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Resumo: O risco de blowouts na perfuração de poços de petróleo é uma das principais 
preocupações desta operação, principalmente, em atividades offshore. A ocorrência de um jet 
fire pode ser uma de suas conseqüências mais sérias, caso o sistema de proteção (Blowout 
Preventer) venha a falhar. A alta quantidade de energia radiada pelo jet fire é normalmente 
bastante destrutivo em relação as estruturas em suas proximidades. Desse modo, estimar esta 
quantidade de energia radiada, assim como, a performance de elementos estruturais 
submetidos a este impacto térmico é essêncial para o projeto de segurança e combate a 
acidentes. Baseado neste cenário, desenvolveu-se um programa para estimar esta energia 
radiada e, em seguida, avaliou-se a performance de seções de elementos estruturais 
metálicos submetidos a tal energia. 
Palavras-chave: Blowout em perfuração de poços de petróleo; Quantificação da energia 
térmica radiada;Impacto térmico em estruturas metálicas. 

1. Introdução 

A principal preocupação durante a perfuração de poços de petróleo é a ocorrência de 
blowout, ou seja, da liberação de hidrocarbonetos sob pressão que podem ou não sofrer 
ignição. Este problema ocorre quando encontra-se óleo ou gás sob pressão durante a 
perfuração, e o escoamento do fluido de perfuração (i.e. lama) não consegue conter as 
pressões oriundas do poço. 

O sistema de prevenção desta falha chama-se Blowout Preventer (BOP). Este 
equipamento é o responsável por agir em tempo hábil para impedir o fluxo de óleo ou gás 
ascendente. Caso este falhe, as conseqüências são bastante sérias, tais como, danos ao 
equipamento da sonda, ao meio ambiente, incêndios, explosões, acidentes pessoais, perda 
parcial ou total do reservatório, entre outros. 

O blowout pode ocorrer nas diversas fases da construção de um poço de petróleo, ou 
seja, na perfuração, na complementação e no retrabalho. Este acidente é o maior risco 
existente nas atividades em plataformas offshore e também pode ocorrer em atividades 
onshore. 

Devido ao baixo valor de energia necessária a ignição desses hidrocarbonetos e a alta 
quantidade de fontes de ignição presentes em plataformas, a probabilidade de uma ignição 
ocorrer é alta caso o BOP falhe. No entanto, as incertezas associadas à conseqüência desta 
ignição são muitas. O vazamento poderá resultar em um jet fire, fireball, incêndios de poça e 
explosão de uma nuvem de vapor confinada ou não confinada. 

A maioria dos incêndios envolvendo gases liberados diretamente para a atmosfera sob 
pressão, seja por vazamento devido ao rompimento do riser ou por blowouts, é denominada 
jet fire. Um jet fire, normalmente, é bem destrutivo a qualquer estrutura nas suas 
proximidades, devido à radiação do calor proveniente da chama. Como o jet fire não tem 
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inércia, ele atinge a intensidade máxima quase que instantaneamente. 
Neste cenário, quantificar esta energia radiada e o impacto térmico nas estruturas que 

circundeiam as plataformas torna-se imprescindível para o projeto de segurança e combate a 
acidentes. 

Dessa forma, desenvolveu-se um programa (i.e. jetfire) para, de uma forma 
simplificada, estimar a quantidade de energia radiada em alvos localizados nas imediações da 
fonte do incêndio. E, em seguida, lançou-se mão de metodologias para avaliar a performance 
de seções de elementos estruturais metálicos submetidos a esta energia térmica radiada. 

 
2. Revisão bibliográfica 

2.1 Modelos para estimação da energia radiada 

Há vários modelos analíticos para determinar as dimensões da chama, uma revisão 
completa desses modelos poderá ser encontrada em Lees (2001), Health and safety execultive 
(1992), Bagster & Schubach (1996), entre outros. Os modelos aqui apresentados são modelos 
experimentais e a utilização de suas formulações deve ser restringida ao campo de atuação da 
base dos experimentos associados ao modelo. As dimensões da chama foram estimadas 
através dos modelos propostos por Hustad e Sonju (1984) e Cook, Bahrami e Whitehouse 
(1990), os quais encontram-se detalhados em Sena (2005). 

A energia radiada pela chama foi obtida através modelos semi-empíricos, os quais 
consideram a origem da radiação em múltiplos pontos. Em outras palavras, a energia emitida 
pelo jet fire foi estimada através do modelo proposto por Carter onde considera que cada 
ponto da chama está emitindo radiação independente um do outro (Figura 1). O valor do fluxo 
de calor proveniente cada ponto que atinge o alvo é obtido através da equação 1. O poder de 
radiação de cada ponto da chama e a transmissividade atmosférica foram obtidos através das 
equações 2 e 3, respectivamente. 

 

24 r

P
qi π

τ⋅=
  

Equação 1 

Onde, 
qi é a intensidade do calor radiado por cada ponto da chama ao alvo ( )2/ mkW  
P  é o poder de radiação de cada ponto da chama ( )kW   
τ é a transmissividade atmosférica 

ir  é a distância de cada ponto da chama até a superfície alvo ( )m  

 

N

QF
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Equação 2 

Sendo, 
P  é o poder de radiação de cada ponto da chama ( )kW  
F  é a fração de calor radiada 
Q  é o total de calor liberado pela chama ( )kW  
N  número de pontos da chama. O software desenvolvido considera um número 

100 pontos 
 

ii rln0565.01 ⋅−=τ  
Equação 3 

Sendo, 
τ é a transmissividade atmosférica 
r é a distância do ponto da chama até a superfície alvo ( )m  
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O calor total liberado pela chama foi estimado através da equação 4. O valor do fluxo 
de calor total em um alvo a uma certa distância da chama é dado pela equação 5. 

 

cHmQ ∆⋅=  
Equação 4 

Onde,  
Qé o calor liberado (kW) 
mé a vazão mássica (Kg/s) 

cH∆ é o calor de combustão (kJ/Kg) 

 

 

iqq ∑=  Equação 5 
Sendo, 
q é a intensidade do calor radiado pela chama ( )2/ mkW  

qi é intensidade do calor radiado por cada ponto da chama ao alvo ( )2/ mkW  
 

ALVO

r1

ri

r2

 

FIGURA 1 – Representação do modelo de chama emitindo radiação por múltiplos pontos 

A estimação das dimensões da chama e a energia radiada pelo jet fire foram 
determinadas através do software desenvolvido (i.e. jetfire). Este software tem o objetivo de 
possibilitar ao usuário com pouca experiência em Engenharia de Incêndios estimar a altura e 
diâmetro da chama, o calor total liberado pela chama, a energia radiada em alvos a certa 
distância da chama e altura do solo e o seu impacto nas pessoas. 

Além do modelo do Carter, que considera múltiplos pontos de origem de radiação, o 
software permite a utilização de outros modelos para estimar a energia radiada como o 
WHAZAN proposto pela Technica que considera 5 pontos emissores e outros métodos que 
consideram apenas um ponto como a origem da radiação. Cada em destes modelos possui 
suas restrições. Para o presente estudo o modelo do Carter apresentou melhores resultados 
(Sena, 2005). 

 
2.2 Transmissão de calor 

Os três mecanismos básicos de transferência de calor são: condução, convecção e 
radiação. Segundo Drysdale (1998), a altas temperaturas, a radiação é o mecanismo 
dominante de propagação do calor para a peça, sendo transmitida a seu interior por condução. 

A equação 6, conhecida como Stefan-Boltzmann, apresenta a relação que governa este 
mecanismo de transferência de calor. 

 
4´´ eradq θσε ××=

•

 
Equação 6 
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Onde, 
ε é a emissividade do emissor. Para o aço adota-se 0,67 (EN 1993-1-2) 
σ é a constante de Stefan-Boltzmann cujo valor é 5,67x10-8










× 4Km

W  

θe é a temperatura do emissor em Kelvin (°K) 
 
É bastante comum a utilização de métodos simplificados, que assumem a temperatura 

ao longo da seção constante e um aquecimento uniforme da mesma. Desse modo podemos 
definir a equação de transmissão de calor a um elemento como: 

 

mmmradalvoradconv dcdt
V

F
qqq θθρ ××=××
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−
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Equação 7 

Onde, 

´´convq
•

 é a taxa de transferência de calor por convecção entre o emissor e o 

material 







2m

W ; 

´´alvoradq −

•
 é a taxa de transferência de calor radiado no alvo pelo emissor 








2m

W ; 

´´radq
•

 é a taxa de transferência de calor radiado pelo material 







2m

W ; 

ρm é a densidade do material 







3m

kg  

c(θm) é o calor específico do material 









× Kkg

J  

F/V é o fator de seção (m-1) e é definido pelo ENV 1993-1-2. 
 
Tal equação é encontrada em diversos trabalhos, como por exemplo, Gardner & Ng 

(2006), Buchanan (2001), Sakumoto & Saito (1995), além de ser prevista pelo EN 1993-1-2. 
No entanto esta equação só possui solução numérica. O EN 1993-1-2 permite sua 

solução através de um método conhecido como step by step desde que utilizados incrementos 
inferiores a 30 segundos. Schleyer & Campbell (1996), solucionando esta equação por Range-
Kutta, apresentam resultados compatíveis entre esta simplificação e métodos numéricos mais 
sofisticados quando aplicados a estruturas metálicas típicas de plataformas off-shore. 

Dessa forma, a metodologia exposta pode ser empregada para o exemplo estudado. No 

entanto, neste caso, o valor do termo ( ´´´´ alvoradconv qq −

••
+ ) é o resultado de saída fornecido pelo 

software jetfire acima descrito. 
 

2.2 Efeito nas características e propriedades mecânicas do aço 

O comportamento das características do aço carbono (i.e. densidade, calor específico), 
assim como, suas propriedades mecânicas (i.e. resistência à tração/compressão e módulo de 
elasticidade) em função da temperatura podem ser encontradas em diversos livros ou códigos 
normativos internacionais, a exemplo cita-se Buchanan (2001), Quitieri (1997), NBR15200, 
EN 1993-1-2 e EN 1991-1-2. 

No caso das propriedades mecânicas do aço, diversos trabalhos apresentam valores 
para as reduções em função da temperatura, em diversas situações testadas ou simuladas, a 
exemplo cita-se os trabalhos de Yang et al (2006), Wang et al. (2006), Kelly & Sha (1999), 
Gardner & Baddoo (2006) e Mäkeläinen (1998). 

No entanto, divergências entre estes valores de redução são facilmente observadas. 
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Harmathy (1993) apresenta uma coletânia destes resultados ressaltando tais diferenças. Porém 
Buchanan (2001) afirma que tais diferenças devem-se mais a mudanças na metodologia e 
definições dos ensaios do que a divergências reais entre os materiais. 

Tais divergências são principalmente observadas na determinação dos coeficientes de 
redução da resistência à tração de utilização do aço (ky,θ). O limite de escoamento (fy), que é 
bem definido a temperatura ambiente, torna-se imperceptível a elevadas temperaturas. 

Estas diferenças são constatadas inclusive nos diversos códigos internacionais 
existentes (NZS 3404, AS 4100 e EN 1993-1-2). Neste trabalho são adotadas as curvas 
aproximadas apresentadas em Buchanan (2001) e transcritas abaixo. 
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Equação 9 

Onde, 
ky,θ representa a relação entre fyθ e fy (resistência a tração a temperatura θ e a 20°C); 
kE,θ representa a relação entre o módulo de elasticidade a θ°C e o mesmo a 20°C 

(temperatura ambiente). 
 
A Figura 2 apresenta os valores de redução para a resistência a tração (ky,θ) e para o 

módulo(kE,θ) adotados em função da temperatura. 
 

2.3 Verificação da capacidade resistente 

A verificação da capacidade resistente, e conseqüente, determinação do tempo de falha 
são feitos através do método simplificado que é proposto pelo EN 1993-1-2. A equação 10 
resume a verificação que é feita, seja qual for o esforço. 

É importante ressaltarmos que nestas verificações não utilizam-se coeficientes de 
segurança para as propriedades ou o fator Ø de redução de resistência. Em situação de 
incêndio estes coeficientes devem ser adotados igual a 1. 

 
 Equação 10 

Onde, 

fireU  é o esforço atuante na seção resultante do carregamento aplicado ao elemento 

durante o incêndio; 

fireR  é a capacidade resistente da seção na situação de incêndio. 

 
Dessa forma quando Ufire = Rfire encontraremos o tempo de falha (i.e. instante do 

incêndio em que ocorrerá a falha da seção). Os valores de projeto de incêndio precisam ser 
dimensionados para antes deste valor tfalha. A Figura 3 ilustra esta situação. 

 
 

firefire RU ≤
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FIGURA 2 – Fatores de redução ( K ) das 
propriedades mecânicas do aço adotados 

FIGURA 3 – Determinação do tempo de falha (Ufire = 
Rfire) 

 
Cabe mencionar que este modelo simplificado restringe-se a avaliar a performance de 

seções de elementos estruturais. Em uma estrutura real, as restrições das ligações aumentam a 
capacidade de resistência ao fogo, melhorando o desempenho da estrutura como um todo. 
Estas restrições ainda podem gerar esforços de 2ª ordem (i.e. esforços adicionais) na estrutura 
devido as dilatações térmicas dos elementos. 

 
3. Simulações 

O impacto do incêndio de jato nos elementos estruturais metálicos foi testado em duas 
situações cujas características são apresentadas na Figura 4. 

  

(Estrutura A) (Estrutura B) 
FIGURA 4 – Treliça com cantoneiras duplas (L 76x76x9,5 mm) nos montantes e barras diagonais, perfil C 
duplo (C 203x17,1 mm) na corda inferior e cantoneiras duplas (L 152x 152x12,7 mm) na corda superior – 
Estrutura A e Viga bi-apoiada com perfil I (457x81,4 mm) – Estrutura B. 

Os esforços atuantes nas seções principais de cada situação encontram-se na Tabela 1. 
Em ambos os casos o aço adotado é o MR250. 
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TABELA 1 – Esforços atuantes nos elementos das estruturas 

Estrutura A Estrutura B 

Barras Diagonais – A1 Tração 568 kN 

Corda Inferior – A2 Tração 756 kN 
Momento Fletor – B1 240 kN x m 

Montante – A3 Compressão 378 kN 

Corda superior – A4 Compressão 800 kN 
Esforço Cortante – B2 80 kN 

 
A energia radiada foi simulada em uma malha tridimensional através do programa 

Jetfire. As características do poço adotadas para alimentar o programa encontram-se na 
Tabela 2. 

TABELA 2 – Características do poço adotadas 

Gás Metano 

Massa específica 0,665 kg/m³ 

Diâmetro do riser 0,5 m 

Vazão mássica 15,5 kg/s 

Fração do calor radiado incidente no alvo 0,2 
 
O resultado obtido para uma cota de 7,8 m encontra-se ilustrado na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – Taxa de calor por unidade de área (kW/m²) recebida por um ponto (x,y) a cota de 7,8 m 

O impacto térmico sobre as estruturas A e B foram analisados para planos a 2,6m, 5,2 
m e 7,8 m. O tempo de falha das estruturas A e B foi determinado a cada 5 metros a partir de 
uma distância de 10m da origem do incêndio. 

As Figuras 6 a 8 apresentam as curvas de temperatura e de redução da capacidade 
resistente da seção em função do tempo para as barras diagonais da estrutura A (Verificação 
A1). Enquanto as Figuras de 9 a 11 apresentam tais gráficos para os montantes (Verificação 
A3). As Tabelas 3, 4 e 5 relacionam os tempos de falhas para as verificações da estrutura A. 

Nos gráficos da temperatura foi inserida a curva temperatura-tempo para estruturas 
localizadas em ambientes abertos. Esta curva é proposta pelo EN 1991-1-2 e serve apenas 
para comparação com nossos valores obtidos. 
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FIGURA 6 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A1 a 
10m de distância do centro do riser e a uma altura de 2,6m. 

 
FIGURA 7 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A1, a 
15m de distância do centro do riser e a uma altura de 2,6m. 

 
FIGURA 8 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A1 a 
20m de distância do centro do riser e a uma altura de 2,6m. 
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FIGURA 9 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A3 a 
10 m de distância do centro do riser e a uma altura de 5,2 m. 

 
FIGURA 10 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A3 a 
15 m de distância do centro do riser e a uma altura de 5,2 m. 

 
FIGURA 11 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para a verificação A3 a 
20 m de distância do centro do riser e a uma altura de 5,2 m. 
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TABELA 3 – Tempos de falha (tfalha) em minutos para as seções da estrutura A – Cota 2,6 m 

Verificações – Estrutura A – Cota 2,6m Distância ao 
centro do riser A1 A2 A3 A4 

10 m 7 7 7 12 

15 m 15 17 15 28 

20 m 44 NF NF NF 

25 m NF NF NF NF 

TABELA 4 – Tempos de falha (tfalha) em minutos para as seções da estrutura A – Cota 5,2 m 

Verificações – Estrutura A – Cota 5,2m Distância ao 
centro do riser A1 A2 A3 A4 

10 m 6 6 6 10 

15 m 13 14 13 23 

20 m 28 NF 30 NF 

25 m NF NF NF NF 

TABELA 5 – Tempos de falha (tfalha) em minutos para as seções da estrutura A – Cota 7,8 m 

Verificações – Estrutura A – Cota 7,8m Distância ao 
centro do riser A1 A2 A3 A4 

10 m 6 6 6 9 

15 m 12 13 12 20 

20 m 23 NF 24 NF 

25 m NF NF NF NF 

 
As Figuras 14 a 16 apresentam as curvas de temperatura e de redução da capacidade 

resistente da seção em função do tempo para o momento fletor (Verificação B1) e esforço 
cortante (Verificação B2). A Tabela 6 relaciona os tempos de falhas para as verificações da 
estrutura B. 

 
FIGURA 14 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para as verificações B1 
e B2 a 10 m de distância do centro do riser e a uma altura de 7,8 m. 
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FIGURA 15 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para as verificações B1 
e B2 a 15 m de distância do centro do riser e a uma altura de 7,8 m. 

 
FIGURA 16 – Curvas da temperatura e da capacidade resistente em função do tempo para as verificações B1 
e B2 a 20 m de distância do centro do riser e a uma altura de 7,8 m. 

TABELA 6 – Tempos de falha (tfalha) em minutos para as seções da estrutura B 

Verificações – Estrutura B Distância ao 
centro do 

riser Cota 2,6m Cota 5,2m Cota 7,8m 

 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

10 m 12 NF 10 NF 9 NF 

15 m NF NF 21 NF 24 NF 

20 m NF NF NF NF NF NF 

 
4. Conclusões 

Os valores da energia radiada são maiores para a cota de 7,8 metros devido a altura da 
chama (aproximadamente 51 metros). Por outro lado, essa diferença não influiu 
significativamente na redução da capacidade resistente e, conseqüentemente, nos valores dos 
tempos de falha (TABELAS 3 a 6). 

Não foram observadas falhas na estrutura A a partir de 25m e na estrutura B a partir de 
20m de distância do incêndio. A análise não levou em consideração o efeito do vento. 

Ratifica-se ainda que a exigência básica do método simplificado (i.e. temperatura 
constante ao longo da seção e exposição do calor uniforme) pode ser inapropriada 
dependendo das dimensões da seção ou até mesmo da condição de exposição. 
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