414 60 4219

X 65 448 65 4571

X 70 483 70 4923

X 80 552 80 5626

b. para tubulações enterradas com variação de temperatura, deslocamento im-
posto, pressão interna, peso próprio e sobrecarga: 0, 90 · FT · σy;

c. para tubulações aéreas com variação de temperatura, deslocamento imposto,
pressão interna, peso próprio e sobrecarga: 1, 00 · FT · σy.

onde σy é o limite de escoamento do material e FT o fator de temperatura.
Nas seções seguintes apresentaremos os critérios para limitação das tensões em

dutos restringidos, dado que no caso de um duto exposto na cratera, o mesmo estaria
restringido pelo solo ao redor da cratera.

3.15.3 Limitação para pressão interna

A tensão circunferencial é limitada por [89]:

σc ≤ Fp · E · FT · σy (3.127)

onde Fp é o fator de projeto do duto.
O valor de Fp para dutos de líquidos é igual a 0, 72 e para gasodutos varia segundo

a classe de locação conforme a Tabela 3.5 [83, 85].
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Tabela 3.5: Classes de locação e fator de projeto.

Classe de locação Fator de projeto, Fp

Classe 1, divisão 1 0,8

Classe 1, divisão 2 0,72

Classe 2 0,6

Classe 3 0,5

Classe 4 0,4

3.15.4 Limitação para pressão interna e expansão térmica

As tensões combinadas decorrentes dessas solicitações são limitadas pelas seguin-
tes condições, as quais devem ser satisfeitas simultaneamente [89]:

|σc − (σt + σL)| ≤ 0, 9 · T · σy (3.128)

|σt + σL| ≤ 0, 9 · T · σy (3.129)

3.15.5 Outras considerações

Nesta seção apresentaremos os critérios propostos por MAZZOLA [8] para a
avaliação da limitação das tensões de dutos de aço API 5L X-60. Segundo a meto-
dologia proposta, a tensão é principalmente circunferencial e vem das contribuições
da pressão interna e do gradiente de temperatura através da parede da tubulação.
A tensão total a qual um duto sob alta temperatura estará submetido corresponde,
portanto, à soma algébrica do esforço de tração e tensão na superfície do duto.

O esforço de tração se origina da pressão interna aplicada e pode ser calculado
usando a Equação 3.130 [8].

σtr =
p · Dp

2 · wt
(3.130)

Quanto à tensão térmica, esta se origina da dilatação diferencial nas superfícies
interna e externa da parede da tubulação.
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Em um cilindro oco com raio interno Ri e raio externo Ro que está sujeito a um
gradiente de temperatura uniforme ΔT através da parede, as tensões máximas ocor-
rem nas superfícies interna (tração) e externa (compressão). Estas tensões podem
ser calculadas pelas equações 3.131 e 3.132, respectivamente [8].

σti =
�T · γt · E

2 (1 − ν) log (Ro/Ri)

(
1 − 2R2

i

R2
o − R2

i

log
Ro

Ri

)
(3.131)

σto =
�T · γt · E

2 (1 − ν) log (Ro/Ri)

(
1 − 2R2

o

R2
o − R2

i

log
Ro

Ri

)
(3.132)

Assume-se que o módulo de elasticidade, E, e o coeficiente de expansão térmica,
γt, são constantes para as temperaturas envolvidas e a diferença de temperatura,
ΔT , positiva. Quando ΔT é negativo, a tensão produzida é do tipo oposta [91]. A
combinação de carga induz a uma tensão total que é a soma algébrica das equações
3.130 e 3.131 ou 3.132 [8].

MAZZOLA [8] apresentou ainda em seu artigo, medidas experimentais da tensão
de escoamento para o aço API 5L X-60, que são apresentadas na Figura 3.27.

Figura 3.27: Tensão de escoamento para o aço API 5L X-60 [8].
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Capítulo 4

Metodologia

4.1 Caracterização dos acidentes

O estudo sobre acidentes ocorridos é a maneira usual de aprender sobre as suas
circunstâncias, causas e conseqüências [92]. Ao analisar a sequência de eventos
que ocorreram durante um acidente, é possível estabelecer critérios para o desen-
volvimento de medidas de mitigação eficazes para prevenir um acidente similar ou
minimizar os danos que o mesmo seria capaz de causar.

Neste contexto, esta seção centra-se na avaliação dos acidentes que envolveram
dutos em que foram registradas as dimensões da cratera. Com o fim de se obter
informações a partir de fontes diversas, uma pesquisa bibliográfica foi realizada in-
cluindo livros, relatórios, artigos, bancos de dados de acidentes e padrões de projeto
de dutos. Verificou-se que as fontes mais importantes de literatura sobre as crateras
formadas por acidentes em dutos vêm do estudo de acidentes publicados por agên-
cias reguladoras internacionais, tais como o National Transportation Safety Board
(NTSB) e a Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) dos
Estados Unidos, e da Transportation Safety Board (TSB) do Canadá. O livro Lee’s
Loss Prevention in The Process Industries [93], dois relatórios do Health and Safety
Executive do Reino Unido (HSE) [94, 95], e um relatório do BAM Federal Institute
for Materials Research and Testing da Alemanha [96] representam uma importante
contribuição científica sobre este assunto. Uma vasta gama de dados são acessíveis
em bancos de incidentes de dutos tais como EGIG [1], UKOPA [2] e CONCAWE
[3], no entanto, nestes bancos de dados, há uma falta de informação disponível sobre
a cratera formada após os acidentes registrados.

Listas extensas de acidentes são acessíveis através de fontes da Internet onde as
características essenciais das crateras de dutos não são descritas. Estas listas podem
ser considerados como fontes adicionais para a pesquisa de outras referências, embora
na maioria das vezes essas listas não contenham dados confiáveis.
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A maioria dos relatórios incluem informações sobre a localização, data e horário
do acidente, os dados do duto e as dimensões da cratera. Por outro lado, apenas
alguns relatórios fornecem dados sobre o tipo de solo onde ocorreu o acidente.

A fim de se obter dados confiáveis sobre os tipos de solo para avaliar o desempe-
nho dos modelos de cratera discutidos no capítulo anterior, analisaram-se as bases
de dados fornecidas por agências de solo. A metodologia consiste na identificação
precisa da localização do acidente e análise das características do solo para classificar
o seu tipo com base nas classes estabelecidas pelos respectivos órgãos.

Os locais dos acidentes ocorridos nos Estados Unidos foram identificados com pre-
cisão com o auxílio do National Pipeline Mapping System (NPMS) [97] enquanto que
os dados do solo foram caracterizados com o auxílio do Natural Resources Conserva-
tion Service (NRCS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA),
que fornece dados sobre solos americanos por meio da página da Internet Web Soil
Survey (WSS) [98]. Isso não foi possível para os acidentes que ocorreram em outros
países, devido à falta de ferramentas similares.

Como um exemplo desta metodologia, um local de acidente com duto relatado
por NTSB (NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD) [99] é mostrado
na Figura 4.1 e a localização deste acidente no mapa da rota do duto e no mapa do
solo pode ser visto na Figura 4.2.

Figura 4.1: Indicação do local de acidente com duto [99].
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(a) Mapa da rota do duto [97] (b) Mapa do solo no local do acidente [98]

Figura 4.2: Localização de acidente com duto e sua indicação nos mapas de rota do
duto e no mapa de solos.

4.2 Correlações para o modelo da Advantica

Esta seção apresenta correlações para o modelo de cratera da Advantica com
base em diferentes tipos de solo, diâmetro e pressão de operação do duto. Como
as larguras das crateras no modelo da Advantica não estão diretamente disponíveis,
para se estimá-las, realizaram-se modificações nos dados disponíveis. Portanto, para
se estimar as correlações procedeu-se da seguinte maneira: a) Os valores dos pontos
relativos às distâncias de efeito foram extraídos e dobrados com base nos dados
publicados por ACTON et al. [5], e b) correlações foram obtidas mediante a aplicação
de uma regressão linear, tendo em vista o comportamento altamente linear observado
nos dados:

CWi = ni · Dp +mi, (4.1)

onde ni e mi são constantes empíricas relativas aos diferentes tipos de solo e níveis
de pressão de operação do duto. As Figuras 4.3 e 4.4 mostram que o método da
regressão linear estima estas constantes com precisão.
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(a) P = 20 bar (b) P = 40 bar

(c) P = 60 bar (d) P = 80-150 bar

Figura 4.3: Correlações para a largura máxima da cratera para solo arenoso.
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(a) P = 20 bar (b) P = 40 bar

(c) P = 60 bar (d) P = 80 bar

(e) P = 100 bar (f) P = 150bar

Figura 4.4: Correlações para a largura máxima da cratera para solo argiloso.

Para o solo misto há apenas uma curva que é válida para níveis de pressão até
80 bar (ver Figura 4.5).
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Figura 4.5: Correlações para a largura da cratera para solo misto.

Os dados experimentais para as distâncias de efeito foram disponibilizados por
ACTON et al. [5], e os valores das constantes empíricas na Eq. 4.1 para a largura
da cratera no modelo da Advantica (ver Tabela 4.1, e Figuras 4.3 a 4.5) não haviam
sido publicados na literatura.

Tabela 4.1: Correlações para o modelo da Advantica em diferentes tipos de solo e
níveis de pressão de operação do duto.

Tipo de solo Pressão (bar) Diâmetro (in) Correlação

Solo arenoso

20 qualquer CW = 0, 3999Dp + 5, 4695

40
≤ 12, 8 CW = −10−14Dp + 10, 875
> 12, 8 CW = 0, 3934Dp + 5, 7275

60
≤ 24, 0 CW = 0, 0278Dp + 14, 6060
> 24, 0 CW = 0, 3927Dp + 5, 8000

80 − 150 qualquer CW = 0, 3999Dp + 5, 4695

Solo argiloso

20
≤ 36, 1 CW = 0, 0237Dp + 6, 0135
> 36, 1 CW = 0, 093Dp + 3, 4989

40
≤ 36, 0 CW = 0, 0258Dp + 5, 9839
> 36, 0 CW = 0, 1445Dp + 1, 6881

60
≤ 24, 0 CW = 0, 0237Dp + 5, 9989
> 24, 0 CW = 0, 2437Dp + 0, 5545

80 qualquer CW = 0, 3148Dp + 0, 1522
100 qualquer CW = 0, 3710Dp + 0, 0842

150
≤ 12, 6 CW = −0, 0075Dp + 5, 5811
> 12, 6 CW = 0, 3562Dp + 1, 0000

Solo misto ≤ 80
≤ 36, 1 CW = 0, 0244Dp + 10, 276
> 36, 1 CW = 0, 1946Dp + 4, 0742

89



4.3 Programa em FORTRAN para calcular as di-
mensões da cratera

As correlações de cada modelo de cratera descritos no capítulo anterior foram
implantadas em um programa em FORTRAN denominado ”PIPELINE CRATER
MODELING” (veja o fluxograma do programa na Figura 4.6 ). O código computa-
cional do programa é apresentado no Apêndice C.

Figura 4.6: Fluxograma do programa em FORTRAN.

O programa lê os parâmetros do duto e do solo, tais como diâmetro, profundidade
de cobertura e pressão de operação, tipo e densidade do solo e velocidade crítica.
Após a seleção do modelo, uma sub-rotina é chamada para calcular as dimensões
da cratera e todos os parâmetros técnicos são usados nas correlações do respectivo
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modelo.
O tipo de solo é um parâmetro de entrada para a largura da cratera. Os modelos

da Gasunie, Batelle e da Advantica tratam a classificação e as características do solo
qualitativamente enquanto que a classificação da USDA é determinada quantitati-
vamente com base no teor de areia, silte e argila. Além disso, o número de classes de
solo da USDA é diferente em comparação com o que estabelecem os modelos de cra-
tera. Portanto, foi necessário estabelecer uma relação entre as classificações de solo
da USDA e dos modelos de cratera (ver Tabela 4.2). A fim de se determinar essas
relações, foi realizada uma comunicação pessoal com a professora Helena Polivanov,
geóloga especialista em solos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tabela 4.2: Relação entre as classes de solo da USDA e os tipos de solo dos modelos
da Gasunie, Batelle e Advantica.

Classes de solo da USDA Gasunie/Batelle Advantica

Sand Areia muito seca Arenoso

Loamy sand, sandy loam Areia ou Solo Misto Misto

Loam, silt loam, silt, clay loam, sandy clay Solo Misto ou Cascalho Misto

Sandy clay loam, silty clay loam, silty clay Solo Misto Úmido, Argila ou Rocha Misto

Clay Argila Pesada Argiloso

Realizaram-se estudos de caso para predizer as dimensões da cratera formada
pela ruptura de dutos levando em conta as características do duto e do solo. Os
principais parâmetros considerados nos estudos de caso são mostrados na Tabela
4.3.
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Tabela 4.3: Seleção de acidentes para a avaliação dos modelos de cratera.

Acidente Produto Dados do duto Características do solo

Caso ID Tipo γ Diâmetro
(in)

Pressão
(bar)

Cobertura
(m)

Classe de
solo

Densidade
do solo

(kg/m3)

1 1 Gás natural 1,270 24,0 54,6 1,0 Sandy loam 1360

2 2 Propano 1,127 8,6 66,2 1,5 Silt loam 1480

3 3 Amônia 1,310 8,6 82,7 1,0 Silt loam 1340

4 4 GNL 1,108 10,8 36,9 1,0 Clay 1270

5 9 GLP 1,270 8,6 100,0 0,9 Clay 1360

6 13 Gás natural 1,270 20,0 57,7 0,9 Silty clay
loam

1350

7 14 Gás natural 1,270 30,0 71,4 0,9 Sandy loam 1480

8 16 Gás natural 1,270 30,0 69,7 1,8 Silt loam 1470

9 20 Gás natural 1,270 30,0 69,4 1,8 Rocky 1390

10 28 Gás natural 1,270 36,0 68,2 3,7 Loam 1420

11 29 Gás natural 1,270 36,0 69,0 0,9 Gravel NA

12 30 Gás natural 1,270 42,0 60,7 4,0 Mixed NA

13 31 Gás natural 1,270 34,0 50,0 1,3 Clay NA

14 36 Gás natural 1,270 20,0 46,9 0,6 Rocky 1390

15 39 Gás natural 1,270 24,0 54,8 1,8 Sand 1400

16 41 Gás natural 1,270 18,0 58,9 1,1 Silt loam 1540

17 45 Gás natural 1,270 24,0 51,6 3,7 Rocky 1360

É importante mencionar que foi utilizado um subconjunto dos acidentes listados
na Tabela A.1 do Apêndice A porque todos os parâmetros necessários estavam dis-
poníveis apenas para dezessete casos. Os resultados calculados foram comparados
com os valores de acidentes reais para avaliar o desempenho dos modelos de cratera.

4.4 Um modelo baseado em acidentes

Nesta seção apresentamos o desenvolvimento de um novo modelo de cratera
baseado em dados de acidentes reais. Todos os modelos de cratera apresentados
nas seções anteriores foram baseados na investigação experimental das dimensões
da cratera com diferentes características do duto e do solo.

Uma formulação matemática foi desenvolvida que permite a previsão da largura
da cratera como função de parâmetros técnicos relevantes tais como o diâmetro,
a profundidade de cobertura, pressão de operação e razão entre as capacidades
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caloríficas do gás transportado assim como a densidade do solo.
A determinação da dependência funcional entre estes parâmetros e a largura da

cratera foi realizada através do emprego da ferramenta de regressão linear múltipla
do software STATISTICA. Com base nos dados apresentados na Tabela 4.3, uma
correlação polinomial entre a largura da cratera e os dados de acidentes reais pode
ser escrita como

CW = 33, 646 + 0, 315Dp − 0, 056P + 3, 995Dc − 8, 304γ − 0, 017ρsoil, (4.2)

e a avaliação estatística do modelo é ilustrada na Figura 4.7, que mostra gráficos dos
valores previstos versus observados e dos valores previstos versus os valores residuais.
É possível verificar que a largura da cratera correlaciona-se bem com os dados de
acidentes reais tendo em vista que os valores observados estão dentro ou próximos
do limite de confiança de 95% e os resíduos flutuam aleatoriamente em torno do
zero.

(a) Previstos versus observados. (b) Previstos versus resíduos.

Figura 4.7: Gráficos de dispersão do modelo Baseado em Acidentes.

4.5 Modelagem de efeito dominó utilizando Flui-
dodinâmica Computacional (CFD)

Após a ruptura de um duto transportando gás ou gás liquefeito em uma faixa com
dutos paralelos, os seguintes fenômenos podem ocorrer: (i) liberação de gás com alto
momento a partir das duas extremidades da tubulação, (ii) interação entres os jatos
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de gás liberados a partir de cada extremidade e com as paredes da cratera formada,
provocando uma mudança do comportamento do jato de gás e consequentemente
reduzindo a sua velocidade, (iii) combustão do gás liberado, (iv) troca de calor entre
a chama e a superfície externa do duto adjacente e (v) resfriamento da superfície
interna do duto adjacente pelo fluido transportado.

As características dos fenômenos envolvidos e da geometria do sistema tornam
o problema de alta complexidade, de modo que não é possível se obter uma so-
lução analítica. Assim, para a sua adequada representação é necessário o uso da
fluidodinâmica computacional.

As bases teóricas e práticas do uso da fluidodinâmica computacional e suas apli-
cações em situações reais, principalmente na indústria, foram adquiridas durante
treinamento realizado na Universidade de Cranfield no Reino Unido durante o pe-
ríodo de setembro de 2012 a setembro de 2013. Neste período, foi desenvolvida a
base da metodologia para a avaliação de efeito dominó em dutos paralelos, objetivo
desta tese de doutorado. Este treinamento foi previsto inicialmente com a finalidade
de dar suporte ao estudo proposto na tese, porém ao final, com o financiamento da
Petrobras, se consolidou em um mestrado. Dessa forma, parte da base metodoló-
gica aqui proposta já foi publicada sob a forma de uma dissertação de mestrado [4] e
será reavaliada e aperfeiçoada nesta tese. Ressalta-se que não objetiva-se nesta tese
de doutorado qualquer repetição ou reprodução dos estudos realizados na referida
dissertação de mestrado.

A modelagem desenvolvida por SILVA [4] sugere a resolução do problema em
duas etapas. A primeira, que consiste em simulações fluidodinâmicas em domínio
tridimensional, objetiva a determinação do comportamento do gás liberado a partir
do duto que sofre ruptura e sua interação com as paredes da cratera, a combustão do
gás com formação da chama e a determinação do fluxo de calor radiativo incidente
na superfície externa do duto adjacente.

O perfil de radiação na parede externa do duto adjacente, obtido na simulação
da primeira etapa, é então utilizado como uma condição de contorno para a equa-
ção da difusão do calor, com o objetivo de determinar a diferença de temperatura
entre as superfícies externa e interna da parede do duto adjacente. Esta diferença
de temperatura é determinada a partir de simulações fluidodinâmicas em geome-
tria bidimensional. O resultado obtido nesta segunda etapa, ou seja, a diferença
de temperatura entre as superfícies externa e interna da tubulação é utilizada na
determinação das tensões térmicas a que o duto adjacente é submetido durante a
incidência da chama.

Nas seções seguintes, apresentaremos a metodologia proposta para a modelagem
de efeito dominó envolvendo dutos adjacentes enterrados quando um dos dutos pre-
sentes na faixa transporta um gás ou gás liquefeito. A metodologia aqui apresentada
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é semelhante à desenvolvida e descrita por SILVA [4], porém, quando necessário,
métodos alternativos ou ajustes na metodologia serão sugeridos de modo a tornar a
análise dos fenômenos ainda mais realista.

4.5.1 Características da simulação tridimensional

O domínio tridimensional é constituído de superfícies representando o solo e a
cratera formada no mesmo, os dutos presentes na faixa (sendo um duto que sofre a
ruptura e um duto adjacente), bem como o ambiente ao seu redor representado por
uma geometria retangular.

O domínio computacional tridimensional e condições de contorno são ilustrados
na Figura 4.8.

O ambiente ao redor é constituído de uma superfície de entrada e outra de
saída de ar. Superfícies laterais e superior são também incluídas, embora estas não
representem nenhuma característica física do sistema, apenas funcionam como deli-
mitadores dos limites do domínio. É importante mencionar que estes delimitadores
do domínio devem ser desenhados suficientemente distantes do ponto de vazamento
de modo a não impor restrições não-realistas ao comportamento do gás.

As superfícies laterais e superior podem ser especificadas como uma parede com
velocidade nula e fluxo de calor normal ou como uma superfície aberta (opening).

Figura 4.8: Domínio computacional e condições de contorno [4].

No estudo de SILVA [4], a geometria e a malha tridimensional foram geradas
utilizando-se o software ANSYS ICEM CFD versão 14.0 [100]. Devido às caracte-
rísticas complexas da geometria, optou-se pelo uso de uma malha tetraédrica.

As dimensões da cratera e dutos utilizados por SILVA [4] basearam-se em uma
situação hipotética e são apresentados na Tabela 4.4.
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Tabela 4.4: Dimensões da cratera e dutos [4].

Parte do domínio Dimensão [m]
Largura da cratera 10

Comprimento da cratera 20
Profundidade da cratera 3
Diâmetro dos dutos 0,6096

Em uma avaliação prática, as características dos dutos podem ser obtidas através
do projeto dos mesmos e as dimensões da cratera que seria formada podem ser
calculadas utilizando-se os modelos de cratera disponíveis na literatura, os quais
foram descritos e avaliados nesta tese.

A condição de contorno para o gás liberado pelas extremidades da tubulação
pode ser especificada como uma entrada de velocidade conforme realizado por SILVA
[4] onde se utilizou o modelo comercial PHAST (Process Hazard Analysis Software
Tool) para o cálculo desta velocidade. Porém, pode-se também especificar uma
entrada de fluxo mássico, que pode ser calculada utilizando-se modelos disponíveis
na literatura, tal como o modelo de Wilson, apresentado e discutido na seção 3.10.1.

A parede do duto deve ser especificada de acordo com o material em que o
mesmo for projetado ou fabricado com sua respectiva emissividade. Este também é
o caso do solo e da cratera. Na avaliação feita por SILVA [4], a modelagem foi feita
considerando dutos de aço e para o solo e a cratera foi especificado o carbonato de
cálcio.

A temperatura e o perfil de velocidade do vento devem refletir as condições
atmosféricas do local de estudo.

A velocidade do vento é uma variável de significativa importância para o com-
portamento do gás liberado, uma vez que após a liberação, a concentração do gás
será diminuída pelo contato com o ar ambiente. Além do mais, à medida que a
velocidade do vento aumenta, a trajetória do gás sofre influência e o mesmo tenderá
a se dispersar na direção predominante do vento, além de ser diluído mais rapida-
mente. Variações locais significativas de velocidade e direção do vento são possíveis
devido aos efeitos do terreno e geralmente são traduzidas sob a forma de diferentes
velocidades com suas respectivas probabilidades de direção [37].

Os dados de velocidade e probabilidade de vento devem ser recolhidos a partir de
estações meteorológicas próximas do local em estudo e tratados estatisticamente. A
rosa dos ventos é a forma mais comum de representação das velocidades e direções
do vento de um determinado local [37].

Na maioria das vezes as velocidades de vento estão disponíveis apenas para de-
terminadas alturas, sendo normalmente cotadas com base na altura de 10m. Dessa
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forma, é necessário extrapolar-se os dados para os demais pontos do domínio. Nesse
caso pode ser utilizado um método de extrapolação dos dados de vento, tal como a
lei logarítimica [37, 101, 102], expressa pela Equação 4.3:

vv(h) =
vv(ref)

κ
ln

(
h

z0

)
(4.3)

onde vv é a velocidade de entrada de vento no domínio, vv(ref) é a velocidade de
vento de referência, z0 é o parâmetro de rugosidade do local e κ é constante de von
Kármán, cujo valor é aproximadamente igual a 0, 40.

A lei logarítimica foi utilizada para a extrapolação da velocidade do vento por
SILVA [4] onde se considerou uma velocidade de vento hipotética de referência igual a
3, 0m/s (medida a 10m acima do nível do mar), datum level igual a zero e rugosidade
igual a 0, 01, correspondente a uma zona rural. Um gráfico do perfil do velocidade
produzido a partir destes dados é mostrado na Figura 4.9.

Figura 4.9: Perfil de velocidade de entrada de vento utilizado por SILVA [4].

Outro método que pode ser utilizado é a lei de potência definida pela Equação
4.4 [33, 37, 102, 103].

vv(h) = vv(ref)

(
h

href

)αv

(4.4)

onde href é a altura de referência e αv é o expoente de camada limite.
O expoente de camada limite é uma função da estabilidade atmosférica e da

rugosidade da superfície. Valores típicos deste coeficiente são apresentados na Tabela
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4.5 [37].

Tabela 4.5: Valores típicos do expoente de camada limite [37].

Estabilidade Atmosférica
Expoente de camada limite, αv

Zona urbana Zona rural
A 0,15 0,07
B 0,15 0,07
C 0,20 0,10
D 0,25 0,15
E 0,40 0,35
F 0,60 0,55

No caso do gás liberado, a sua composição e condições operacionais devem estar
de acordo com as características da instalação em análise ou do projeto.

Com relação à intensidade de turbulência dos fluidos (entrada de gás e de ar)
sugere-se o uso do diâmetro hidráulico e a intensidade de turbulência igual a 10%
[4, 82].

A modelagem do fluxo de gás emergente do duto que sofre ruptura e sua res-
pectiva dispersão pode ser realizada de duas formas distintas. A primeira, consi-
derando a modelagem de um escoamento compressível supersônico e, a segunda,
considerando um escoamento incompressível subsônico a partir da definição de um
pseudo-diâmetro em substituição ao diâmetro real das extremidades da tubulação.
O pseudo-diâmetro é calculado pela Eq. 3.93.

Contudo, a modelagem de escoamento compressível supersônico é mais complexa
e de difícil convergência. Adiciona-se a essa dificuldade a necessidade de convergência
das demais variáveis introduzidas para a modelagem da combustão e da radiação.

Baseando-se nos resultados obtidos por SILVA [4], sugere-se a utilização dos
seguintes modelos: (i) turbulência: RANS k − ε padrão com standard wall function,
(ii) combustão: modelo da dissipação de turbilhão (EDM); (iii) radiação: método
das ordenadas discretas (DO). Para modelar o acoplamento entre a velocidade e a
pressão sugere-se o método coupled.

Para garantir uma maior precisão nos resultados, sugere-se o uso de esquemas de
maior ordem (segunda ou terceira ordem). Todavia, nem sempre é possível obter a
convergência para todas as variáveis envolvidas. Por exemplo, devido a dificuldades
de convergência, nas simulações realizadas por SILVA [4] foram utilizados os esque-
mas standard e upwind de primeira ordem para as variáveis pressão e radiação (DO
intensity), respectivamente.

Sugere-se que, para as simulações tridimensionais, seja realizado um teste de
independência da malha de modo a garantir que não haja influência da sua resolução
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sobre os resultados obtidos.

4.5.2 Características da simulação bidimensional

Nesta seção apresentaremos as características sugeridas para as simulações flui-
dodinâmicas em domínio bidimensional que têm como objetivo a determinação da
diferença de temperatura na parede do duto adjacente. Esta diferença de tempera-
tura é usada para determinar as tensões térmicas no duto adjacente.

A modelagem em consideração consiste em um escoamento turbulento com trans-
ferência de calor em um cilindro com raio interno Ri e expessura wt. Um diagrama
esquemático do domínio computacional e suas condições de contorno é apresentado
na Figura 4.10.

Figura 4.10: Domínio computacional bidimensional e condições de contorno [4].

Conforme ilustrado na Figura 4.10, a parede externa da tubulação adjacente
recebe a radiação, Qrad, do jato de fogo formado pela ignição do gás liberado a partir
do gasoduto que sofre a falha. A radiação deve ser determinada pelas simulações
em CFD tridimensionais, onde podem ser calculados os perfis de radiação na parede
do duto adjacente.

A parede do duto adjacente é exposta à radiação de maneira não-uniforme, vari-
ando axial e circunferencialmente. Esta radiação não uniforme é ilustrada na Figura
4.11, onde se observam os contornos de radiação incidente na parede obtidos em um
dos estudos de caso realizados por SILVA [4].
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Figura 4.11: Contornos de radiação incidente na parede do duto adjacente [4].

Tendo em vista que nas simulações bidimensionais é necessário o perfil de radi-
ação nas partes superior e inferior do duto (vide Figura 4.10), sugere-se a determi-
nação de um perfil ao longo de uma linha reta na seção de duto onde há os maiores
valores de radiação, e outro ao longo da linha reta onde há os menores valores de
radiação.

Para a condição de contorno de entrada de fluido no domínio, SILVA [4] assumiu
que o fluido entra na seção não isotérmica da tubulação de comprimento hipotético
L = 15m com uma velocidade constante. Contudo, tendo em vista que o ponto onde
ocorre a ruptura do duto adjacente pode estar distante da estação de bombeamento,
sugere-se a utilização de um perfil de velocidade completamente desenvolvido, que
pode ser obtido através de simulações fluidodinâmicas.

No caso da saída de fluido do domínio, sugere-se a utilização da condição de
contorno pressure outlet, onde a pressão tem valor absoluto manométrico igual a
zero.

Analisando-se as características do fenômeno, pode-se concluir que se trata de
um problema de transferência de calor conjugada, pois a transferência de calor na
superfície interna do duto se dará simultaneamente do fluido para a parede e desta
para o fluido. Sendo assim, devem-se utilizar opções de modelagem que possam
representar de forma adequada esta trânsferência de calor. No caso do uso do
software ANSYS Fluent [104], o mesmo já apresenta uma condição de contorno de
parede específica para esta modelagem, denominada coupled.

Propriedades do aço sugeridas por MAZZOLA [8], as quais podem ser utilizadas
para a condição de contorno da parede do duto, assim como para a determinação
das tensões térmicas, são apresentadas na Tabela 4.6.
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Tabela 4.6: Características do aço [8].

Propriedade Valor
Densidade 7850 kg/m3

Condutividade térmica 58 W/mK

Capacidade calorífica 500 J/kgK

Módulo de Young 2,0E+5
Razão de Poisson 0,3 N/mm2

Coef. de expansão térmica 11,7E-6 mm/mmK

No caso das simulações bidimensionais, devido à simplicidade do domínio e da
malha, bem como da facilidade de convergência observada, não há a necessidade de
se realizar um teste de independência da malha.

4.5.3 Cálculo das tensões no duto adjacente e avaliação do
efeito dominó por carga térmica

Após um acidente com um duto paralelo, com a formação de uma cratera e
exposição do duto adjacente, em caso de liberação de gás com ignição, este duto
adjacente estará sujeito a um aumento de temperatura que pode não ter sido previsto
em seu projeto. Em tais casos, poderá haver uma fragilização do seu material
ocasionado pela ação combinada da tensão devido a sua pressão interna e das tensões
térmicas oriundas deste aquecimento não previsto. Neste caso, existe a possibilidade
de o mesmo não suportar o efeito das tensões e falhar, ocasionando o efeito dominó.

Os critérios propostos por MAZZOLA [8] para o cálculo das tensões, bem como
para a avaliação da limitação das mesmas para dutos de aço API 5L X-60, foram
utilizados em estudos de caso de avaliação de efeito dominó realizada por SILVA
[4]. No entanto, tais equações e critérios divergem daqueles sugeridos nos códigos de
projeto de dutos ASME B31.8/ABNT 15280 [86, 87] e ASME B31.4/ABNT 12712
[88, 89].

Muito embora os critérios propostos por MAZZOLA [8] sejam baseados em uma
referência internacionalmente reconhecida [91], não foi identificado o uso de tais
fórmulas de cálculo das tensões térmicas em nenhuma das normas de projeto de
dutos.

Dessa forma, sugere-se o uso das fórmulas para os cálculos e os critérios de
limitação das tensões conforme as normas de projeto de dutos, os quais já foram
apresentados nas seções 3.13, 3.14 e 3.15.
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4.6 Validação da simulação numérica tridimensi-
onal

A validação de uma simulação é definida como um processo para a avaliação da
capacidade de uma modelagem representar os dados observados em situações reais,
usando como referência de análise dados experimentais.

Os experimentos que serão utilizados para a validação da simulação numérica tri-
dimensional foram realizados no local de testes da GL Noble Denton em Spadeadam,
Cumbria, no Reino Unido e publicados por LOWESMITH e HANKINSON [105].
O artigo apresenta a descrição e os resultados de dois ensaios experimentais com
liberação de gás inflamável a partir da ruptura de um gasoduto. O primeiro ensaio
envolveu a liberação de uma mistura de hidrogênio e gás natural (aproximadamente
22, 3% de hidrogênio em volume) e o segundo, a liberação de gás natural.

Os autores utilizaram, para representar as características do gasoduto, uma ins-
talação de ensaio composta por um grande reservatório de armazenamento de gás
que alimentava uma linha com um trecho de diâmetro igual a 300mm e outro tre-
cho com diâmetro igual a 200mm, conectada a uma tubulação subterrânea de alta
pressão em loop com diâmetro igual a 150mm. Esta última linha passava por uma
cratera pré-fabricada em aço com as seguintes dimensões aproximadas: 3, 3m de
comprimento, 1, 7m de largura e profundidade máxima de 0, 5m, o que representa
1/6 de uma cratera típica em escala real. O topo da tubulação estava a cerca de
200mm abaixo do nível do solo [105].

A ruptura de um gasoduto geralmente ocorre com a ejeção de uma seção de
duto dando origem a duas extremidades pelas quais haverá a liberação de produto,
conforme ilustrado na Figura 4.12.

Figura 4.12: Representação de seção de duto ejetada após sua ruptura (adaptado
de [99]).
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De modo a representar a característica ilustrada na Figura 4.12, os autores re-
alizaram a ruptura catastrófica de uma longa seção de 1, 67m do duto no interior
da cratera utilizando uma carga explosiva, resultando em ruptura completa do duto
e gerando duas extremidades com aberturas que possibilitaram a liberação de gás.
Dispositivos foram usados para realizar a ignição do gás liberado o mais rapidamente
possível após a ruptura do duto [105].

Segundo os autores, a taxa de liberação não será a mesma de um gasoduto de
150mm de diâmetro em condições reais devido à concepção da instalação de teste.
Isto ocorre pelos seguintes fatos: (i) o estoque é limitado e (ii) o grande reservatório
ligado ao gasoduto em loop mantém pressões mais elevadas e, consequentemente, ta-
xas de liberação mais elevadas no ponto de ruptura durante um período significativo
de vazamento [105]. No entanto, os autores consideram que durante o período inicial
(período da bola de fogo) a taxa de liberação é representativa do comportamento
de um duto longo. Além disso, eles argumentam que esta consideração também é
verdadeira para um gasoduto operacional visto que após essa fase inicial, a taxa de
liberação se torna pseudo-estável, isto é, caindo lentamente de modo que o campo
de radiação incidente pode estar relacionado com a taxa de liberação instantânea.
Desta forma, os dados obtidos a partir de experimentos deste tipo podem ser utiliza-
dos para auxiliar o desenvolvimento de modelos de incêndios causados por rupturas
de gasodutos [105].

4.6.1 Caracterização dos experimentos

As principais condições operacionais dos testes experimentais são mostradas na
Tabela 4.7 e a descrição das mesmas, conforme os autores, serão apresentadas nos
itens seguintes.
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Tabela 4.7: Resumo das condições operacionais dos experimentos [105].

Característica Ensaio 1 Ensaio 2
Composição do gás (% vol)

Gás natural 77, 7 100, 0
Hidrogênio 22, 3 -

Condições iniciais
Pressão manométrica (bar) 71, 6 ± 0, 1 70, 5 ± 0, 1
Temperaura do gás (oC) 4, 2 ± 0, 1 8, 1 ± 0, 4

Condições atmosféricas
Umidade relativa (%) 88 88

Temperatura ambiente (oC) 3, 4 3, 5
Dir. vento em relação ao norte magnético (o) 318 ± 7 246 ± 16

Vel.vento a 2,9 m de altura (ms−1) 1, 4 ± 0, 3 4, 8 ± 1, 0
Vel.vento a 4,7 m de altura (ms−1) 1, 2 ± 0, 4 5, 1 ± 1, 0
Vel.vento a 8,4 m de altura (ms−1) 2, 2 ± 0, 3 5, 6 ± 1, 1
Vel.vento a 10,9 m de altura (ms−1) 2, 1 ± 0, 3 5, 7 ± 1, 4

4.6.1.1 Condições de liberação de gás

A taxa de liberação de gás a partir de cada extremidade do duto rompido foi
determinada a partir de medições da pressão estática e de estagnação e da tempera-
tura de estagnação em um local distante cerca de 2m a montante das extremidades.
A taxa de liberação mássica foi determinada utilizando-se a norma BS EN ISO 5167-
1 (1997) e confirmada a partir de medições de pressão e de temperatura em uma
placa de orifício instalada na tubulação de diâmetro de 300mm após a saída do
reservatório de gás [105].

Segundo os autores, a taxa de liberação calculada é imprecisa durante a primeira
parte do vazamento, quando o gasoduto a jusante da placa é despressurizado, tendo
em vista que a placa de orifício estava localizada a uma certa distância da cratera.
No entanto, eles acreditam que no final do experimento, quando o escoamento atinge
uma condição mais estável, a medição da placa de orifício concorda bem com a soma
das taxas de liberação medidas perto das extremidades rompidas do gasoduto [105].

Os dados foram processados para fornecer gráficos da taxa de liberação de massa
a partir de cada extremidade do duto com o tempo. As curvas com o comportamento
da taxa de liberação total (soma das taxas de cada extremidade) com o tempo são
apresentadas na Figura 4.13 [105].
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Figura 4.13: Taxa de liberação mássica nos experimentos [105].

Observa-se que a taxa de liberação no teste com gás natural é ligeiramente supe-
rior àquela obtida para a mistura, devido a sua maior densidade e decaimento mais
lento da pressão durante o experimento [105].

4.6.1.2 Radiação térmica incidente

A radiação térmica do jato de fogo é uma das principais características a serem
avaliadas nesta validação da metodologia. Isto se deve ao fato de que na modelagem
de efeito dominó a radiação incidente na superfície externa do duto adjacente é uma
condição de contorno para determinar a diferença de temperatura na sua parede,
que por sua vez é utilzada no cálculo das tensões térmicas às quais o duto estaria
sujeito.

Nos experimentos, a radiação térmica incidente foi medida utilizando-se quinze
radiômetros da marca Medtherm. Doze destes equipamentos estavam dispostos em
linhas a oeste, leste e sul e outros três estavam localizados a sudeste e nordeste [105].

Um diagrama esquemático com o arranjo dos equipamentos é mostrado na Fi-
gura 4.14. Nesta figura uma direção hipotética paralela ao bloco de concreto foi
denominada pelos autores como pad Norte [105].
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Figura 4.14: Esquemático com o arranjo dos radiômetros [105].

Os instrumentos estavam inclinados de modo que um ponto a aproximadamente
60m acima da cratera ficava no centro do campo de visão dos mesmos para assegurar
que toda a chama seria vista pelo instrumento [105].

4.6.1.3 Condições atmosféricas

As condições atmosféricas do local (pressão, temperatura e umidade relativa)
bem como a velocidade e a direção de vento foram fornecidos pela estação meteoro-
lógica localizada a 50m a oeste da cratera [105].

A velocidade de vento foi medida em três alturas acima do nível do solo (2, 9; 4, 7
e 8, 4m) usando anemômetros do tipo A. A velocidade e a direção do vento também
foram medidos a 10, 9m acima do nível do solo usando um anemômetro sônico. Os
dados de velocidade e direção do vento obtidos foram pós-processados de modo a
fornecer valores médios para o período de 2min após a ruptura do duto [105].

4.6.2 Principais resultados para validação da metodologia

Nesta seção, apresentaremos os principais resultados obtidos nos experimentos,
os quais serão utilizados para a validação da metodologia da simulação numérica
tridimensional. De modo a evitar repetições, a validação será realizada apenas para
o ensaio 2, relativo à liberação de gás natural.
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Com relação ao comportamento do gás liberado, conforme o vídeo produzido,
os autores observaram que após a sua ignição o mesmo se expandiu rapidamente
formando uma bola de fogo que cresceu e atingiu um tamanho máximo de cerca de
41−56m em um tempo aproximado de 4 s. Esta bola de fogo foi esmaecendo com o
passar do tempo, porém o comprimento da chama continuou a aumentar atingindo
um tamanho máximo de cerca de 100m em um tempo aproximado de 5, 5 segundos.
Posteriormente, formou-se um jato de fogo que oscilou em comprimento, mas no
geral, foi gradualmente diminuindo em comprimento com o tempo [105].

O comprimento da chama com o tempo, determinado a partir das câmeras de
vídeo, é mostrado na Figura 4.15.

Figura 4.15: Comprimento da chama observado no ensaio 2 [105].

Segundo os pesquisadores, de tempos em tempos uma parte da chama separava-
se do seu corpo principal.

A chama apresentou uma inclinação, em relação à vertical, devido à influência
do vento. Esta inclinação foi de aproximadamente 39 ± 7o, no plano vertical que
passa através da cratera e de 65 ± 9o a partir do pad Norte (ver Figura 4.14) que
coincide essencialmente com a direção do vento [105].

Os autores observaram que a chama apresentou um aspecto amarelado e luminoso
com insignificante produção de fuligem durante os primeiros 30 s, mas, em seguida,
a produção de fuligem começou a aumentar com o tempo atingindo uma quantidade
significativa após o tempo de 90 s [105].

A Figura 4.16 apresenta imagens da chama a cada 0, 48 s para os primeiros 10 s
do experimento. Estas imagens foram obtidas pela câmera localizada ao sul da
ruptura [105].
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Figura 4.16: Imagens da chama no ensaio 2 durante os primeiros 10 s vistas a partir
do sul [105].

Com relação à velocidade do jato, observou-se nos experimentos que o gás é
liberado com altas velocidades a partir das extremidades do duto, porém estas altas
velocidades se dissiparam devido à interação entre os jatos opostos e seu impacto
nas paredes da cratera, resultando em baixas velocidades de liberação na atmosfera
[105]. Todavia, não são apresentados resultados quantitativos das velocidades dos
jatos.

No caso da radiação incidente, as Figuras 4.17, 4.18 e 4.19 apresentam os perfis
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de radiação incidente conforme a distância da cratera para os tempos de 20 s, 60 s
e 100 s após o início do experimento [105].

Figura 4.17: Radiação incidente durante o ensaio 2 após 20 s [105].

Figura 4.18: Radiação incidente durante o ensaio 2 após 60 s [105].
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Figura 4.19: Radiação incidente durante o ensaio 2 após 100 s [105].

Como pode ser observado nas Figuras 4.17, 4.18 e 4.19, há uma redução na
radiação incidente com a distância a partir da cratera. Observa-se ainda que o
comportamento qualitativo é similar em todas as direções. Isto pode ser explicado
pela característica vertical da chama que ocorre devido às condições atmosféricas
durante os experimentos. A radiação é maior no lado leste e menor no oeste, tendo
em vista que o vento teve maior influência sobre a chama na direção dos radiômetros
localizados a leste [105].

Os autores também avaliaram os níveis de sobrepressão produzidos pela ruptura
do gasoduto e subsequente ignição da nuvem de gás liberado. Estas medições foram
feitas através do uso de 6 transdutores localizados a sul e leste como indicado na
Figura 4.14. Contudo, a informação da distância de cada transdutor em relação à
cratera não foi revelada na publicação, não sendo, portanto, possível incluir a análise
de sobrepressão nesta validação da simulação em CFD.

4.6.3 Aspectos da simulação de validação

Nesta seção, apresentaremos os dados e parâmetros utilizados nas simulações de
validação da metodologia da simulação numérica tridimensional.

4.6.3.1 Geometria e malha computacional

Com relação à geometria da cratera, o seu formato não foi apresentado pelos
autores no artigo. Dessa forma, a geometria da cratera para as simulações em CFD
levou em consideração o formato típico da cratera observado em outros experimentos
e acidentes reais, o qual é ilustrado na Figura 4.20.

110



Figura 4.20: Exemplo de cratera pré-fabricada para experimentos [5].

A geometria da cratera utilizada para as simulações de validação é mostrada na
Figura 4.21. Observe-se que, no caso dos experimentos, não há duto adjacente ao
duto que sofre a ruptura.

Figura 4.21: Geometria da cratera para as simulações de validação.

Conforme pode ser notado na Figura 4.21, as paredes das extremidades do duto
não foram representadas na geometria com a finalidade de redução do tamanho da
malha e, consequentemente, do esforço computacional.

As dimensões da cratera foram determinadas a partir da descrição feita por
LOWESMITH e HANKINSON [105] e são mostradas na Figura 4.22.
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Figura 4.22: Dimensões da cratera para validação da simulação tridimensional.

A geometria das fronteiras do domínio e suas condições de contorno foram de-
finidos e desenhados seguindo o mesmo procedimento de construção do domínio
computacional ilustrado na Figura 4.8, porém com o eixo da cratera inclinado em
66 o em relação ao eixo z. Dessa forma, o eixo z coincide com a direção do vento.

A geometria e a malha tridimensional foram geradas utilizando-se o software
ANSYS ICEM CFD versão 15.0 [100]. Utilizou-se uma malha tetraédrica com maior
refinamento próximo da cratera e extremidades do duto.

As coordenadas dos vértices do domínio são apresentadas na Figura 4.23.
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Figura 4.23: Coordenadas dos vértices do domínio.

A malha computacional é ilustrada na Figura 4.24 em todo o domínio e na Figura
4.25 na cratera.

Figura 4.24: Malha computacional no domínio.
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Figura 4.25: Malha computacional na cratera.

4.6.3.2 Condições de contorno

A condição de contorno para a velocidade de entrada de vento no domínio con-
sistiu em um perfil de velocidade gerado utilizando os dados de velocidade de vento
informados na Tabela 4.7. Para os demais pontos do domínio, até a altura de 10, 9m,
foi realizada uma regressão dos dados e estes foram interpolados.

Tendo em vista a indisponibilidade dos valores de velocidade de vento para os
pontos do domínio com altura superior a 10, 9m, utilizou-se a metodologia de ex-
trapolação da lei de potência (Eq. 4.4) em que foi utilizada a velocidade de vento de
referência igual a 5, 711m/s (medida a 10, 9m acima do nível do mar). No caso do
expoente de camada limite, utilizou-se o valor igual a 0, 143, sugerido na literatura
científica.

Um gráfico do perfil de velocidade é mostrado na Figura 4.26.
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Figura 4.26: Perfil de velocidade de entrada de vento no domínio computacional.

Todas as simulações foram realizadas usando o código comercial ANSYS Fluent
15.0 [104]. Os modelos utilizados nas simulações foram exatamente os mesmos
sugeridos na seção 4.5, ou seja: (i) turbulência: RANS k − ε padrão com função
de parede padrão, (ii) combustão: modelo de dissipação de turbilhão (EDM) e (iii)
radiação: método das ordenadas discretas (DO). Para modelar o acoplamento entre
a velocidade e a pressão, foi utilizado o método coupled com a utilização do método
de solução pseudo-transiente, que possibilita uma melhor convergência para malhas
com células de alta razão de aspecto.

Utilizou-se o esquema upwind de segunda ordem para todas as variáveis, exceto
para as variáveis pressão e radiação (DO intensity), em que foram utilizados os
esquemas standard e upwind de primeira ordem, respectivamente.

As simulações foram montadas para rodar durante 1000 iterações. A radiação
média em determinados pontos no solo, assim como os resíduos, foram monitorados
durante todo o processo. O escoamento é considerado isotérmico e incompressível,
dado que o gás é liberado a partir de um pseudo-diâmetro calculado conforme a
Eq. 3.93, limitado pelas dimensões da cratera, resultando em um diâmetro igual a
496mm.

Realizou-se também a modelagem de um escoamento compressível. Neste caso,
o diâmetro dos orifícios de liberação é igual ao próprio diâmetro do duto (150mm),
logo, não foi necessário se determinar um pseudo-diâmetro.

As condições operacionais dos dutos para a modelagem do escoamento de gás
são apresentadas na Tabela 4.8. As vazões mássicas correspondem à metade da taxa
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de liberação mássica total de gás natural, apresentada na Figura 4.13.
Utilizou-se o metano como produto representativo do gás natural, tendo em vista

que, na maioria das situações, o metano representa mais de 90% da composição do
gás natural.

Tabela 4.8: Condições operacionais para a modelagem da liberação de gás.

Estudo de caso Tempo (s) Vazão (kg/s) Produto

Caso 1 20 54, 2 Metano

Caso 2 60 30, 8 Metano

Caso 3 100 18, 5 Metano

A análise dos resultados foi realizada mediante a avaliação do comportamento
da concentração, velocidade e dispersão do gás, após a sua liberação, a partir das
extremidades do duto e da intensidade de radiação nos pontos medidos experimen-
talmente.

No caso da avaliação dos resultados de intensidade de radiação calculados pela
simulação CFD, as indicações dos locais dos radiômetros ilustradas na Figura 4.14
foram determinadas tomando-se como referência as coordenadas do domínio apre-
sentadas na Figura 4.23.

As coordenadas dos radiômetros com referência ao domínio são apresentadas na
Tabela 4.9.
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Tabela 4.9: Coordenadas de localização dos radiômetros.

Radiômetro
Coordenadas

x y z
R01 -11,695 0, 000 38,252
R02 -25,729 0, 000 84,155
R03 -32,453 0, 000 106,500
R04 14,619 0, 000 -47,815
R05 21,928 0, 000 -71,723
R06 32,161 0, 000 -105,90
R07 43,856 0, 000 -143,450
R08 53,796 0, 000 -175,960
R09 96,162 0, 000 -103,120
R10 83,018 0, 000 -72,166
R11 38,637 0, 000 10,353
R12 57,956 0, 000 15,529
R13 73,410 0, 000 19,670
R14 139,093 0, 000 37,270
R15 -4,711 0, 000 -134,920

4.6.3.3 Teste de independência da malha

A avaliação da convergência da malha (independência da malha) foi realizada
através do incremento sucessivo da resolução da malha e observação do comporta-
mento da radiação incidente calculada na posição do radiômetro R04. O teste de
convergênca da malha foi realizado apenas para as simulações correspondentes ao
fluxo de gás no tempo igual a 100 s, ou seja, o estudo de caso 3 conforme Tabela
4.8.

Inicialmente, trabalhou-se com três malhas (M1, M2 e M3), porém foi observado
um comportamento oscilatório nos valores da radiação incidente, o que não permitiu
a avaliação da convergência da malha. Dessa forma, para se ter uma avaliação mais
detalhada deste comportamento oscilatório, foram realizadas simulações adicionais
com oito malhas de resoluções superiores (M4-M11).

As características das malhas utilizadas no teste de convergência são apresenta-
dos na Tabela 4.10.
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Tabela 4.10: Características das malhas utilizadas no teste de convergência.

Malha Células Faces Nós

M1 1170893 2353257 202473

M2 1400101 2813132 241781

M3 1539673 3092576 265338

M4 1646129 3336634 300722

M5 1749204 3556614 324863

M6 1798351 3748010 391349

M7 2138040 4477014 464875

M8 2318283 4858119 503955

M9 2594888 5550841 631291

M10 3028503 6309501 633467

M11 3083173 6669662 793787
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Capítulo 5

Resultados e Discussão

5.1 Análise dos acidentes reais

Esta seção apresenta os resultados obtidos no estudo de quarenta e oito acidentes
reais relativos a falhas em dutos com registro do tamanho da cratera no período de
1965 a 2014. Entre estes casos identificados, quarenta e três acidentes envolveram
gasodutos (gás natural e propano), três casos ocorreram com dutos de produtos
liquefeitos (amônia, GNL e GLP), um caso envolveu um duto de líquido (nafta) e
outro caso com um duto de mistura gasosa (líquidos + gás natural + CO2). Desses
casos, dois acidentes com dutos de gás levaram ao efeito dominó [44, 106]. Estes
dois casos indicam um grande potencial de efeito dominó para dutos adjacentes a
dutos de gás ou de produtos liquefeitos. Uma lista detalhada com as características
principais destes eventos pode ser encontrada no Apêndice A.

A maioria dos acidentes relatados na literatura ocorreu nos Estados Unidos (31
casos) e no Canadá (12 casos). O baixo número de ocorrências em outros países
pode ser devido à falta de relatórios de investigação detalhada dos incidentes dispo-
níveis ao público. Por exemplo, verificou-se que um total de 1.309 incidentes foram
registrados no banco de dados do EGIG [1] no período 1970-2013, mas não foram
encontrados relatos detalhados de investigação relativos a estes incidentes.

Dos acidentes estudados, dezessete casos envolveram dutos paralelos enterrados,
como apresentado na Tabela 5.1. Estes acidentes com dutos paralelos também estão
destacados no Apêndice A.

Tabela 5.1: Acidentes envolvendo dutos paralelos enterrados.

ID Duto Dp (in) Produto Cond. após o acidente

5
Line C 42,0 NA Não exposto, seguro
Line A 30,0 NA Não exposto, seguro
Line B 30,0 Gás natural Rompimento
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Tabela 5.1: Acidentes envolvendo dutos paralelos enterrados (continuação).

10
Wolverine 16,0 NA Não exposto, seguro

Toledo-Sarnia 8,0 propano Rompimento
Toledo-Inkster 8,0 NA Não exposto, seguro

16
Line 15 30,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 10 30,0 Gás natural Rompimento
Line 25 36,0 Gás natural Não exposto, seguro

20
Line 15 30,0 Gás natural Rompimento
Line 10 30,0 Gás natural Exposto, seguro
Line 25 36,0 Gás natural Não exposto, seguro

28
Buckeye F-2 NA Prod. refinados Não exposto, seguro
Buckeye F-1 NA Prod. refinados Não exposto, seguro
Line 20 36,0 Gás natural Rompimento

30

Line 100-1 34,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-2 34,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-3 36,0 Gás natural Rompimento
Line 100-4 42,0 Gás natural Rompimento
Line 100-5 48,0 Gás natural Exposto, seguro
Line 100-6 48,0 Gás natural Não exposto, seguro

31

Line 100-1 34,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-2 34,0 Gás natural Rompimento
Line 100-3 36,0 Gás natural Exposto, seguro
Line 100-4 42,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-5 48,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-6 48,0 Gás natural Não exposto, seguro

32
Line 1100 26,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 1103 30,0 Gás natural Rompimento
Line 1110 30,0 Gás natural Não exposto, seguro

34 Line 5A 22,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 5B 24,0 Gás natural Rompimento

35 NA 39,4 Gás natural Rompimento
NA 35,0 Gás natural Exposto, seguro

37 NA 12,0 Abandonado Exposto, seguro
South Main Line 16,0 Gás natural Rompimento

41
Line 100 18,0 Gás natural Rompimento
Line 200 24,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 300 30,0 Gás natural Não exposto, seguro

42 R line 26,0 Gás natural Não exposto, seguro
RA loop line 26,0 Gás natural Rompimento

43
NA 10,0 Efluente sanitário Exposto, seguro

Line 132 30,0 Gás natural Rompimento
Distribution 4,0 Gás natural Exposto, seguro

45

Line 100-1 24,0 Gás natural Rompimento
Line 100-2 30,0 Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-3 NA Gás natural Não exposto, seguro
Line 100-4 NA Gás natural Não exposto, seguro
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Tabela 5.1: Acidentes envolvendo dutos paralelos enterrados (continuação).

46 Bonavista 8,69 Gás natural Rompimento
Nig Creek 16,0 Gás natural Rompimento

47
SM-86 26,0 Gás natural Não exposto, seguro

SM-86 loop 30,0 Gás natural Não exposto, seguro
SM-80 20,0 Gás natural Rompimento

Pode ser visto na Tabela 5.1 que todos os acidentes envolvendo dutos paralelos
enterrados foram causados pela ruptura de um gasoduto. Destes, em 16 casos o
gasoduto que rompeu transportava gás natural, e no outro caso, o duto transportava
propano. Devido ao fato que os acidentes envolvendo dutos de gás e de produtos
liquefeitos são propensos a formar uma cratera no solo, o que pode expor uma
tubulação adjacente, existe um grande potencial de ocorrência de efeito dominó em
dutos adjacentes a dutos de gás e de produtos liquefeitos. Este fato é confirmado
pelos acidentes reais apresentados na Tabela 5.1, já que, dos 17 casos de acidentes
com dutos paralelos, em sete casos, pelo menos um duto adjacente foi exposto ao
jato de fogo no interior da cratera e à carga de pressão exercida pelo jato de gás
durante a formação da cratera. Em dois desses casos, Rapid City [106] e Buick [44],
o acidente ocasionou o efeito dominó.

A análise dos acidentes que ocorreram em Rapid City e Buick (acidentes 30 e
46, respectivamente) indicaram que a carga térmica a partir do primeiro gasoduto
provocou o efeito dominó no duto adjacente. No caso do acidente em Rapid City,
a ocorrência do efeito dominó foi confirmada por meio de exame metalúrgico nas
seções dos dutos que falharam. O exame do duto Line 100-4, que rompeu primeiro,
confirmou que a sua ruptura resultou da sobrecarga de tensão em um defeito pré-
existente localizado no extremo da costura da solda longitudinal, que é um indicativo
de corrosão externa. Por outro lado, a análise do duto Line 100-3, que operava
adjacente ao duto Line 100-4 e sofreu a ruptura 52min mais tarde, confirmou que a
sua ruptura resultou de sobretensão causada pela exposição ao calor do fogo gerado
pela ruptura do primeiro duto, o que reduziu a sua resistência mecânica até um
ponto em que a sua parede cedeu às tensões provocadas pela pressão interna. Outro
duto que operava a cerca de 100 cm diretamente sob os dutos Line 100-3 e Line
100-4 (Line 100-5) também foi exposto ao fogo, no entanto, o mesmo sofreu apenas
danos menores no seu revestimento [106].

No caso de Buick, a análise da seção do duto Nig Creek incluiu o exame visual,
a inspeção por partículas magnéticas, ensaios de revestimento, análise química, me-
talografia e ensaios mecânicos e de dureza. A análise concluiu que a sua ruptura
foi o resultado de uma fissura pré-existente que causou uma fratura ao longo de
uma junta soldada longitudinal, indicativo de uma falha de construção. O duto
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Bonavista, que operava adjacente ao Nig Creek, rompeu aproximadamente 25min

depois. A análise laboratorial dos segmentos do duto Bonavista incluiu o exame
visual, análise química, metalografia e testes de dureza. Concluiu-se que a sua falha
foi o resultado de superaquecimento devido ao fogo incidente oriundo da primeira
tubulação, o qual reduziu o seu limite de elasticidade, reduzindo a sua capacidade
de suportar a pressão interna [44].

A análise dos acidentes reais apresentados na Tabela 5.1 revela também que
quando o duto paralelo não foi exposto dentro da cratera, o que também significa
que o duto permaneceu fora da cratera formada, o mesmo manteve-se seguro após
o acidente, uma vez que foi protegido pelo solo circundante. Além disso, há relatos
na literatura de que outros sete dutos permaneceram seguros após serem expostos
às consequências do acidente (ver Tabela 5.1). Estes acidentes confirmam o ponto
de vista teórico de que a definição de distâncias mínimas de separação levando em
consideração a largura da cratera é uma maneira simples e eficiente de garantir a
segurança de dutos paralelos enterrados.

Apesar de os dutos transportando produtos diferentes do petróleo e seus deriva-
dos estarem fora do escopo desta tese de doutorado, é importante mencionar três
casos de efeito dominó causado por tubulações de água. O primeiro caso está re-
lacionado à falha de um duto de gás natural de 8 pol que ocorreu na Malásia em
2009 [107], o segundo, à falha de um oleoduto de 34 pol que ocorreu em Romeoville,
Illinois, EUA, em 2003 [108] e o terceiro, à falha de um duto de gás natural de 8 pol
que ocorreu na Malásia em 2012 [109]. Estudos experimentais e computacionais são
encontrados em MAJID e MOHSIN [110], MAJID et al. [111, 112, 113] e MOHSIN
et al. [9, 114] para o primeiro e terceiro casos, respectivamente. Nestes acidentes, o
efeito dominó foi causado por um jato de água de alta pressão, que, na presença do
solo circundante, produziu uma lama altamente abrasiva. O jato abrasivo incidiu
sobre a parede do duto adjacente causando a erosão dos materiais de revestimento
bem como a diminuição da espessura da parede do duto. As principais característi-
cas dos dutos envolvidas nestes três casos, bem como a descrição desses acidentes,
são resumidas em J. GIOVANNI RAMÍREZ-CAMACHO et al. [6]. Pode-se encon-
trar orientações sobre a distância de segurança entre dutos de gás natural e dutos
de água enterrados em MOHSIN et al. [115].

Foi observado em 41 dos 48 casos de acidentes com dutos enterrados que o
tamanho da largura da cratera foi registrado. Pode ser visto a partir destes casos
que o diâmetro e a pressão de operação são os principais parâmetros de projeto
do duto que influenciam na determinação do tamanho da largura da cratera. A
fim de se ter uma melhor compreensão de como esses parâmetros influenciaram os
tamanhos das crateras geradas em acidentes reais, a Figura 5.1 mostra a largura da
cratera gerada em acidentes reais em função do diâmetro e pressão de operação do
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duto e a Figura 5.2 apresenta a variação da largura da cratera com estas variáveis
individualmente.

Figura 5.1: Largura da cratera gerada em acidentes reais em função do diâmetro e
pressão de operação do duto.

(a) Largura da cratera versus diâmetro do
duto

(b) Largura da cratera versus pressão de ope-
ração do duto

Figura 5.2: Largura da cratera versus diâmetro e pressão de operação do duto
individualmente.

Ao se analisar estes resultados, verifica-se que, de acordo com os acidentes reais,
o diâmetro do duto é o parâmetro principal que influencia a largura da cratera,
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visto que esta aumenta significativamente com o aumento do diâmetro do duto.
Considerando-se a variação da largura da cratera com a pressão de operação, não
se observa o seu incremento nas mesmas proporções em que é observado no caso do
diâmetro. O impacto do tipo de solo sobre o tamanho da largura da cratera é im-
portante, por conseguinte, nenhuma conclusão pode ser tirada para estes resultados
de acidentes. Além disso, para diâmetros de dutos menores, a pressão quase não
tem influência nos resultados da largura da cratera. Para diâmetros maiores, a faixa
de pressão não é tão grande como para os pequenos diâmetros, assim, a pressão
operacional pode ter influência nos resultados da largura da cratera.

Devido ao fato que a maioria dos resultados da largura da cratera são menores
do que 20m, exceto em apenas três casos, ou seja, 93% dos registros, a definição de
distâncias de separação entre dutos paralelos em torno de 10m seria suficiente para
assegurar uma baixa probabilidade do efeito dominó.

5.1.1 Avaliação dos modelos de cratera

A fim de se avaliar a concordância dos modelos de cratera em comparação com
os dados de acidentes reais, calcularam-se os tamanhos das crateras. A comparação
entre a largura da cratera prevista e observada para os dezessete estudos de caso é
apresentada nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 para os modelos disponíveis na literatura.

(a) Larguras da cratera prevista e observada (b) Razão entre as larguras da cratera prevista e
observada

Figura 5.3: Comparação das larguras da cratera observada e prevista pelo modelo
da Gasunie.

A Figura 5.3 mostra que não há um acordo preciso entre as larguras da cratera
previstas pelo modelo da Gasunie e aquelas observadas em acidentes reais. Os
valores previstos são menores do que os valores observados em cerca de 65% dos
casos (ou seja, onze casos), indicando que o modelo da Gasunie tende a subestimar
o tamanho da largura da cratera. No caso dos dados subestimados, as razões entre
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a largura da cratera prevista e a observada variam entre 0,28 e 0,83, e a maior parte
dos valores se situam na faixa de 0,5 a 0,7. O modelo da Gasunie superestimou a
largura da cratera em cinco casos, em que os valores calculados são superiores ao
dobro dos valores observados. Em dois casos, os valores previstos são cerca de três
vezes maiores do que os observados. Pode-se observar ainda que em apenas dois
casos observa-se um acordo entre os valores previstos e observados em que a razão
entre os dados de acidentes reais e os valores calculados é próximo da unidade.

Uma das razões que poderia explicar os resultados imprecisos preditos pelo mo-
delo da Gasunie é que este modelo foi desenvolvido levando em conta resultados de
experimentos sem considerar a pressão de operação do duto, que é a força motriz do
processo. Além disso, este modelo emprega uma descrição qualitativa simples das
características do solo para determinar o parâmetro do solo, o qual é usado para
representar a umidade e o tipo de solo. Estas características do modelo parecem ser
muito simples para representar a interação entre o jato de gás e o solo durante a
formação da cratera.

(a) Larguras da cratera prevista e observada (b) Razão entre as larguras da cratera prevista
e observada

Figura 5.4: Comparação das larguras da cratera observada e prevista pelo modelo
da Advantica.

Pode ser visto que o modelo da Advantica mostra uma ligeira melhoria nos
resultados previstos da largura da cratera em comparação com o modelo da Gasunie
(ver Figura 5.4). A principal razão para isso pode ser a inclusão da pressão de
operação do duto nas correlações do modelo. No caso deste modelo, existe um
equilíbrio entre os valores subestimados e os superestimados da largura da cratera.
Para os casos em que este modelo subestima a largura da cratera, as relações entre
os valores previstos e observados situa-se na faixa de 0,45 a 0,95, melhorando a
maior parte dos valores para uma faixa de 0,6 a 0,7. Para aqueles casos em que
o modelo da Advantica superestima a largura da cratera, os valores calculados são
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novamente superiores ao dobro dos valores observados, similar aos obtidos com o
modelo da Gasunie. Em dois casos novamente (ver Figura 5.4), os valores preditos
são cerca de três vezes maiores do que as larguras da cratera observadas. Também
pode ser observado que apenas três casos mostram boa concordância com os dados
de acidentes reais em que a razão entre valores previstos e observados é próxima da
unidade, e podemos ver novamente uma ligeira melhoria nos valores obtidos.

Em termos de caracterização do solo, o modelo da Advantica apresenta as seguin-
tes deficiências: a) considera apenas características qualitativas do solo e b) leva em
consideração apenas três tipos de solo (arenoso, argiloso e misto) para representar
todos os diferentes tipos de solos do ambiente. Estas características do modelo po-
dem ser consideradas restritivas e pode ter contribuído para os resultados imprecisos
previstos por este modelo. Outra desvantagem do modelo da Advantica, no caso do
solo misto, reside no fato de que as curvas e respectivas correlações são válidas para
todos os níveis de pressão até um valor máximo de 80 bar, o que também significa
que o diâmetro do duto é a única variável que influencia a previsão da largura da
cratera nesse caso. Por exemplo, não foi possível calcular a largura da cratera para
o estudo de caso 3, em que a pressão de operação do duto é igual a 100 bar.

(a) Larguras da cratera prevista e observada (b) Razão entre as larguras da cratera prevista
e observada

Figura 5.5: Comparação das larguras da cratera observada e prevista pelo modelo
Batelle.

No caso do modelo Batelle, também não há acordo perfeito entre as larguras da
cratera calculadas e observadas, no entanto, é notório que a inclusão de variáveis im-
portantes tais como a razão das capacidades caloríficas do gás, a pressão de operação
do duto e a densidade do solo podem ter contribuído para melhorar a previsão de
largura da cratera (ver Figura 5.5). As razões entre as larguras da cratera previstas
e calculadas usando o modelo Batelle são muito mais próximas da unidade quando
comparadas com os resultados obtidos usando os modelos da Gasunie e da Advan-
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tica. Há um desvio máximo na faixa de −20 a 30% na maioria dos casos. O modelo
Batelle também provoca uma melhoria nos casos em que existe uma superestimação
na largura da cratera, visto que os valores calculados são abaixo ou no máximo o
dobro dos valores observados em acidentes reais.

Como discutido acima, podemos concluir que o modelo Batelle é capaz de prever
com mais precisão a largura da cratera em comparação com os principais modelos
de cratera disponíveis na literatura.

É importante enfatizar a avaliação do desempenho do modelo Baseado em Aci-
dentes proposto nesta tese de doutorado. As razões entre a largura da cratera
prevista e observada obtidas usando o modelo proposto são mostradas na Figura
5.6.

Figura 5.6: Razão entre as larguras prevista e obervada para o modelo de cratera
Baseado em Acidentes.

Os resultados mostram que o modelo Baseado em Acidentes apresenta um melhor
desempenho em comparação com outros modelos avaliados nesta tese de doutorado
(ver Figura 5.6). A melhoria no desempenho também confirma a hipótese de que
a inclusão de todos os parâmetros de projeto do duto relevantes, tais com a razão
das capacidades caloríficas do gás e a pressão de operação do duto, assim como da
densidade do solo no processo de modelagem, contribui efetivamente para melhorar
a previsão da largura da cratera. As razões entre a largura da cratera prevista pelo
modelo Baseado em Acidentes e aquelas observadas nos casos de acidentes reais
estão mais próximos da unidade quando comparados com as razões calculadas pelos
modelos da Gasunie, Advantica e Batelle.

Os modelos Batelle e Baseado em Acidentes podem ser aperfeiçoados com a fi-
nalidade de se evitar a subestimação da largura da cratera. No caso do modelo
Batelle, os parâmetros utilizados na modelagem da largura da cratera foram ava-
liados e verificou-se que a subestimação da largura da cratera pode ser quase que
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totalmente superada através da utilização de um valor médio igual a 1, 8542 para
a velocidade crítica. No caso do modelo Baseado em Acidentes, observou-se que a
subestimação da largura da cratera também pode ser superada ao se usar um fator
de correção para o modelo igual a 1, 2125. Baseando-se nestas premissas, o modelo
Batelle e o Baseado em Acidentes foram modificados e a maioria das razões obtidas
entre a largura da cratera prevista e observada permaneceram iguais ou maiores do
que a unidade, como pode ser visto na Figura 5.7.

(a) Modelo Batelle (b) Modelo Baseado em Acidentes

Figura 5.7: Razão entre a largura prevista e observada da cratera para os modelos
de cratera aperfeiçoados.

A formulação polinomial final para o modelo Baseado em Acidentes pode ser
expressa como

CW = 40, 795 + 0, 382Dp − 0, 068P + 4, 844Dc − 10, 069γ − 0, 020ρsoil, (5.1)

e, de forma geral, pode-se concluir que, quando do projeto de dutos paralelos enter-
rados houver a necessidade de avaliação do efeito dominó por meio da modelagem
da cratera, o mesmo poderá ser mais efetivamente prevenido quando a definição das
distâncias de separação entre os dutos forem determinadas através da modelagem
com o uso do modelo Batelle ou do modelo Baseado em Acidentes. Embora es-
tes modelos tenham apresentado desempenhos semelhantes, o modelo Baseado em
Acidentes apresentou resultados melhores na maioria dos casos avaliados.

Após considerar todas as características vantajosas dos modelos Batelle e Base-
ado em Acidentes, é importante mencionar que as suas deficiências estão relacionadas
essencialmente com a disponibilidade da densidade do solo, a qual deve ser determi-
nada antes de se utilizar estes modelos. Este fato também pode explicar a ausência
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de resultados para os estudos de caso de 11 a 13, em que as densidades do solo dos
respectivos acidentes não estavam disponíveis na literatura.

5.2 Resultados da validação da simulação numé-
rica tridimensional

Esta seção apresenta os resultados obtidos no estudo de validação da simulação
numérica tridimensional. Nos itens seguintes, o comportamento da concentração,
velocidade e dispersão após a liberação do gás a partir das extremidades do duto e a
intensidade de radiação calculados através do uso da fluidodinâmica computacional
serão apresentados e comparados com aqueles obtidos no experimento descrito na
seção 4.6.

Ressalta-se que, tendo em vista que não foi possível uma convergência satisfatória
da simulação fluidodinâmica tridimensional considerando o escoamento compressível
supersônico do gás liberado pelas extremidades do duto, tais resultados não serão
apresentados nesta tese de doutorado.

Informa-se, ainda, que todos os resultados das simulações fluidodinâmicas tri-
dimensionais foram obtidos com a malha mais refinada determinada no teste de
independência da malha descrito na seção 5.2.1

5.2.1 Teste de independência da malha

A convergência das simulações foi avaliada através da observação da redução dos
resíduos a valores da ordem de 10−4, exceto para o caso da equação da energia cujo
critério de convergência foi a redução do seu resíduo a valores da ordem de 10−6.
Os valores máximos e mínimos para os resíduos e as respectivas malhas em que os
mesmos foram observados são apresentados no Apêndice E.

Adicionalmente, utilizou-se como critérios de convergência o balanço de massa
e energia e a variação dos valores da radiação incidente no ponto correspondente
à localização do radiômetro R04, que foi monitorada durante as simulações. Para
estes casos, utilizou-se como critério de convergência um erro não superior a 1%.
Os relatórios do Fluent com os resultados do balanço de massa e energia para cada
estudo de caso são também apresentados no Apêndice E.

Observou-se o comportamento oscilatório da radiação incidente para todos os
radiômetros R01-R15. Portanto, para a avaliação da convergência da malha, bem
como da solução exata para esta variável nos pontos correspondentes aos locais dos
radiômetros, utilizou-se o método polinomial, como sugerido por CELIK et al. [65].
Os ajustes polinomiais para cada radiômetro são apresentados no Apêndice E e
ilustrados na Figura 5.8 para o caso do radiômetro R04.
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Figura 5.8: Extrapolação da solução numérica para a radiação incidente na posição
do radiômetro R04.

Na Figura 5.8 hmalha = 1/no células é o espaçamento da malha, o qual foi nor-
malizado através da seguinte equação:

hmalha norm = hmalha − hmalha mín

hmalha máx − hmalha mín
(5.2)

Os resultados da solução exata obtidos para cada radiômetro são apresentados
na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Resultados da solução exata para a radiação incidente.

Radiômetro Sol. exata Radiômetro Sol. exata

R01 9,5334 R09 6,6348

R02 4,9729 R10 8,6075

R03 4,1372 R11 12,604

R04 49,917 R12 9,0018

R05 27,713 R13 7,0699

R06 15,688 R14 3,6569

R07 9,8458 R15 81,934

R08 6,8514
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5.2.2 Avaliação do comportamento do gás liberado

O processo de combustão depende da concentração do gás e do oxigênio após a
mistura do ar fornecido pelo vento com o gás natural liberado pelo vazamento no
duto. Isto significa que as características do jato de fogo dependerão do comporta-
mento da dispersão do gás no ambiente.

Dessa forma, o comportamento do gás após a sua liberação é de grande impor-
tância para o entendimento dos demais fenômenos que se seguem. Computacional-
mente, este comportamento pode ser observado nas linhas de corrente apresentadas
nas Figuras 5.9 a 5.11.

Os resultados apresentados nas Figuras 5.9 a 5.11 mostram a interação entre os
dois jatos de gás opostos liberados de cada extremidade do duto e a interação do
jato resultante com as paredes da cratera.

Figura 5.9: Linhas de corrente e velocidade do gás no ensaio 2 após 20 s.
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Figura 5.10: Linhas de corrente e velocidade do gás no ensaio 2 após 60 s.

Figura 5.11: Linhas de corrente e velocidade do gás no ensaio 2 após 100 s.

Observa-se que o jato de cada extremidade tem inicialmente um comportamento
horizontal. A colisão entre os jatos de cada extremidade e com as paredes da cratera
provoca um desvio na trajetória do gás, resultando em um jato expandido com um
comportamento mais próximo de um jato vertical. Esta interação causa a perda
de momento do jato, como pode ser observado pela diminuição da sua velocidade,
principalmente após o impacto com as paredes da cratera, em que passa a possuir um
valor de aproximadamente um quarto da sua velocidade inicial. Este comportamento
de redução da velocidade foi também observado e mencionado pelos desenvolvedores
dos experimentos utilizados nesta validação da simulação, embora não tenham sido
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apresentados valores de velocidades experimentais pelos pesquisadores. Conclui-se
que, qualitativamente, as simulações são capazes de representar esta característica
observada nos experimentos.

Outro aspecto importante a ser notado é a influência do vento sobre o compor-
tamento do gás, o qual é ilustrado nas Figuras 5.12 a 5.14 que também apresentam
as linhas de corrente em um plano paralelo ao eixo z (o qual coincide com a direção
do vento) após os tempos de 20 s, 60 s e 100 s, respectivamente.

Figura 5.12: influência do vento sobre o comportamento do gás para o ensaio 2 após
o tempo de 20 s.

Observa-se nas Figuras 5.12 a 5.14 que, após os jatos colidirem entre si e com as
paredes da cratera, há a tendência de um comportamento vertical do jato. Contudo,
observa-se que há uma inclinação do jato de gás na mesma direção da corrente do
vento. Este comportamento também foi observado no ensaio experimental com gás
natural, conforme pode ser observado na Figura 4.16.
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Figura 5.13: influência do vento sobre o comportamento do gás para o ensaio 2 após
o tempo de 60 s.

Figura 5.14: influência do vento sobre o comportamento do gás para o ensaio 2 após
o tempo de 100 s.

Observa-se ainda nas Figuras 5.12 a 5.14 o aumento da inclinação do jato com o
passar do tempo, corroborando o comportamento observado nos experimentos. Isto
significa que o vento terá uma maior influência sobre o comportamento da dispersão
do gás com o passar do tempo, dada a diminuição do fluxo de gás.

Diversos autores mencionam que há a entrada de ar na base da cratera como
resultado da turbulência [16, 21, 22, 116]. Embora esta característica não tenha
sido mencionada na publicação [105], vale a pena avaliar se as simulações CFD
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são capazes de prever este fenômeno. A previsão da entrada de ar na cratera é
avaliada por meio do gráfico do perfil de concentração de oxigênio em uma superfície
coincidente com a parede da cratera, conforme mostrado na Figura 5.15.

Figura 5.15: Concentração de oxigênio na cratera.

Os resultados de concentração de O2 mostrados na Figura 5.15 confirmam, de
forma qualitativa, a entrada de ar na cratera e pode-se observar que esta se dá
especialmente nos locais onde há menor influência do jato de gás, ou seja, nas bordas
da cratera localizadas próximo das superfícies de cada extremidade do duto.

Segundo os pesquisadores, a chama apresentou uma inclinação devido ao vento
de aproximadamente 39 ± 7o em relação à vertical, no plano vertical que passa
através da cratera e de 65 ± 9o a partir do pad Norte, que coincide, essencialmente,
com a direção do vento.

Para avaliar se esta inclinação observada nos experimentos é prevista pela si-
mulação fluidodinâmica, foi analisada a concentração de gás metano nas linhas de
corrente em um plano vertical coincidente com o eixo central da cratera. Esta
premissa levou em consideração o fato de que, para que haja a combustão do gás
liberado, é necessário que a sua concentração esteja entre os limites de inflamabili-
dade, ou seja, não haja combustão se a concentração de gás estiver abaixo do limite
inferior de inflamabilidade (LFL - Lower Flamability Limit) ou acima do limite su-
perior de inflamabilidade (UFL - Upper Flamability Limit). O limite inferior de
inflamabilidade do metano é aproximadamente igual a 5% e o limite superior de in-
flamabilidade aproximadamente igual a 15%, em fração volumétrica [117, 118]. Em
fração mássica, estes valores correspondem, respectivamente, a aproximadamente
2, 8% e 8, 9%.

A Figura 5.16 apresenta isosuperfícies coloridas com as concentrações correspon-
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dentes ao UFL (em vermelho) e LFL (em azul) do metano, em um plano vertical
coincidente com o eixo central da cratera para os tempos de 20 s, 0 s 100 s. Isto sig-
nifica que as isosuperfícies representam a projeção da chama sobre o plano vertical
coincidente com o eixo central da cratera. Adicionalmente, retas com inclinações
correspondentes a 32o, 39o e 46o, em relação a este mesmo plano, foram desenhadas
e estão representadas na Figura 5.16.

Figura 5.16: Avaliação do comportamento da chama.

Observa-se na Figura 5.16 que a inclinação da chama prevista pela modelagem
apresenta uma variação próxima daquela observada nos experimentos. Contudo, não
é possível uma avaliação mais precisa da inclinação da chama e sua comparação com
os resultados da modelagem tendo em vista que LOWESMITH e HANKINSON [105]
não apresentaram os detalhes da medição da inclinação da chama nos experimentos
nem os respectivos resultados obtidos em cada medição.

5.2.3 Avaliação da radiação incidente

Os resultados computacionais apresentados nas seções anteriores predizem qua-
litativamente os comportamentos observados experimentalmente. No caso das va-
riáveis avaliadas anteriormente, não foram registrados os seus valores quantitativos,
não sendo possível avaliar o acordo entre os dados calculados e os experimentais.

Nesta seção apresentaremos uma avaliação dos resultados obtidos através das
simulações computacionais para a radiação incidente. A avaliação é realizada por
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meio da comparação dos resultados calculados com os resultados obtidos experimen-
talmente, para os tempos de 20 s, 60 s e 100 s, os quais já foram apresentados na
seção 4.6.2.

Antes de realizarmos a comparação dos resultados experimentais com os calcu-
lados através da simulação em CFD, vale a pena avaliar a hipótese da simulação de
estado estacionário para os perfis de radiação incidente. Dessa forma, a Figura 5.17
apresenta a variação da radiação incidente nos locais medidos experimentalmente
com o passar do tempo, considerando os dados discretos para os tempos de 20 s,
60 s e 100 s.

(a) Leste (b) Oeste

(c) Sul (d) Sudeste

Figura 5.17: Variação da radiação incidente nos locais medidos experimentalmente
com o passar do tempo.

Conforme já era esperado, há uma redução dos valores de radiação incidente
com o tempo, o que está relacionado à diminuição da taxa de vazamento e possível
diminuição da eficiência de combustão, uma vez que segundo os autores a quantidade
de fuligem começa a aumentar após o tempo de 30 s.
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De acordo com a Figura 4.13, a taxa de vazamento tende a se estabilizar a partir
de um determinado tempo. Este comportamento é também previsto pela maioria
dos modelos de cálculo da taxa de vazamento de gás em dutos.

Observa-se, na Figura 5.17, que as diferenças entre a radiação incidente tendem
a ser menores entre os intervalos de tempo em que a mesma foi medida, ou seja,
entre os intervalos de 20 − 60 s e 60 − 100 s. Infere-se, portanto, que a radiação
também tenderá a se estabilizar com o tempo. Esta premissa também pode ser
confirmada pelo fato de haver uma tendência de estabilização no comprimento de
chama a partir de um determinado tempo, conforme pode ser visto na Figura 4.15.

A validade da modelagem de efeito dominó por meio de simulações em estado
estacionário também pode ser considerada satisfatória pelo fato de que nos casos
reais de efeito dominó em dutos adjacentes enterrados, a ruptura do duto adjacente
se deu vários minutos após a ruptura do primeiro duto.

A avaliação da validade da simulação computacional na previsão da radiação é
realizada mediante comparações entre os resultados de radiação incidente previstos
pela modelagem computacional e os medidos experimentalmente no ensaio 2, após os
tempos de 20 s, 60 s e 100 s, as quais são apresentadas, respectivamente, nas Figuras
5.18, 5.19 e 5.20. Para uma melhor visualização do comportamento da radiação com
a distância, são apresentados os dados experimentais de forma discreta e curvas que
ajustariam os resultados calculados.

Os respectivos valores calculados e experimentais, em cada um dos radiômetros,
são apresentados no Apêndice E, em forma de tabela, juntamente com os respectivos
erros absolutos e relativos.

Na direção sudeste, as curvas que ajustariam os dados calculados não são apresen-
tadas pelo fato de terem sido reportados apenas dois valores de radiação incidente.
No caso da direção nordeste, a curva não é apresentada pelo fato de haver apenas
um ponto isolado, correspondente ao radiômetro R15.

138



(a) Leste (b) Oeste

(c) Sul (d) Sudeste

Figura 5.18: Radiação no tempo de 20 s.

Analisando os resultados apresentados na Figura 5.18, é possível observar que os
resultados obtidos nas simulações em CFD apresentam um comportamento qualita-
tivo semelhante àquele obtido nos experimentos, ou seja, um decaimento da radiação
com a distância segundo uma lei de potência. Todavia, observa-se que a simulação
tende a superestimar os resultados de radiação incidente nas quatro direções avali-
adas (leste, oeste, sul e sudeste), com as maiores diferenças observadas nas direções
leste e sudeste.
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(a) Leste (b) Oeste

(c) Sul (d) Sudeste

Figura 5.19: Radiação no tempo de 60 s.

Para o caso das simulações nos tempos de 60 s e 100 s, as comparações exibem
uma tendência similar àquela obtida na simulação no tempo de 20 s. Porém, nestes
casos, observa-se que, para a maioria dos radiômetros, houve um aumento das dife-
renças entre os valores obtidos para a radiação incidente calculados em comparação
com os valores obtidos experimentalmente.

Embora não seja possível inferir quais fatores seriam responsáveis pelas diferenças
observadas, tendo em vista o grande número de variáveis envolvidas na modelagem
do escoamento do gás, combustão e radiação, vale a pena mencionar que as maiores
diferenças são obtidas para a radiação na direção leste, que é a direção em que o vento
apresenta a maior influência sobre a trajetória do gás liberado, e respectivamente,
sobre a mistura gás-ar.
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(a) Leste (b) Oeste

(c) Sul (d) Sudeste

Figura 5.20: Radiação no tempo de 100 s.

As condições atmosféricas são de grande importância na descrição do comporta-
mento do gás. A distribuição de velocidades de vento nas diversas direções, assim
como os dados de estabilidade atmosférica, não foram informados pelos autores dos
experimentos. A inclusão destas variáveis nas simulações seria importante para
entender se as condições atmosféricas influenciaram na superestimação da radiação.

De qualquer forma, a utilização de valores de radiação superiores aos reais con-
tribui para tornar a análise de efeito dominó uma avaliação conservativa, proporci-
onando a definição de condições mais seguras no projeto dos dutos. Considera-se,
portanto, que a metodologia proposta mostrou-se adequada para a avaliação do
efeito dominó entre dutos paralelos enterrados.
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Capítulo 6

Conclusões e Recomendações

Os acidentes ocorridos no passado com a formação da cratera indicam um grande
potencial de efeito dominó em dutos enterrados adjacentes a dutos de gás ou de gás
liquefeito. Como foi discutido nesta tese, dois destes acidentes aconteceram com
ocorrência de efeito dominó, sugerindo que a avaliação de risco de dutos enterrados
paralelos deve considerar esta possibilidade.

A análise dos acidentes reais que ocorreram envolvendo dutos paralelos enterra-
dos revelou que uma vez que o duto paralelo permaneceu fora da cratera formada,
o mesmo manteve-se seguro após o acidente porque foi protegido pelo solo circun-
dante. Estes acidentes investigados confirmaram a validade da abordagem teórica de
que a definição de distâncias mínimas de separação com base na largura da cratera
é um modo simples e eficaz para garantir a segurança de dutos paralelos enterrados.

Baseando-se em 41 casos dos 48 acidentes investigados nesta tese de doutorado,
a largura cratera foi menor do que 20m em 93% destes casos, o que indica que se
não houver uma avaliação de efeito de dominó específica, a definição de distâncias
de separação entre os dutos paralelos enterrados de aproximadamente 10m seria
suficiente para assegurar que a probabilidade de ocorrência do efeito de dominó seja
baixa.

Os modelos de cratera da literatura preveem diferentes valores para a largura
da cratera formada pela ruptura de um duto enterrado. Após a avaliação do de-
sempenho destes modelos, o modelo da Advantica mostrou uma ligeira melhoria em
relação ao modelo Gasunie, no entanto, o melhor desempenho foi obtido utilizando
o modelo Battelle. Isso se dá pelo fato de que o modelo Batelle leva em consideração
todas as variáveis importantes no processo de modelagem da cratera, tais como a
razão das capacidades caloríficas do gás, a densidade do solo e a pressão de operação
do duto .

Nesta tese foi apresentado ainda o desenvolvimento de um novo modelo de cratera
com base em dados de acidentes reais. Uma formulação matemática foi desenvolvida,
a qual permite a previsão da largura da cratera como uma função dos parâmetros
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de projeto de dutos relevantes tais como o diâmetro, a profundidade de cobertura de
solo, a pressão de operação e a razão das capacidades caloríficas do gás transportado,
bem como da densidade do solo.

Foram propostas e implementadas modificações no modelo Batelle e no modelo
Baseado em Acidentes desenvolvido nesta tese, a fim de superar a subestimação da
largura da cratera.

Levando-se em em conta os dados dos acidentes reais, a avaliação do modelo
Baseado em Acidentes mostrou um desempenho relativamente superior ao modelo
Batelle.

No geral, considerando a análise dos diferentes modelos de cratera apresentados
nesta tese, pode-se concluir que, quando o projeto de dutos paralelos enterrados
levar em conta a avaliação da possibilidade de efeito dominó, o mesmo poderá ser
melhor prevenido através da definição de distâncias mínimas de separação a partir
do modelo Batelle ou do modelo Baseado em Acidentes.

A metodologia de modelagem para avaliação de efeito dominó em dutos paralelos
utilizando CFD, desenvolvida por SILVA [4] foi reavaliada e métodos alternativos ou
ajustes foram sugeridos de modo a tornar a análise dos fenômenos envolvidos ainda
mais realista.

A validação da simulação computacional tridimensional foi realizada através da
avaliação do comportamento da concentração, velocidade e dispersão após a libera-
ção do gás a partir das extremidades do duto e da intensidade de radiação calculados
através do uso da fluidodinâmica computacional. Os resultados das simulações fo-
ram comparados com aqueles obtidos experimentalmente.

Com relação ao comportamento do gás após a sua liberação, o mesmo foi avaliado
através de linhas de corrente a partir dos orifícios de liberação até a sua dispersão no
ambiente. Os resultados mostraram a interação entre os dois jatos de gás opostos
liberados de cada extremidade do duto e a interação do jato resultante com as
paredes da cratera. Observou-se que o jato de cada extremidade tem inicialmente
um comportamento horizontal, porém sofre um desvio na sua trajetória após colidir
com as paredes da cratera, apresentando um comportamento mais próximo de um
jato vertical.

Observou-se ainda que a interação dos jatos entre si e com as paredes da cratera
causou uma perda do momento do jato resultante, expresso por meio da diminuição
da sua velocidade, principalmente após o impacto com as paredes da cratera, em que
passa a possuir um valor de aproximadamente um quarto da sua velocidade inicial.

As linhas de corrente em um plano paralelo ao eixo z (o qual coincide com a
direção do vento) foram utilizadas para se avaliar a influência do vento sobre o com-
portamento do gás. Observou-se que a tendência de liberação de gás verticalmente
é alterada pelo vento, causando a inclinação do jato de gás na mesma direção da
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corrente do vento, característica que também foi observada no ensaio experimental
com gás natural. Observou-se ainda o aumento desta inclinação em tempos mai-
ores, indicando que o vento tem uma maior influência sobre o comportamento da
dispersão do gás com o passar do tempo, dada a diminuição do fluxo de gás.

A entrada de ar na cratera foi avaliada por meio do gráfico da concentração de
O2 em uma superfície coincidente com a parede da cratera. Observou-se que esta
se dá especialmente no locais onde há menor influência do jato de gás, ou seja, nas
bordas da cratera localizadas próximo das superfícies de cada extremidade do duto.

A inclinação da chama observada nos experimentos foi avaliada pela representa-
ção de isosuperfícies coloridas com as concentrações correspondentes aos limites de
inflamabilidade do metano, em um plano vertical coincidente com o eixo central da
cratera. Observou-se que a inclinação da chama prevista pela modelagem apresen-
tou uma variação próxima daquela observada nos experimentos. Todavia, em função
da ausência de maiores detalhes experimentais, não foi possível uma avaliação mais
precisa da inclinação da chama e sua comparação com os resultados da modelagem.

No caso da radiação incidente, as simulações em CFD foram capazes de prever
um comportamento qualitativo semelhante ao obtido nos experimentos, ou seja, um
decaimento da radiação com a distância seguindo uma função de potência. Todavia,
observou-se uma tendência de superestimação dos seus valores nas quatro direções
avaliadas (leste, oeste, sul e sudeste), com as maiores diferenças observadas nas
direções leste e sudeste.

Os resultados computacionais obtidos nesta tese de doutorado permitiram con-
cluir que as simulações são capazes de representar adequadamente, de forma quali-
tativa, as caracterísitcas observadas nos experimentos, no que diz respeito ao com-
portamento do gás liberado, da chama e da radiação incidente.

Com relação aos aspectos quantitativos de radiação incidente, apesar de terem
sido obtidos valores calculados superiores aos experimentais na maioria dos casos,
este fato contribui para tornar a análise de efeito dominó, através da metodolo-
gia sugerida, uma avaliação conservativa, garantindo a definição de condições mais
seguras no projeto dos dutos.

Por fim, ao analisar-se os principais resultados obtidos nesta tese de doutorado,
conclui-se que que a metodologia proposta é adequada para a avaliação do efeito
dominó em dutos paralelos enterrados, indicando o atingimento dos principais obje-
tivos pretendidos.

Ainda assim, uma série de recomendações de estudos futuros para aperfeiçoa-
mento da metodologia pode ser destacada. Dentre estes estudos, é possível citar a
modelagem fluidodinâmica tridimensional considerando o escoamento compressível
supersônico do gás liberado pelas extremidades do duto que sofre a ruptura, a deter-
minação da diferença de temperatura entre as superfícies externa e interna do duto
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adjacente por meio de simulações fluidodinâmicas em geometria tridimensional e a
determinação das tensões sobre o duto adjacente por meio de simulações estruturais.
Embora os modelos de escoamento, combustão e de radiação utilizados nesta tese
tenham apresentado resultados satisfatórios, isto não impede que outros modelos
possam ser avaliados e comparados.
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Apêndice A

Acidentes envolvendo dutos com formação de cratera

Tabela A.1: Lista de acidentes envolvendo dutos com a formação de cratera.

ID Local Ano Produto
Características do duto Dimensões da Cratera

Referências
Diâm.

(in)
Pressão

(bar)
Cobert.

(m)
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Prof.
(m)

1 Natchitoches, Louisiana, USA 1965 Gás natural 24,0 54,6 1,0 23,0 9,0 4,5 [94–96, 119]

2 Port Hudson, USA 1970 Propano 8,625 66,2 1,5 3,0 3,0 1,2 [95, 96]

3 Conway, Kansas, USA 1973 Ammonia 8,625 82,73 1,0 2,1 2,1 1,8 [95, 96]

4 Austin, Texas, USA 1973 GNL 10,783 36,9 1,0 3,1 3,1 NA [95, 96]

5 Bealeton, Virginia, USA1 1974 Gás natural 30,0 50,5 1,0 36,0 11,0 2,1 [94–96]

6 Farmington, New Mexico, USA 1974 Gás natural 12,75 34,9 0,76 13,0 5,2 3,0 [95, 96]

1Acidentes que envolveram dutos paralelos enterrados estão destacados em negrito.
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7 Monroe, Louisiana, USA 1974 Gás natural 30,0 56,0 1,95 30,0 9,1 7,6 [95, 96]

8 Meridian, Mississipi, USA 1974 NG + Liq+CO2 6,625 21,1 0,9 3,0 3,0 1,8 [95, 96]

9 Devers, Texas, USA 1975 GLP 8,625 100,0 0,9 3,1 3,1 1,5 [95, 96]

10 Romulus, Michigan, USA 1975 Propano 8,625 77,3 NA 3,7 3,7 2,1 [95, 96]

11 Cartwright, Louisiana, USA 1976 Gás natural 20,0 54,1 NA 13,7 7,6 3,1 [94–96]

12 Long Beach, California, USA 1980 Naphtha 10,75 69,6 0,91 1,2 0,9 0,9 [95, 96]

13 Hudson, Iowa, USA 1982 Gás natural 20,0 57,7 0,91 19,5 15,0 2,8 [95, 96]

14 Jackson, Louisiana, USA 1984 Gás natural 30,0 71,4 0,9 27,5 7,6 3,0 [95, 96, 120]

15 Erlangen, Germany 1984 Gás natural 28,0 67,5 1,0 15,0-20,0 15,0-20,0 3,0-4,0 [94, 96]

16 Beaumont, Kentucky, USA 1985 Gás natural 30,0 69,7 1,8 27,5 11,6 3,7 [94–96, 121]

17 Ignace, Ontario, Canada 1985 Gás natural 36,0 66,5 NA 17,0 17,0 3,0 [95, 96]

18 Lowther, Ontario, Canada 1985 Gás natural 36,0 67,89 NA 28,0 NA 4,9 [95, 96]

19 Callander, Ontario, Canada 1986 Gás natural 36,0 62,61 NA 31,0 NA 4,0 [95, 96]

20 Lancaster, Kentucky, USA 1986 Gás natural 30,0 69,4 1,8 152 ,0 9,1 1,8 [94–96, 121]

21 Sabine Pass, Texas, USA 1989 Gás natural 16,0 57,6 0,15 3,0 NA 1,5 [95]

22 Marionville, Ontario, Canada 1990 Gás natural 12,76 47,0 1,2 4,6 1,5 1,7 [95, 96]

23 Cardinal, Ontario, Canada 1991 Gás natural 20,0 63,35 NA 17,8 9,0 2,7 [95, 96]

24 Cochrane, Ontario, Canada 1991 Gás natural 30,0 63,10 NA 49,0 33,0 3,0-7,0 [95, 96]

25 Saskatchewan, Canada 2 1992 Gás natural 36,0 60,0 1,0 27,0 20,0 6,0 [15, 95]

26 Potter, Ontario, Canada 1992 Gás natural 36,0 69,07 0,91 56,1 13,6 4,5 [95, 96]

27 Palaceknowe, Moffat, Scotland 1993 Gás natural 36,0 48,0 3,0 10,0 10,0 4,0 [94, 96]

28 Edison, New Jersey, USA 1994 Gás natural 36,0 68,2 3,7 43,0 20,0 4,3 [94–96, 122]

29 Latchford, Ontario, Canada 1994 Gás natural 36,0 68,95 0,914 36,0 16,0 2,0-4,0 [94–96, 123]

2Ensaio experimental.
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30 Rapid City, Manitoba, Canada 3 1995 Gás natural 42,0 60,68 4,0 51,0 23,0 5,0 [94–96, 106]

31 Saint Nobert, Manitoba, Canada 1996 Gás natural 34,0 50,0 1,3 17,0 13,5 5,0 [94–96, 124]

32 Carlsbad, New Mexico, USA 2000 Gás natural 30,0 46,5 NA 34,4 15,5 NA [125]

33 Viola and New Windsor, Illinois, USA 2003 Gás natural 24,0 55,0 NA NA 12,0 7,6 [96]

34 Eaton, Colorado, USA 2003 Gás natural 24,0 NA NA 305,0 15,0 6,0 [96]

35 Ghislenghien, Belgium 2004 Gás natural 39,4 80,0 1,10 14,0 14,0 4,0 [43, 126]

36 Lawrence, Douglas County, Kansas , USA 2005 Gás natural 20,0 46,9 0,6 6,1 6,1 NA [127]

37 Elmore County, Alabama, USA 2007 Gás natural 16,0 77,8 NA NA NA NA [128]

38 Baden-Wurttemberg, Germany 2007 Gás natural 6,0 70,0 NA 5,0 2,0 2,0 [96]

39 Pilot Grove, Cooper County, Missouri,USA 2008 Gás natural 24,0 54,8 1,8 15,2 10,1 2,1 [129]

40 Bushland, Potter County, TX, USA 2009 Gás natural 24,0 52,5 1,5 17,4 NA 4,3 [130]

41 Palm City, Florida, USA 2009 Gás natural 18,0 58,9 1,1 35,6 5,2 0,9 [99]

42 Abbyville, Reno, Kansas, USA 2010 Gás natural 26,0 57,4 1,0 NA NA NA [131]

43 San Bruno, California, USA 2010 Gás natural 30,0 26,6 NA 21,9 7,9 NA [132]

44 Gillette, Campbell, Wyoming, USA 2011 Gás natural 30,0 92,4 NA NA NA NA [133]

45 Batesville, Panola, Mississippi, USA 2011 Gás natural 24,0 51,6 3,7 23,8 23,8 4,6 [134]

46 Buick, British Columbia, Canada4 2012 Gás natural 16,0 66,6 NA 17,0 7,6 1,1 [44]

47 Sissonville, West Virginia, USA 2012 Gás natural 20,0 64,1 NA 22,9 10,7 4,3 [135, 136]

48 East Godavari, Andhra Pradesh, India 2014 Gás natural 18,0 NA 5,0 7,0 7,0 7,0 [33, 137]

3O relatório do incidente descreve a ruptura de um duto de 42 pol seguido pela ruptura de um duto de 35 pol, indicando uma caso de efeito dominó.
4O relatório do incidente descreve a ruptura de um duto de 16 pol seguido pela ruptura de um duto de 6, 62 pol, indicando uma caso de efeito dominó.



Apêndice B

Etapas de cálculo do fluxo de gás
no duto após a sua ruptura total

Neste apêndice é apresentado o procedimento para o cálculo da taxa de liberação
mássica dependente do tempo, conforme descrito por MURRAY [77], o qual consiste
nas etapas descritas a seguir:

a. Calcular a massa total inicial de gás no duto:

Q0 = ρg · Ap · Lp com Ap =
π

4 · D2
p (B.1)

b. Calcular a taxa de liberação mássica inicial no duto (considerando escoamento
estagnado):

qS,0 = CdApΨ

√√√√√ρgP0γ

(
2

γ + 1

) γ+1
γ−1

(B.2)

No caso de uma ruptura total do duto, o valor do coeficiente de descarga Cd

é considerado igual a 1, 0.

c. Calcular a velocidade sônica do gás us, assumindo expansão adiabática (ΔS =
0), através da Equação B.3.

us =
√
ζZR

T0

Mi

(B.3)
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d. Calcular o fator de atrito utilizando a Equação de Colebrook ou Haaland.
Escolhemos neste caso a equação de Haaland, pois a mesma permite o cálculo
explícito do fator de atrito.

1√
f
= −1, 8 log

⎡⎣(
εp/Dp

3, 7

)1,11

+ 6, 9
Re

⎤⎦ (B.4)

e. Calcular a constante de tempo tB, que é dada por:

tB =
2
3
Lp

us

√
γf

Lp

Dp

(B.5)

f. Calcular a taxa de liberação mássica utilizando a Equação B.2.

g. Checar a validade do modelo. O modelo será válido até que a onda atinja a
extremidade do duto, ou seja:

tE =
Lp

us

(B.6)
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Apêndice C

Programa em FORTRAN para
modelagem de cratera

! ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
!______________________________________________________________∗
! ! ! ! THIS PROGRAM EVALUATES THE THE CRATER DIMENSIONS FORMED ∗
! BY A PIPELINE FAILURE ! ! ! ! ! ! ∗
!______________________________________________________________∗
! FIRSTLY, THE CRATER DIMENSIONS FOLLOWING THE RUPTURE OF A ∗
! PIPELINE ARE DETERMINED. THE PROGRAM READ THE PIPELINE ∗
! PARAMETERS (DIAMETER, DEPTH AND OPERATING PRESSURE) , SOIL ∗
! PARAMETERS (TYPE, GAMMA, DENSITY, CRITICAL VELOCITY) . AFTER ∗
! THIS , A SELECTION OF THE MODEL IS MADE AND A SUBROUTINE IS ∗
! CALLED TO CALCULATE THE CRATER DIMENSIONS ACCORDING TO ∗
! THE MODEL SELECTED. THE NECESSARY PARAMETERS ARE PASSED TO ∗
! THE RESPECTIVE SUBROUTINE AND CALCULATIONS OF THE DIMENSIONS ∗
! OF THE CRATER ARE PERFORMED USING THE MODEL CORRELATIONS. ∗
!−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗
! THIS PROGRAM WAS WRITTEN BY EDMILSON PINTO DA SILVA ∗
! ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

MODULE CONSTANTS
INTEGER, PARAMETER: : WP = SELECTED_REAL_KIND(15 ,307)
REAL(WP) , PARAMETER : : RAD_PER_DEG = 0.017453292519943295769237_WP
REAL(WP) , PARAMETER : : ONE_THIRD = 0.3333333333333333333333333_WP
END MODULE CONSTANTS

PROGRAM CRATER_MODELLING
USE CONSTANTS
IMPLICIT NONE
INTEGER : : CM, ST ! VARIABLES TO CHOOSE THE CRATER MODEL AND SOIL TYPE
REAL(WP) : : DP_IN, DC, PO, DP_M ! PIPELINE PARAMETERS
REAL(WP) : : CW, CW1, CW2, CW3, CW4, CL, ACC_WIDTH, ERROR1, ERROR2,

ERROR3, ERROR4
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REAL(WP) : : RHO_SOIL, UKR, GAMMA, D, ALPHA1, ALPHA2

! SELECTION OF THE CRATER MODEL
WRITE(∗ ,∗ ) , "CRATER MODEL: "
WRITE(∗ ,∗ ) , " 1 − GASUNIE"
WRITE(∗ ,∗ ) , " 2 − BATELLE"
WRITE(∗ ,∗ ) , " 3 − ADVANTICA"
WRITE(∗ ,∗ ) , " 4 − ACCIDENT BASED"
WRITE(∗ ,∗ ) , " "
READ (∗ ,∗ ) , CM

SELECT CASE(CM)

CASE (1)
! READ THE INPUT FILE
OPEN(1 , FILE=’PARAMETERS_GASUNIE. INI ’ )

READ(1 ,∗ ) ST
READ(1 ,∗ ) DP_IN
READ(1 ,∗ ) DC
READ(1 ,∗ ) ACC_WIDTH

CLOSE(1)

CALL CRATER_DEPTH(DP_IN, DC, ST, D, ALPHA1, ALPHA2)
CALL GASUNIE_MODEL(D, ALPHA1, ALPHA2, DP_IN, DC, CW1)

ERROR1 = ABS(CW1 − ACC_WIDTH) /ACC_WIDTH ∗ 100
WRITE(∗ ,∗ ) "GASUNIE CRATER WIDTH: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) CW1
WRITE(∗ ,∗ ) "PREDICTED/OBSERVED: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) CW1/ACC_WIDTH
WRITE(∗ ,∗ ) "GASUNIE ERROR: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) ERROR1

CASE (2)
! READ THE INPUT FILE
OPEN(2 , FILE=’PARAMETERS_BATELLE. INI ’ )

READ(2 ,∗ ) ST
READ(2 ,∗ ) DP_IN
READ(2 ,∗ ) PO
READ(2 ,∗ ) DC
READ(2 ,∗ ) GAMMA
READ(2 ,∗ ) RHO_SOIL
READ(2 ,∗ ) ACC_WIDTH
READ(2 ,∗ ) UKR

CLOSE(2)
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CALL CRATER_DEPTH(DP_IN, DC, ST, D, ALPHA1, ALPHA2)
CALL BATELLE_MODEL(DP_IN, DC, PO, GAMMA, RHO_SOIL, UKR, CW2)

ERROR2 = ABS(CW2 − ACC_WIDTH) /ACC_WIDTH ∗ 100
WRITE(∗ ,∗ ) "BATELLE CRATER WIDTH: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) CW2
WRITE(∗ ,∗ ) "PREDICTED/OBSERVED: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) CW2/ACC_WIDTH
WRITE(∗ ,∗ ) "BATELLE ERROR: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) ERROR2

CASE (3)
! READ THE INPUT FILE
OPEN(3 , FILE=’PARAMETERS_ADVANTICA. INI ’ )

READ(3 ,∗ ) ST
READ(3 ,∗ ) DP_IN
READ(3 ,∗ ) PO
READ(3 ,∗ ) ACC_WIDTH

CLOSE(3)

CALL ADVANTICA (DP_IN, PO, ST, CW3)
ERROR3 = ABS(CW3 − ACC_WIDTH) /ACC_WIDTH ∗ 100
WRITE(∗ ,∗ ) "ADVANTICA CRATER WIDTH: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 2 ) ’ ) CW3
WRITE(∗ ,∗ ) "PREDICTED/OBSERVED: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 3 ) ’ ) CW3/ACC_WIDTH
WRITE(∗ ,∗ ) "ADVANTICA ERROR: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 1 ) ’ ) ERROR3

CASE (4)
CALL ACCIDENT_BASED(DP_IN, PO, CW4, CL)

WRITE(∗ ,∗ ) "ACCIDENT BASED CRATER WIDTH: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) CW4
WRITE(∗ ,∗ ) "ACCIDENT BASED ERROR: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) ERROR4

CASE DEFAULT
WRITE(∗ ,∗ ) , "INVALID OPTION"

STOP
END SELECT
END PROGRAM

SUBROUTINE CRATER_DEPTH(DP_IN, DC, ST, D, ALPHA1, ALPHA2)
USE CONSTANTS
INTEGER, INTENT(IN) : : ST
REAL(WP) , INTENT(IN) : : DP_IN, DC ! PARAMETERS OF THE PIPELINE −

DIAMETER, DEPTH COVER, SEPARATION, OPERATING PRESSURE
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REAL(WP) , INTENT(OUT) : : D, ALPHA1, ALPHA2
REAL(WP) : : DP_M, W, RW

! SELECTION OF THE SOIL TYPE
SELECT CASE (ST)

CASE (1)
W=0.75_WP
ALPHA1=60_WP
ALPHA2=29_WP

CASE (2)
W=1.10_WP
ALPHA1=65_WP
ALPHA2=35_WP

CASE (3)
W=1.75_WP
ALPHA1=70_WP
ALPHA2=45_WP

CASE (4)
W=2.70_WP
ALPHA1=75_WP
ALPHA2=57_WP

CASE (5)
W=5.0_WP
ALPHA1=80_WP
ALPHA2=73_WP

CASE DEFAULT
WRITE(∗ ,∗ ) , "SOIL TYPE INVALID"

STOP
END SELECT

WRITE(∗ ,∗ ) "SOIL PARAMETER: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) W
WRITE(∗ ,∗ ) "ALFA1: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) ALPHA1
WRITE(∗ ,∗ ) "ALFA2: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) ALPHA2

! FUNCTION OF THE SOIL PARAMETER
RW=0.28 + 0.62∗(5 −W) − 0.07∗(25 −W∗∗2)

! CONVERT THE PIPELINE DIAMETER FROM INCHES TO METERS
DP_M = DP_IN∗0.0254

! CALCULATES THE CRATER DEPTH ACCORDING TO THE TYPE OF SOIL
IF (W<=0.6) THEN

D = 4.3∗DP_M + DC
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ELSE IF (W>=2.0) THEN
D = 2.2∗DP_M + DC

ELSE
D = RW∗DP_M/0.3 + DC

END IF

WRITE(∗ ,∗ ) ’CRATER DEPTH: ’
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) D

END SUBROUTINE CRATER_DEPTH

! SUBROUTINE TO CALCULATE THE CRATER WIDTH USING GASUNIE MODEL
SUBROUTINE GASUNIE_MODEL(D, ALPHA1, ALPHA2, DP_IN, DC, CW1)
USE CONSTANTS
REAL(WP) , INTENT(IN) : : DP_IN, DC ! PARAMETERS OF THE PIPELINE −

DIAMETER, DEPTH COVER, SEPARATION, OPERATING PRESSURE
REAL(WP) , INTENT(OUT) : : CW1
REAL(WP) : : D, ALPHA1, ALPHA2, VB1, VB2, EPS, A, B
INTEGER : : NUMIT, N, CM
LOGICAL : : CONVERGED
CONVERGED = .FALSE.

! CONVERT THE ANGLE FROM DEGREES TO RADIANS
ALPHA1=ALPHA1∗RAD_PER_DEG
ALPHA2=ALPHA2∗RAD_PER_DEG

! CALCULATES ITERATIVELY THE VALUES OF A AND B
NUMIT=10000
B=D+0.1
N=1
DO WHILE(N .LE. NUMIT .AND. .NOT. CONVERGED)

VB1=SQRT( (B/(B−D) ) ∗∗2−1)/TAN(ALPHA1)
VB2=SQRT( (B/(B−0.5∗D) ) ∗∗2−1)/TAN(ALPHA2)

EPS = VB1−VB2

IF (EPS <=1.0E−10) THEN
CONVERGED = .TRUE.

ELSE
B=B+0.001

END IF
N=N+1

END DO

A=B∗SQRT( (B/(B−D) ) ∗∗2−1)/TAN(ALPHA1)
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WRITE(∗ ,∗ ) "A: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) A
WRITE(∗ ,∗ ) "B: "
WRITE(∗ , ’ ( F10 . 4 ) ’ ) B

! CALCULATION OF CRATER WIDTH

CW1 = 2∗A∗SQRT(1 −((B−D) /(B∗∗2) ) ∗∗2)

END SUBROUTINE GASUNIE_MODEL

SUBROUTINE BATELLE_MODEL(DP_IN, DC, PO, GAMMA, RHO_SOIL, UKR, CW2)
USE CONSTANTS
REAL(WP) , INTENT(IN) : : DP_IN, DC, PO ! PARAMETERS OF THE PIPELINE −

DIAMETER, DEPTH COVER, SEPARATION, OPERATING PRESSURE
REAL(WP) , INTENT(OUT) : : CW2
REAL(WP) : : DP_M
REAL(WP) : :GAMMA, RHO_SOIL, WW, RP_M, UX, UKR

DP_M= DP_IN∗0.0254
RP_M = 0.5∗DP_M
WW = DC + RP_M

! VELOCITY OF THE EXPLOSIVE GASES

UX = SQRT( (GAMMA∗PO∗1 .0E5) /(3∗RHO_SOIL∗(GAMMA∗∗2−1) ) )

! CALCULATION OF CRATER WIDTH

CW2 = 2.0∗SQRT(ABS( ( (DP_M∗WW) /UKR) ∗UX−WW∗∗2) )

END SUBROUTINE BATELLE_MODEL

SUBROUTINE ADVANTICA(DP_IN, PO, ST, CW3)
USE CONSTANTS
INTEGER : : ST
REAL(WP) ,INTENT(IN) : : DP_IN, PO
REAL (WP) : : V1 , V2 , V3
REAL(WP) ,INTENT(OUT) : : CW3

! SELECTION OF THE SOIL TYPE
SELECT CASE(ST)
CASE (1) ! SANDY SOIL

! CALCULATE THE VALUES OF CRATER WIDTH FOR PRESSURES UP TO 40 BAR
IF (PO <= 2 0 . 0 ) THEN
CW3 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
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ELSE IF (PO > 20.0 .AND. PO < 4 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 1 2 . 8 ) THEN
V1 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
V2 = −1E−14 ∗ DP_IN + 10.785
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 2 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE
V1 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
V2 = 0.3934 ∗ DP_IN + 5.7275
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 2 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
END IF

ELSE IF (PO == 4 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 1 2 . 8 ) THEN
CW3 = −1E−14 ∗ DP_IN + 10.785
ELSE
CW3 = 0.3934∗ DP_IN + 5.7275
END IF

! CALCULATE THE VALUES FOR PRESSURES GREATER THAN 40 UP TO 60 BAR
ELSE IF (PO > 40.0 .AND. PO < 6 0 . 0 ) THEN

IF (DP_IN <= 1 2 . 8 ) THEN
V1 = −1E−14 ∗ DP_IN + 10.875
V2 = 0.0278 ∗ DP_IN + 14.6060
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE IF (DP_IN > 12 .8 .AND. DP_IN <= 2 4 . 0 ) THEN
V1 = 0.3934 ∗ DP_IN + 5.7275
V2 = 0.0278 ∗ DP_IN + 14.6060
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE
V1 = 0.3934 ∗ DP_IN + 5.7275
V2 = 0.3927 ∗ DP_IN + 5.8000
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
END IF

ELSE IF (PO == 6 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 2 4 . 0 ) THEN
CW3 = 0.0278 ∗ DP_IN + 14.6060
ELSE
CW3 = 0.3927 ∗ DP_IN + 5.8000
END IF

ELSE IF (PO > 60.0 .AND. PO < 8 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 2 4 . 0 ) THEN
V1 = 0.0278 ∗ DP_IN + 14.6060
V2 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE
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VALUES
ELSE
V1 = 0.3927 ∗ DP_IN + 5.8000
V2 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
END IF

! CALCULATE THE VALUES FOR PRESSURES GREATER THAN 60 UP TO 150 BAR
ELSE IF (PO > 60.0 .AND. PO < 8 0 . 0 ) THEN

IF (DP_IN <= 2 4 . 0 ) THEN
V1 = 0.0278 ∗ DP_IN + 14.6060
V2 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 )
ELSE
V1 = 0.3927 ∗ DP_IN + 5.8000
V2 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 )

END IF
ELSE
CW3 = 0.3999 ∗ DP_IN + 5.4695
END IF

CASE ( 2 : 4 ) ! MIXED SOIL
IF (PO <= 8 0 . 0 ) THEN

IF (DP_IN <= 3 6 . 1 ) THEN
CW3 = 0.0244 ∗ DP_IN + 10.276
ELSE
CW3 = 0.1946 ∗ DP_IN + 4.0742
END IF

ELSE
WRITE(∗ ,∗ ) "EQUATION IS VALID ONLY UP TO 80 BAR "

END IF

CASE (5) ! CLAY SOIL
! CALCULATE THE VALUES OF CRATER WIDTH FOR PRESSURES UP TO 40 BAR
IF (PO <= 2 0 . 0 ) THEN

IF (DP_IN <= 3 6 . 1 ) THEN
CW3 = 0.0237 ∗ DP_IN + 6.0135
ELSE
CW3 = 0.093 ∗ DP_IN + 3.4989
END IF

ELSE IF (PO > 20.0 .AND. PO < 4 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 3 6 . 0 ) THEN
V1 = 0.0237 ∗ DP_IN + 6.0135
V2 = 0.0258 ∗ DP_IN + 5.9839
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 2 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
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ELSE
V1 = 0.093 ∗ DP_IN + 3.4989
V2 = 0.1445 ∗ DP_IN + 1.6881
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 2 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
END IF

ELSE IF (PO == 4 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 3 6 . 0 ) THEN
CW3 = 0.0258 ∗ DP_IN + 5.9839
ELSE
CW3 = 0.1445 ∗ DP_IN + 1.6881
END IF

! CALCULATE THE VALUES FOR PRESSURES GREATER THAN 40 UP TO 60 BAR
ELSE IF (PO > 40.0 .AND. PO < 6 0 . 0 ) THEN

IF (DP_IN <= 2 4 . 6 ) THEN
V1 = 0.0258 ∗ DP_IN + 5.9839
V2 = 0.0237 ∗ DP_IN + 5.9989
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE IF (DP_IN > 24 .6 .AND. DP_IN <= 3 6 . 0 ) THEN
V1 = 0.0258 ∗ DP_IN + 5.9839
V2 = 0.2437 ∗ DP_IN + 0.5545
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE
V1 = 0.1445 ∗ DP_IN + 1.6881
V2 = 0.2437 ∗ DP_IN + 0.5545
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 4 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
END IF

ELSE IF (PO == 6 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 2 4 . 0 ) THEN
CW3 = 0.0237 ∗ DP_IN + 5.9989
ELSE
CW3 = 0.2437 ∗ DP_IN + 0.5545
END IF

ELSE IF (PO > 60.0 .AND. PO < 8 0 . 0 ) THEN
IF (DP_IN <= 2 4 . 6 ) THEN
V1 = 0.0237 ∗ DP_IN + 5.9989
V2 = 0.3148 ∗ DP_IN + 0.1522
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
ELSE
V1 = 0.2437 ∗ DP_IN + 0.5545
V2 = 0.3148 ∗ DP_IN + 0.1522
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 6 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE

VALUES
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END IF
! CALCULATE THE VALUES FOR PRESSURES GREATER THAN 80 UP TO 100 BAR
ELSE IF (PO == 8 0 . 0 ) THEN

CW3 = 0.3148 ∗ DP_IN + 0.1522
ELSE IF (PO > 80.0 .AND. PO < 100 .0 ) THEN
V1 = 0.3148 ∗ DP_IN + 0.1522
V2 = 0.3710 ∗ DP_IN + 0.0842
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /19 ∗ NINT(PO − 8 0 . 0 ) !INTERPOLATE THE VALUES
ELSE IF (PO == 100 .0 ) THEN
CW3 = 0.3710 ∗ DP_IN + 0.0842

ELSE IF (PO > 100.0 .AND. PO < 150 .0 ) THEN
IF (DP_IN <= 1 2 . 6 ) THEN
V1 = 0.3710 ∗ DP_IN + 0.0842
V2 = −0.0075 ∗ DP_IN + 5.5811
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /49 ∗ NINT(PO − 100 .0 ) !INTERPOLATE THE VALUE
ELSE
V1 = 0.3710 ∗ DP_IN + 0.0842
V2 = 0.3562 ∗ DP_IN + 1.0000
CW3 = V1 + ABS(V2 − V1) /49 ∗ NINT(PO − 100 .0 ) !INTERPOLATE THE VALUES
END IF

END IF

CASE DEFAULT
WRITE(∗ ,∗ ) , "SOIL TYPE INVALID"

END SELECT

END SUBROUTINE ADVANTICA
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Apêndice D

Programa em FORTRAN para o
cálculo do índice de convergência
da malha (GCI)

!−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗
! ∗
! Performs s e v e r a l v e r i f i c a t i o n c a l c u l a t i o n s g iven a f i l e o f g r id ∗
! spac ings and some observed quant i ty corresponding to each ∗
! g r i d spac ing . ∗
! ∗
! Computes : ∗
! − order o f convergence ∗
! − Richardson e x t r a p o l a t i o n to zero g r id spac ing ∗
! − g r id convergence i n d i c e s (GCI) ∗
! ∗
!−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∗

PROGRAM v e r i f y

IMPLICIT NONE

INTEGER : : n = 4
INTEGER : : nd

INTEGER, PARAMETER : : ndmax = 10

REAL : : r a t i o
REAL : : f e x a c t
REAL : : f s a f e
REAL : : p

REAL, DIMENSION(ndmax) : : f
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REAL, DIMENSION(ndmax) : : g c i f
REAL, DIMENSION(ndmax) : : r
REAL, DIMENSION(ndmax) : : x

!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

! . . Write Header .

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’−−− VERIFY: Performs v e r i f i c a t i o n c a l c u l a t i o n s −−− ’

! . . Read in the f i l e , determine the number o f data points , and output .

Open (1 , f i l e=’prD . i n i ’ )

READ(1 ,∗ ) x (1 )
READ(1 ,∗ ) x (2 )
READ(1 ,∗ ) x (3 )
READ(1 ,∗ ) f (1 )
READ(1 ,∗ ) f (2 )
READ(1 ,∗ ) f (3 )

Close (1 )

nd = n − 1

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’Number o f data s e t s read = ’ , nd

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Grid S i z e Quantity ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’

DO n = 1 , nd
WRITE(∗ , ’ ( 2 ( F14 . 6 ) ) ’ ) x (n) , f (n )

ENDDO

! . . Compute the g r id re f inement ra t i o , r , between each pa i r .

DO n = 1 , nd−1
r (n) = x (n+1) / x (n)

ENDDO

! . . Estimate the order o f convergence us ing the f i r s t three data p a i r s
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! . . and assuming that the g r id re f inement r a t i o i s constant , r (1 ) = r (2 )
.

! . . This i s done us ing Eqn . 5 . 1 0 . 6 . 1 o f ( Roache , 1998) .

p = log ( ( f (3 ) − f ( 2 ) ) / ( f (2 ) − f ( 1 ) ) ) / l og ( r (1 ) )

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Order o f convergence us ing f i r s t three f i n e s t g r id ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ and assuming constant g r id re f inement (Eqn . 5 . 1 0 . 6 . 1 ) ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Order o f Convergence , p = ’ , p

! . . Perform Richardson e x t r a p o l a t i o n to es t imate a zero g r id value o f f .

f e x a c t = f (1 ) + ( f (1 ) − f ( 2 ) ) / ( r (1 ) ∗∗p − 1 .0 )

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Richardson Extrapo la t ion : Use above order o f convergence
’

WRITE(∗ ,∗ ) ’ and f i r s t and second f i n e s t g r i d s (Eqn . 5 . 4 . 1 ) ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Estimate to zero g r id value , f_exact = ’ , f e x a c t

! . . Compute Grid Convergence Index (GCI) f o r each f i n e g r id us ing Eqn .
5 . 6 . 1

! . . from Roache ’ s book . Use f a c t o r o f s a f e t y as recommended on page 123 .

IF ( nd . ge . 3 ) then
f s a f e = 1 .25

ELSE
f s a f e = 3 .0

ENDIF

DO n = 1 , nd−1
g c i f (n ) = f s a f e ∗ ( abs ( f (n+1) − f (n ) ) / f (n) ) / ( r (n) ∗∗p −

1 .0 )
ENDDO

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Grid Convergence Index on f i n e g r i d s . Uses p from above .
’

WRITE(∗ ,∗ ) ’ Factor o f Sa fe ty = ’ , f s a f e
WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Grid Refinement ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Step Ratio , r GCI(%) ’
DO n = 1 , nd−1

WRITE(∗ , ’ (2x , i2 , i3 , 2 ( f14 . 6 ) ) ’ ) n , n+1, r (n) , g c i f (n) ∗100 .0
ENDDO
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! . . Examine i f asymptotic range has been achieved by examining r a t i o
! . . o f Eqn . 5 . 1 0 . 5 . 2 o f Roache ’ s book i s one .

IF ( nd . ge . 3 ) then

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Checking f o r asymptotic range us ing Eqn . 5 . 1 0 . 5 . 2 . ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’A r a t i o o f 1 . 0 i n d i c a t e s asymptotic range . ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ Grid Range Ratio ’
DO n = 1 , nd−2

r a t i o = r (n) ∗∗p ∗ g c i f (n ) / g c i f (n+1)
WRITE(∗ , ’ (2x , i1 , i1 , i2 , i1 , f14 . 6 ) ’ ) n , n+1, n+1, n+2, r a t i o

ENDDO

ENDIF

! . . Write T r a i l e r .

WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’−−− End o f VERIFY −−− ’
WRITE(∗ ,∗ ) ’ ’

!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

END PROGRAM v e r i f y
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Apêndice E

Resultados da simulação de
validação

E.1 Teste de convergência da malha

E.1.1 Resíduos das variáveis monitoradas

Tabela E.1: Resíduos máximos e mínimos das variáveis monitoradas.

Variável
Mín. Resíduo Máx. Resíduo

Valor Malha Valor Malha

Continuidade 9,60E-05 M2 5,75E-04 M10

x-velocity 6,87E-08 M2 5,25E-07 M10

y-velocity 6,08E-08 M2 5,41E-07 M10

z-velocity 1,82E-08 M2 7,84E-07 M10

Energia 4,54E-07 M2 4,54E-06 M10

k 3,57E-06 M8 4,48E-05 M9

Epsilon 9,85E-05 M3 8,06E-04 M9

DO-intensity 5,22E-06 M2 5,76E-05 M10

CH4 3,85E-05 M2 3,91E-04 M9

O2 9,70E-08 M3 9,14E-05 M2

CO2 1,24E-05 M2 1,25E-04 M5

H2O 1,24E-05 M2 1,25E-04 M5
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E.1.2 Ajuste da radiação incidente

(a) Radiômetro R01 (b) Radiômetro R02

(c) Radiômetro R03 (d) Radiômetro R04

(e) Radiômetro R05 (f) Radiômetro R06

Figura E.1: Extrapolação da solução numérica para a radiação incidente nos locais
dos radiômetros.
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(g) Radiômetro R07 (h) Radiômetro R08

(i) Radiômetro R09 (j) Radiômetro R10

(k) Radiômetro R11 (l) Radiômetro R12

Figura E.1 : Extrapolação da solução numérica para a radiação incidente nos locais
dos radiômetros (cont.)
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(m) Radiômetro R13 (n) Radiômetro R14

(o) Radiômetro R15

Figura E.1 : Extrapolação da solução numérica para a radiação incidente nos locais
dos radiômetros (cont.)
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E.2 Relatórios do Fluent - Balanços de massa e
energia

E.2.1 Estudo de caso 1

" Flux Report "

Mass Flow Rate ( kg/ s )
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t 263800.44
a i r _ o u t l e t −263901.19

pipe_inlet_1 50 .4
pipe_inlet_2 50 .4

−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Net 0.050339058

" Flux Report "

Total Heat Trans fe r Rate (w)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t −5.8280459 e+09
a i r _o u t l e t 6 .3063737 e+09

c r a t e r 0
ground 0

l e f t 0
pipe_inlet_1 −2.3717209 e+08
pipe_inlet_2 −2.371808 e+08

pipe_wall 0
r i g h t 0

top 0
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Net 3974855.5

E.2.2 Estudo de caso 2

" Flux Report "

Mass Flow Rate ( kg/ s )
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t 263800.44
a i r _ o u t l e t −263862.02

pipe_inlet_1 30 .8
pipe_inlet_2 30 .8

−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Net 0.014897271
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" Flux Report "

Total Heat Trans fe r Rate (w)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t −5.8082354 e+09
a i r _o u t l e t 6 .1035714 e+09

c r a t e r 0
ground 0

l e f t 0
pipe_inlet_1 −1.4494056 e+08
pipe_inlet_2 −1.4494479 e+08

pipe_wall 0
r i g h t 0

top 0
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Net 5450669.6

E.2.3 Estudo de caso 3

" Flux Report "

Mass Flow Rate ( kg/ s )
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t 263800.44
a i r _ o u t l e t −263837.45

pipe_inlet_1 18 .5
pipe_inlet_2 18 .5

−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Net −0.0075880992

" Flux Report "

Total Heat Trans fe r Rate (w)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

a i r _ i n l e t −5.8006689 e+09
a i r _o u t l e t 5 .9767718 e+09

c r a t e r 0
ground 0

l e f t 0
pipe_inlet_1 −87060078
pipe_inlet_2 −87061674

pipe_wall 0
r i g h t 0

top 0
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Net 1981222.7
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E.3 Dados da radiação incidente calculados e experimentais e respectivos erros

Tabela E.2: Dados da radiação incidente calculados e experimentais e respectivos erros.

Radiômetro5 Val. calc. (kW/m2) Val. exp. (kW/m2) Erro abs. (kW/m2) Erro rel. (%)
20s 60s 100s 20s 60s 100s 20s 60s 100s 20s 60s 100s

R01 23.0 14.0 9.5 20.1 11.7 6.0 2.9 2.4 3.5 14.2 20.4 58.3
R02 7.7 5.9 4.9 8.2 4.8 2.4 0.5 1.1 2.5 6.4 22.2 102.8
R03 5.9 4.9 4.1 5.4 3.0 1.6 0.5 1.8 2.5 9.4 61.0 156.2
R04 44.2 47.9 48.3 38.9 36.2 40.0 5.3 11.6 8.3 13.6 32.1 20.8
R05 25.9 24.7 27.4 19.5 13.2 11.0 6.5 11.5 16.4 33.3 87.0 148.7
R06 13.1 13.2 15.5 8.9 5.5 3.6 4.2 7.7 11.8 47.6 138.4 328.6
R07 8.2 8.2 9.7 4.9 3.0 1.9 3.3 5.2 7.8 66.5 172.8 414.3
R08 5.9 5.8 6.7 3.1 1.8 1.1 2.8 4.0 5.6 89.8 224.2 508.7
R09 7.7 7.1 6.5 4.4 2.7 1.8 3.3 4.4 4.7 76.1 159.6 259.8
R10 9.4 8.4 8.4 7.0 3.7 3.2 2.3 4.7 5.2 33.4 124.6 160.0
R11 20.5 16.5 12.5 26.3 17.5 14.6 5.8 1.0 2.1 22.0 5.9 14.4
R13 11.2 8.3 7.0 9.7 6.2 4.9 1.4 2.0 2.1 14.7 32.8 43.0
R14 7.1 4.6 3.6 3.5 1.8 1.1 3.6 2.8 2.4 105.7 156.3 213.8
R15 16.1 33.2 83.0 5.0 3.0 2.0 11.1 30.2 81.0 220.7 996.8 4078.7

5Os valores da radiação incidente para o radiômetro R12 não são apresentados, tendo em vista que o valor experimental não foi informado por LOWESMITH
e HANKINSON [105].
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