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TRABALHO À QUENTE 
SETE LIÇÕES CHAVES PARA PREVENIR A MORTE DE TRABALHADORES DURANTE 
TRABALHOS À QUENTE AO REDOR DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO 
ANÁLISE EFETIVA DOS RISCOS ENVOLVIDOS E USO DE MONITORES DE GASES INFLAMÁVEIS PODEM SALVAR VIDAS. 

 

INTRODUÇÃO 
O CSB (Comitê Americano de Investigação de 
Riscos e Segurança Química) identificou mais 
de 60 fatalidades desde 1990, devido a 
explosões e incêndios ocasionados por 
trabalhos à quente em tanques e 
proximidades. Trabalho a quente é definido 
como atividade envolvendo queima, 
soldagens ou operações similares que são 
capazes de iniciar incêndios ou explosões. 
Trabalhos a quente também incluem outras 
atividades com potencial de criar fontes de 
ignição, tais como cortes, brasagem e 
desbaste. Os trabalhadores estão expostos a 
riscos potencialmente grandes, não apenas 
nas indústrias de petróleo e química, mas 
também nas indústrias de alimentos, papel, 
tratamento de água, etc. 

 
 
 

 

ANIMAÇÃO DO VÍDEO DE SEGURANÇA - CSB 2008 – MORTE NO CAMPO DE ÓLEO 

Este BOLETIM de segurança irá resumir 11 acidentes, 9 dos quais já foram alvos de investigações desta agência, para 
destacar SETE LIÇÕES CHAVES  que foram encontradas para serem aplicadas para a grande maioria dos incidentes, 
especialmente a necessidade para análise efetiva dos riscos e monitoramento adequado de concentrações 
potencialmente inflamáveis de gases e vapores nos locais de trabalho. 
O Padrão OSHA de trabalho a quente 29CFR1910.252, que está vinculada a soldagem, corte e brasagem, e o consenso 
voluntário padrão da Associação Nacional Proteção contra Fogo (NFPA), define práticas que devem ser 
implementadas durante as atividades de trabalhos à quente. Este BOLETIM, entretanto, foca em sete lições chaves 
desenhadas a partir de acidentes para enfatizar assuntos de segurança recorrentes que merecem especial atenção 
durante as atividades em trabalhos a quente. Para um entendimento maior de uma discussão sobre trabalhos a 
quente, o leitor deve consultar tais padrões, assim como outras fontes de informação indicadas nas referências na 
parte final deste documento. 
Este BOLETIM foi elaborado após um número de recentes acidentes envolvendo trabalho à quente que dividem todas 
ou muitas das mesmas lições de segurança. Sete dos acidentes ocorreram desde Julho de 2008. Enquanto cada 
acidente tem características únicas, todos resultaram à partir de vapores inflamáveis vindo em contato com uma 
fonte de ignição criada por soldagem ou corte que foi realizada no e/ou próxima ao tanque que continha produto 
inflamável. Em alguns casos a presença de material inflamável era completamente desconhecida pelos trabalhadores, 
e em todos os casos, os trabalhadores não tinham conhecimento que uma quantidade explosiva de vapores 
inflamáveis tinha sido acumulada. Apesar de poder aprender muito sobre estes acidentes com trabalhos a quente, 
este BOLETIM destaca SETE LIÇÕES ESPECÍFICAS que o CSB conclui que terão grande impacto na segurança se 
implementadas no local de trabalho. 
 

É comum testar a presença de gases e/ou vapores inflamáveis com um detector de gases inflamáveis (combustíveis) 
antes de iniciar a manutenção a ser realizada, especialmente quando soldagem ou outro trabalho à quente estiver 
envolvido. (Trevor Kletz – O que ocorreu de errado?, 1999 – 4ª Edição, página 16). 
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O que é monitoramento de gás combustível (inflamável)? 
As concentrações de gases e vapores combustíveis são geralmente determinadas utilizando um detector portátil de 
gases e vapores inflamáveis, também conhecidos como explosímetros. Os detectores de gases e vapores inflamáveis 
são relativamente baratos e disponíveis em vários modelos de vários fabricantes. O treinamento do uso correto 
deste tipo de equipamento é a chave principal para um teste efetivo no local do trabalho e é um aspecto crítico na 
efetividade de um programa de segurança em trabalhos à quente. 
 

Esforços das equipes de resposta, 
seguidos ao acidente de 5 de jnho de 
2006 na empresa PARTRIDGE RALEIGH 
OILFIELD – cortesia do escritório do 
SHERIFF de Smith County. 

 
 

SETE LIÇÕES CHAVES DOS ACIDENTES RECENTES EM TRABALHOS À QUENTE 
 

1 – USE ALTERNATIVAS – sempre que possível, evite o trabalho à quente considerando métodos alternativos.4 

2 – ANALISE OS RISCOS – antes de iniciar os trabalhos à quente, realize uma análise de riscos que identifique o 
escopo do serviço, os riscos potenciais e os métodos de controle dos riscos (5). 
3 – MONITORE A ATMOSFERA – conduza uma monitoração efetiva na área do trabalho utilizando adequadamente 
um detector (explosímetro) calibrado (6) antes e durante as atividades de trabalhos à quente, mesmo em áreas onde 
uma atmosfera inflamável não é esperada. 
4 – TESTE A ÁREA – nas áreas de trabalho onde produtos inflamáveis são armazenados e manuseados, drene e/ou 
purgue todos os equipamentos e tubos antes de conduzir os trabalhos à quente (7). Quando soldando nos tanques de 
armazenamento ou em suas áreas circunvizinhas, teste adequadamente, e se necessário, de maneira contínua todos 
os tanques ao redor e as áreas adjacentes (não apenas o tanque e/ou container que está sofrendo o reparo) para a 
presença de gases e vapores inflamáveis para eliminar possíveis fontes de destes gases e vapores. 
5 – USE PERMISSÃO DE TRABALHO – assegure que um profissional qualificado (com formação em segurança do 
trabalho – no Brasil), familiarizado com os riscos específicos da área, realize uma revisão e autorize todo o trabalho à 
quente, através da emissão de permissão de trabalho, identificando especificamente o trabalho a ser realizado e as 
precauções necessárias para segurança (8). 
6 – TREINE VIGOROSAMENTE – treine todas as pessoas envolvidas no trabalho à quente, incluindo os 
procedimentos adequados, uso adequado de detectores de gases e vapores inflamáveis, uso correto dos 
equipamentos de proteção individuais e coletivos e aos riscos específicos do trabalho à quente e suas medidas de 
controle, sempre de maneira clara e objetiva que seja entendida por todos trabalhadores (9). 
7 – SUPERVIONE AS EMPREITEIRAS – forneça supervisão de segurança do trabalho para os prestadores de 
serviços externos (empreiteiras) que irão conduzir trabalhos à quente (10). Informe de maneira clara os trabalhadores 
terceirizados sobre os riscos específicos do site, incluindo a presença de materiais inflamáveis (11). 
 

A importância destas lições é evidente quando revisamos os 11 acidentes brevemente descritos neste BOLETIM. 
Enquanto cada lição irá reduzir a probabilidade de um acidente catastrófico com trabalho à quente, especial atenção 
deve ser dada as Lições números 2 e 3 – a importância de analisar os riscos utilizando detectores de gases e vapores 
inflamáveis para verificação de uma atmosfera potencialmente inflamável. 
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Estas lições de segurança não são novas; em 1997 a EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) editou um ALERTA 
de SEGURANÇA QUÍMICA avisando dos acidentes sérios e recentes de explosões de tanques subterrâneos, sendo que 
um bom número de acidentes tinha ocorrido devido a ignição por trabalhos à quente. A EPA recomendou medidas de 
redução de riscos que incluíam melhor avaliação de riscos e detecção “apropriada” para teste de atmosferas 
explosivas (12). 
 

Enquanto o Padrão da OSHA proíbe o trabalho á quente em atmosferas inflamáveis (explosivas), a mesma não 
explicita a necessidade de uso de um detector de gases e vapores inflamáveis. Entretanto, outro Guia de Boas 
Práticas da Associação Nacional de Prevenção ao Fogo (NFPA), Instituto Americano do Petróleo (API), e FACTORY 
MUTUAL GLOBAL (FM) reforçam a necessidade de monitorar gases e vapores para prevenir incêndios e explosões. 
Por exemplo, a NFPA 326 indica a necessidade do uso de detectores quando conduzindo trabalhos de limpeza, 
reparos e trabalhos à quente nos e/ou no interior de tanques, containers que contenham ou contiveram produtos 
inflamáveis. (Todos os 11 acidentes descritos neste BOLETIM envolveram trabalhos à quente nos, e/ou próximos, à 
tanques que continham produtos inflamáveis). Testes da presença de gases e vapores inflamáveis devem ser 
realizados antes e durante todo o trabalho à quente (corte, solda, ou operações que envolvam aquecimento) (13). Se a 
concentração do Limite Inferior de Explosividade alcançar 10%, a NFPA326 exige que todos os trabalhos devem ser 
interrompidos e a fonte de gases e/ou vapores de atmosferas inflamáveis sejam localizadas, eliminadas ou 
controladas. 
 

Para os casos descritos neste BOLETIM, um programa de gerenciamento de segurança, incluindo a análise de risco e o 
uso apropriado de detectores de gases e vapores inflamáveis, teria alertado aos trabalhadores a presença de uma 
atmosfera inflamável antes do desastre ocorrer. 
 

Os 11 acidentes estão divididos em duas categorias: 1) casos em que não foram realizadas detecção de gases e 
vapores; e 2) casos em que o monitoramento de gases e vapores foi realizado de maneira inadequada. 
 

“Evite trabalho à quente de qualquer natureza em áreas onde líquidos e gases 
inflamáveis são manuseados, processados ou estocados”. 

 
Use um detector portátil de gases e vapores inflamáveis (explosímetro) antes e durante 
o trabalho. Se qualquer leitura for observada, então o trabalho não pode ser iniciado ou 
continuado até que a fonte de gases e/ou vapores inflamáveis seja encontrada e 
adequadamente mitigada de maneira que a concentração  seja mantida abaixo de 10% 
do Limite Inferior de Explosividade (considerando que o explosímetro esteja calibrada 
para o gás ou vapor que esteja detectando)! (FM GLOBAL, Folha de Dados de Prevenção 
de Perdas de Propriedade 10-3, 2006 – página 4) 

 
EXEMPLO DE EXPLOSÍMETRO 
UITLIZADO PARA DETECTAR 

GASES E VAPORES 
INFLAMÁVEIS. 

 

11 ACIDENTES DE TRABALHOS À QUENTE ONDE NÃO FORAM REALIZADOS 
DETECÇÃO DE GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS 
 

Em sete dos onze acidentes discutidos neste BOLETIM, nenhuma detecção de gases e vapores foi realizada antes ou 
durante a atividade de trabalho à quente. Nestes casos, uma avaliação efetiva dos riscos e uso apropriado de 
monitoramente de gases teria alertado os trabalhadores das condições inseguras de trabalho. 
 

A.V. THOMAS PRODUCE 
ATWATER, Califórnia, 31 de março de 2009. 
2 empregados severamente queimados 
Dois empregados da A.V.THOMAS PRODUCE estavam usando uma tocha de maçarico acetileno/oxigênio para soltar 
uma conexão em um suporte de um tanque de combustível, que a empresa esperava recuperar para estocar diesel 
em operações de campo. Os trabalhadores, entretanto, não estavam avisados que o tanque continha resíduos 
líquidos e na forma de vapore de hidrocarbonetos de um uso desconhecido anteriormente. O tanque não foi limpo 
ou purgado antes do trabalho iniciar. Logo após aplicar aquecimento no tanque, uma explosão ocorreu, empurrando 
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para longe a parte de baixo do tanque. Ambos empregados foram transportados por helicóptero para um centro 
regional de atendimento a queimados, onde foram tratados com queimaduras cobrindo de 30% a 50% de seus 
corpos. 
Vista exterior e 
interior de tanque 
de combustível 
envolvido em 
acidente de 
trabalho à quente 
– A V THOMAS 
PRODUCE. 

  
A empresa não possuía um programa formal para trabalhos à quente, e nenhuma permissão de trabalho foi 
preenchida. Nenhuma medição de gás ou vapor foi realizada antes do início do trabalho a quente, e a empresa não 
possuía um procedimento que requeria tal medição. Em adição a este fato, muitos trabalhadores eram fluentes 
apenas em espanhol, tendo dificuldade de entender a língua inglesa, e não foram treinados em procedimentos de 
segurança do trabalho ou no uso de detectores de gases em sua língua mãe. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área ao redor, utilize permissão de trabalho, 
treine adequadamente. 

 
EMC USED OIL CORPORATION 
Miami, Florida, 02 de dezembro de 2008 
1 trabalhador morto e 1 trabalhador ferido 
Uma explosão matou um soldador terceirizado que 
estava reparando um caminhão tanque de óleo de dois 
compartimentos e feriu um outro trabalhador na 
empresa EMC USED OIL. O soldador estava no processo 
de soldagem de um tubo de transferência no tanque 
quando vapores residuais de hidrocarbonetos do tanque 
traseiro de 2500 galões (9000 litros) entrou em ignição, 
causando uma forte explosão. 
O trabalhador sobrevivente declarou que os contratados 
não realizaram qualquer medição de gases e vapores 
inflamáveis, deixando que a empresa contratante 
assegurasse que o tanque estava seguro para o trabalho 
a quente.  
Entretanto a EMC indicou que cabia aos contratados realizar a medição de gases e vapores inflamáveis, apesar da 
empresa possuir um detector de gases de múltiplos sensores, que era utilizado apenas para entrada em espaços 
confinados. A empresa EMC não possuía uma permissão formal (específica) para trabalhos a quente ou um sistema 
de permissão de trabalho. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Utilize alternativas, Analise os riscos, Monitore a Atmosfera, teste a área, use permissões 
escritas, supervisione os terceiros contratados. 
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MAR OIL 
La Rue, Ohio, 19 de outubro de 2008. 
2 trabalhadores mortos 
Uma explosão matou dois trabalhadores terceirizados 
enquanto eles estavam soldando sobre uma série de 
três tanques interconectados de óleo cru, na planta da 
MAR OIL. A explosão ocorreu quando os trabalhadores 
tentaram soldar um suporte no topo de um dos 
tanques, próximo a um “VENT” (orifício tipo “vent” – 
respiro). Devido ao fato dos tanques estarem 
interconectados, o óleo fluindo do tanque adjacente 
forneceu vapores inflamáveis no tanque que estava em 
processo de solda. O vapor escapou pelo respiro e 
entrou em ignição pelas faíscas da solda.   
Os investigadores do Comitê CSB (Comitê Americano de Investigação de Riscos e Segurança Química) descobriram 
que nenhuma medição de gases e vapores inflamáveis foi realizada antes ou durante o processo de soldagem. Há 
dados conflitantes se o trabalho de solda foi autorizado ou não pela empresa. A falha da empresa MAR OIL foi não ter 
um programa formal que identificava os riscos de um trabalho a quente, obrigava a emissão escrita de uma 
permissão de trabalho a quente e que tal permissão fosse preenchida por uma pessoa responsável. A empresa 
também não tinha um programa formal para selecionar e inspecionar os terceirizados, e os dois terceirizados 
também não apresentavam documentos de treinamentos recebidos em segurança no trabalho a quente. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Use alternativas, analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, use permissões 
escritas, treine adequadamente e supervisione os terceiros. 

 
PHILIP SERVICES CORPORATION (14) 
Kapolei, Hawaii, 7 de outubro de 2008 
1 trabalhador morto, 3 trabalhadores feridos 
Um soldador terceirizado foi morto quando soldando uma 
passarela localizada sobre um tanque de óleo usado 
(contaminado) de 9300 galões (33.480 litros) na planta da 
PHILIP SERVICES CORPORATION (PSC). Seguindo uma 
investigação, o departamento de incêndios de Honolulu 
(HFD) concluiu que, durante o serviço de soldagem, fagulhas 
caíram no e próximas ao respiro do tanque. O conteúdo do 
tanque entrou em ignição, resultando em uma explosão 
com chamas. A força da explosão jogou o soldador a uma 
distância de 35 metros, causando sua morte. Três outros 
trabalhadores ficaram feridos, e o tanque foi deslocado por 
uma distância de 10 metros. 

 

De acordo com a investigação do HFD, a versão oficial da PSC declarava que os terceiros não estavam autorizados a 
realizar serviços de solda nas áreas próximas aos tanques, que nenhuma permissão de trabalho à quente havia sido 
preenchida e nenhuma medição de gases e vapores inflamáveis havia sido realizada. Em outra mão, as pessoas da 
empresa contratada declararam que eles acreditavam que o trabalho à quente havia sido autorizado e que a PSC 
havia conduzido uma detecção na área para gases e vapores inflamáveis antes da atividade de solda ser iniciada. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Use alternativas, analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, use permissões 
escritas, treine adequadamente e supervisione os terceiros. 
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Packaging Corporation of America 
Tomahawk, Wisconsin, 29 de julho de 
2008. 
3 trabalhadores mortos, 1 trabalhador 
ferido 
Três trabalhadores foram mortos em 
uma explosão na planta de produção 
de placas de MDF da PACKAGING 
CORPORATION OF AMERICA (PCA) 
enquanto eles estavam soldando uma 
garra de metal provisória para 
estabilizar uma conexão de flange 
defeituosa. 

  

A flange estava localizada na parte superior de um tanque de 24 metros de altura que continha água reciclada com 
resíduos de fibra. Os trabalhadores da planta não estavam avisados da presença potencial de gases e vapores 
inflamáveis provenientes da decomposição de materiais orgânicos acumulados no interior do tanque, e a medição de 
gases e vapores inflamáveis não era tipicamente requerida ou executada antes do início dos trabalhos. Na hora do 
acidente, três trabalhadores estavam na passarela sobre o tanque, um deles começou o processo de solda da flange 
quando fagulhas da solda deram ignição em vapores e gases inflamáveis dentro do tanque. A explosão resultante 
abriu a parte superior do tanque, lançando dois trabalhadores no piso 24 metros abaixo. Os três trabalhadores 
morreram de traumatismos. Um quarto trabalhador que estava observando o trabalho à distância sobreviveu com 
ferimentos menores. 
A análise do Comitê do CBS do conteúdo do tanque determinou que bactérias anaeróbicas haviam se multiplicado no 
interior do tanque com água que era reciclada inúmeras vezes, alimentando as bactérias com resíduos orgânicos. As 
bactérias neste processo produziram hidrogênio que é um gás altamente inflamável, que entrou em ignição durante 
o trabalho de solda. O Comitê do CBS encontrou que na hora do acidente os trabalhadores e supervisores da PCA 
estavam desavisados dos riscos da produção de gases inflamáveis por bactérias anaeróbicas que podiam estar se 
multiplicando no interior do tanque. A PCA não realizou uma análise de risco ou reconhecia que o tanque com 
resíduos contendo fibras como potencialmente perigoso. A detecção de gases e vapores inflamáveis com 
explosímetro não era “necessária” para o trabalho. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área ao redor. 

 
PARTRIDGE-RALEIGH OILFIELD 
RALEIGH, MISSISSIPPI, 5 de junho de 2006 
3 trabalhadores mortos, 1 trabalhador seriamente ferido 
Em 5 de junho de 2006, trabalhadores contratados 
estavam instalando uma nova tubulação entre dois 
tanques de óleo em uma instalação rural de óleo quando 
fagulhas do processo de soldagem causaram a ignição de 
vapores inflamáveis de hidrocarbonetos, provenientes de 
um respiro de um dos tanques. Aquele tanque e outro 
próximo explodiram matando três trabalhadores que 
estavam sobre os tanques, e ferindo gravemente um 
quarto trabalhador.  
Assim como no caso do acidente da MAR OIL, todos os tanques estavam interconectados por tubulações, e um dos 
tanques continha óleo cru, que foi a fonte de vapores que alimentou as explosões. 
Os trabalhadores não tinham realizado medições de gases e vapores inflamáveis antes do início dos trabalhos à 
quente, e lançaram mão de um procedimento prático inseguro e não confiável de usar um bico de maçarico acesso 
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para verificar se o tanque continha gases e vapores inflamáveis. Os trabalhadores não esvaziaram ou isolaram o 
tanque que continha óleo cru antes de iniciar os trabalhados à quente. 
Tanto a empreiteira contratada, assim como a empresa PARTRIDGE- RALEIGH tinham procedimentos ou requeriam 
permissões escritas para o trabalho á quente. O empreiteiro não forneceu treinamentos de segurança para trabalho á 
quente para seus empregados. Ainda pior a PARTDRIGE-RALEIGH não tinha qualquer requerimento (padrão) de 
segurança do trabalho para as empresas contratadas para serviços nesta planta. 
 

No site da CSB há um vídeo informativo deste acidente assim como um relatório completo do mesmo, que podem ser 
acessados através de: www.csb.gov 
 

Lições Chave Aplicáveis: Use alternativas, analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, use permissões 
escritas, treine adequadamente e supervisione os terceiros. 

 
BETHUNE POINT WASTEWATER PLANTE 
DAYTONA BEACH, FLORIDA, 11 de janeiro de 2006 
2 trabalhadores mortos, 1 trabalhador criticamente 
ferido 
Dois trabalhadores foram mortos e outro ficou ferido em 
estado crítico em uma explosão envolvendo um tanque 
de estocagem de metanol na planta de tratamento de 
efluentes municipal de DAYTONA BEACH, Flórida. A 
explosão ocorreu enquanto os três trabalhadores 
estavam cortando um telhado de metal localizado 
imediatamente acima do respiro de um tanque de 
metanol. 

 
VIDEO INFORMATIVO DO ACIDENTE NA BETHUNE POINT 

Fagulhas caíram da tocha de corte do maçarico e causaram a ignição dos vapores de metanol que estava saindo do 
respiro do tanque, criando uma bola de fogo no topo do tanque. Um dispositivo ineficiente de segurança contra 
chamas (corta-chamas) que estava em péssimo estado de conservação, com muita corrosão, permitiu que o fogo se 
propagasse para o interior do tanque, resultando em uma explosão. 
Os empregados públicos de DAYTONA BEACH não estavam cobertos pelas aplicações legais dos padrões da OSHA, 
que é típico no serviço público em algumas jurisdições (nos EUA). A cidade não tinha um sistema de permissões de 
trabalho à quente, e/ou para atividades de manutenção não rotineiras, e os trabalhadores não tinham recebido 
qualquer treinamento nos riscos do metanol no últimos 10 anos. A detecção de gases e vapores inflamáveis não foi 
realizada e também não era indicada como necessária. 
 

No site da CSB há um vídeo informativo deste acidente assim como um relatório completo do mesmo, que podem ser 
acessados através de: www.csb.gov 
 

Lições Chave Aplicáveis: Use alternativas, analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, use permissões 
escritas, treine adequadamente. 

 

ACIDENTES DE TRABALHOS À QUENTE ONDE A DETECÇÃO DE GASES E 
VAPORES INFLAMÁVEIS FOI REALIZADA DE MANEIRA INADEQUADA 
 

Os acidentes discutidos até aqui demonstraram a necessidade de monitorar a atmosfera com níveis perigosos de 
gases e vapores inflamáveis. Os próximos quatro casos mostram como trabalhos à quente podem ter resultados 
catastróficos quando análise de riscos e o monitoramento de gases e vapores inflamáveis forem realizados de 
maneira imprópria. A ineficiência na análise de risco e nas práticas de detecção usadas nestes casos falharam em 
identificar a presença de atmosferas inflamáveis na área onde os trabalhos à quente estavam sendo realizados. 

http://www.csb.gov/
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TEPPCO PARTNERS, LP 
Garner, Arkansas, 12 de maio de 2009 
3 trabalhadores mortos 
3 trabalhadores terceirizados estavam 
usando um bico de corte em um 
maçarico no topo de um teto interno 
flutuante de um tanque de 67.000 barris 
de capacidade de gasolina no terminal 
da TEPPCO PARTNERS McRAE, quando 
uma explosão interna lançou os dois 
tetos do tanque (o flutuante e o externo 
abobadado). Todos os três 
trabalhadores morreram.  

Os trabalhadores estavam preparando para instalar um medidor de nível. O medido possuía uma haste que media a 
quantidade de produto no interior do tanque. Parte da instalação envolvia cortar uma abertura no teto flutuante 
para a haste ser instalada. A atividade de corte com o maçarico foi a causa mais provável da ignição do tanque. 
Antes de iniciar as atividades, os trabalhadores foram treinados em dois assuntos: espaços confinados com permissão 
de entrada e permissão para trabalho à quente (para realizar o corte do teto). A permissão para o trabalho à quente 
indicava que o monitoramente de gases e vapores inflamáveis ocorreu as 07:00 horas, no início do turno de trabalho. 
Entretanto, nenhuma documentação existe indicando que novas medições foram realizadas, mesmo após o retorno 
dos trabalhadores do intervalo de almoço, ou quando eles iniciaram as atividades de trabalho à quente, logo antes da 
explosão, as 14:30 horas. As atmosferas no interior dos tanques podem mudar rapidamente; os procedimentos de 
detecção de gases devem ser feitos imediatamente antes e durante toda a atividade de trabalho à quente para 
assegurar que os trabalhadores estejam avisados sobre o potencial desenvolvimento de uma atmosfera explosiva. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, supervisione os terceiros. 
 
 

Para utilizar efetivamente um detector de gases e vapores inflamáveis, considere as características do gás (mais leve 
ou mais pesado que o ar) assim como os locais apropriados e a frequência dos testes. Treinamento de pessoal e 
manutenção adequada, testes de resposta e calibração válida do equipamento também são cruciais para o uso 
efetivo dos detectores. (Recomendação Prática do Instituto do Petróleo Americano – API – 2009, 2002 – página 12). 

 
CONAGRA FOODS 
Boardman, Oregon, 16 de fevereiro de 2009. 
1 trabalhador morto 
Um soldador contratado foi morto enquanto 
reparava uma rachadura de 1¼” x ½” (32 x 13 
mm) na parte inferior de um tanque de 
clarificação de água na planta da ConAgra Foods. 
O tanque de 7 metros de altura era utilizado para 
separar sujeiras e resíduos do efluente da área 
do processo de lavagem de batatas. O tanque 
estava aberto em sua parte superior e possuía 
uma saia (de chapas de metal) no seu fundo 
cônico. 

 
TANQUE DE LAVAGEM DE BATATAS ENVOLVIDO NO ACIDENTE 

Enquanto o soldador estava trabalhando no interior do tanque, uma explosão ocorreu e a estrutura do interior do 
tanque entrou em colapso, resultando na morte do soldador. 
O Comitê do CSB determinou que aproximadamente 36 cm de água com resíduos orgânicos do processo de lavagem 
de batatas vazaram pela rachadura e se acumularam no espaço “escondido” pela saia do tanque. Exames de 
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amostras do líquido indicaram que a decomposição do resíduo orgânico por bactérias produziram gases inflamáveis, 
que entrou em ignição com o processo de soldagem. 
Neste caso, a equipe da ConAgra havia testado o interior do 
tanque para presença de gases e vapores inflamáveis antes de 
iniciar o trabalho à quente, mas apenas pela abertura da boca de 
visita, e nenhum gás ou vapor foi detectado. Não foi realizada 
nenhuma detecção de gases e vapores inflamáveis no local da 
rachadura no momento do início da atividade de solda, ou nas 
áreas adjacentes ao tanque para verificar se havia gás e/ou vapor 
inflamável no local. Os trabalhadores envolvidos haviam 
recebido treinamento inadequado no uso específico de 
detectores de gases e vapores inflamáveis (explosímetros) que 
foi utilizado, e nenhuma permissão de trabalho à quente foi 
preenchida antes no início do processo de soldagem.  
 

Lições Chave Aplicáveis: Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, utilize permissões escritas e  treine 
adequadamente. 

 
MOTIVA ENTERPRISES REFINARY 
Delaware City, Delaware, 17 de julho de 2001. 
1 trabalhador morto e 8 trabalhadores feridos 
Uma explosão muito grande destruiu um tanque de 
grandes dimensões contendo uma mistura de ácido 
sulfúrico com hidrocarbonetos na refinaria Motiva 
Enterprises na cidade de Delaware. Um trabalhador 
contratado foi morto e oito trabalhadores sofreram 
ferimentos, além do ácido sulfúrico do tanque destruído 
poluir o rio Delaware. A explosão ocorreu durante uma 
operação reparo com solda em uma passarela sobre o 
tanque de ácido, quando vapores inflamáveis entraram 
em ignição com as fagulhas de solda. 

 

A ignição resultou em uma explosão muito forte dentro do tanque que deixou buracos no teto do tanque, em sua 
lateral e no sistema de deficiente de inertização. 
No dia do acidente, testes com detectores para verificar a presença de gases e vapores inflamáveis foi realizado 
apenas no início das atividades do trabalho à quente, mas nenhum monitoramente foi conduzido durante o trabalho 
à quente em si. Durante as cinco horas durante a última medição de gases e a explosão, a temperatura ambiente 
havia aumentado cerca de 8 graus Celcius. Este aquecimento aumentou a evaporação de hidrocarbonetos dentro do 
tanque, e os vapores inflamáveis resultantes vazaram para fora do tanque até a área do trabalho à quente. 
A MOTIVA ENTERPRISES tinha um programa de trabalho à quente que inclui permissões escritas, mas o programa era 
inadequado. O trabalho à quente era permitido em áreas próximas a tanques contendo produtos inflamáveis, 
incluindo aqueles que era sabido haver furos devido a corrosão. Medição da atmosfera contínua durante os trabalhos 
à quente, assim como o controle para fagulhas de processos de soldagem não eram necessários. 
 

Tais informações podem ser obtidas no relatório final deste acidente na REFINARIA MOTIVA ENTERPRISES (em agosto 
de 2002), que está disponível no site: www.csb.gov 
 

Lições Chave Aplicáveis: Use alternativas, Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área, supervisione os 
contratados. 
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REFINARIA PENZZOIL 
Rouseville, Pennsylvania, 16 de outubro de 1995. 
5 trabalhadores mortos 
Apesar deste caso não ter sido investigado pelo Comitê CSB, devido a 
agência não existir e estar operacional quando ocorreu este acidente, 
a natureza catastrófica deste acidente de trabalho à quente e as 
lições aprendidas do mesmo, tornam este caso importante para este 
BOLETIM. Uma explosão e incêndio decorrente da mesma, durante 
um trabalho à quente resultou na morte de cinco trabalhadores e 
exigiu que os bombeiros evacuassem a refinaria e as área próximas.  

 
A agência de proteção ambiental dos EUA (EPA) investigou o acidente e encontrou que uma operação de solda que 
estava sendo realizada em uma escada localizada entre dois tanques de estocagem de mistura de resíduos de 
hidrocarbonetos foi a causa do acidente. A explosão foi atribuída a ignição de vapores inflamáveis provenientes de 
um dos tanques. O relatório da EPA indicou que “os tanques contendo vapores de produtos inflamáveis e/ou 
combustíveis não eram rigorosamente isolados do local do trabalho à quente... Apesar de medições com detectores 
de gases e vapores inflamáveis terem sido realizadas de manhã cedo antes do trabalho à quente não indicarem 
presença de vapores inflamáveis, o gradual aquecimento durante o dia (e da atividade) poderiam ter tornado a 
presença de gases e vapores inflamáveis mais fácil”16. De acordo com o relatório, a detecção de gases e vapores 
inflamáveis não foi repetida durante o período da manhã, quando no final da manhã ocorreu a explosão. A EPA 
recomendou que as plantas industriais de produtos inflamáveis devem realizar a medição de gases e vapores 
inflamáveis  continuamente durante todas as atividades de trabalhos à quente. 
 

Lições Chave Aplicáveis: Analise os riscos, monitore a atmosfera, teste a área. 
 

CONCLUSÃO 

Apesar de existirem regulamentos e guias de boas práticas para os riscos conhecidos envolvendo trabalhos à quente, 
mortes e danos à saúde sérios continuam a ocorrer em explosões envolvendo trabalhos á quente. O Comitê CSB 
verificou que os acidentes envolvendo trabalhos à quente é uma das causas mais comuns da morte de trabalhadores 
dos casos investigados. Seguir as sete lições chave deste BOLETIM, conjuntamente com a aplicação de boas práticas 
de segurança, podem prevenir mortes e danos a saúde dos trabalhadores em casos de trabalho à quente. 
De maneira particular, as empresas que contratam serviços de terceiros, empreiteiros, técnicos de segurança do 
trabalho, soldadores e outros trabalhadores de manutenção devem analisar os riscos de maneira efetiva e realizar 
detecção de gases e vapores inflamáveis antes e durante as atividades envolvendo trabalhos à quente. O treinamento 
no uso adequado de aparelhos como os explosímetros é imperativo para a prevenção de futuros acidentes. 
 

 
TRABALHOS DE RESGATE NO ACIDENTE DA CONAGRA 
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NOTAS FINAIS 
1 – NFPA 51B, 2009 p. 51B-5. 
2 – No livro O QUE DEU ERRADO? Kletz descreve um número de acidentes que demonstram as sérias consequências da falha ao 
conduzir testes da presença de gases e vapores inflamáveis. 
3 – O LIE (limite inferior de explosividade) é a menor concentração de um combustível no ar, capaz de propagar chamas na 
presença de uma fonte de ignição. Também é conhecida como Limite de inflamabilidade inferior. 
4 – A folha de dados FM GLOBAL 10-3, 2006, página 2-3. OSHA 1910.252 requer que os trabalhos à quente sejam deslocados para 
uma área segura. Este guia se aplica a trabalhos à quente que devem ser conduzidos para fora da área, em um local designado 
para trabalhos à quente, como uma área de manutenção.  Se o trabalho á quente não puder ser relocado, a OSHA requer 
dispositivos para guardar e confinar as fontes de ignição a proteção dos riscos de incêndio. Para informações adicionais, veja a 
NFPA51B, 2009, página 51B-6. 
5 – Para maiores informações sobre conduzindo uma análise de trabalho à quente, veja o documento OSHA 1910.252 
(a)(2)(xiv)(A) e (B); NFPA 51B, 2009, página 51B-6; Documento de Levine, S.P.& Thornton J.R., 2004 – páginas 31 a 39 e API 
RP2009, 2002, página 5. 
6 – Para maiores informações sobre uso recomendado de detectores de gases e vapores inflamáveis, veja documento FM 
GLOBAL 2006, Levine, S.P. & Thornton J.R., páginas 31 a 39, e o Guia de Segurança de trabalho à quente da Associação das 
empresas de serviços de eletricidade (AESC), adicionalmente ao API RP2009, 2002, página 12, indica “(a) pessoa competente 
utilizando um detector de gases e vapores inflamáveis apropriado deve realizar o teste para determinar as concentrações de 
vapores inflamáveis antes do trabalho à quente ser iniciado”; enquanto o relatório API RP2009 se aplica expressamente a 
empresas de petróleo e petroquímica, indica um guia persuasivo para gerenciamento de trabalhos à quente nas indústrias em 
geral, incluindo práticas específicas onde vapores inflamáveis podem estar presentes. 
7 – O documento OSHA 1910.252 (a)(3)(i) proíbe o trabalho à quente em tambores, tanques e outros contentores até que os 
mesmos tenham sido vigorosamente limpos e removidos de qualquer material inflamável ou outras substâncias que podem 
produzir vapores inflamáveis ou tóxicos. Para maiores informações de procedimentos adequados de limpeza e inertização de 
equipamentos, veja folha de dados FM GLOBAL, 10-3, 2006 – página 4. 
8 – Para maiores informações, veja OSHA 29 CFR 1910.252 (a)(2)(iv). Esta regulamentação indica mas não em caráter mandatório 
a permissão escrita para trabalhos à quente, entretanto, o Guia de boas práticas da NFPA 51B, 2009, páginas 51B-6 e o Relatório 
do API RP 2009, 2002, página 13, ambos recomendam as permissões escritas para trabalhos à quente. Ainda sobre este caso, as 
plantas cobertas pelos Padrões e Processos de Gerenciamento de Segurança da OSHA, 1910.119 uma permissão é necessária 
para trabalhos à quente conduzidos em ou próximos a locais cobertos pelo padrão 1910.119 (k)(1). 
9 – A OSHA 29CFR 1910.252 (a)(2)(xiii)(C); NFPA 51B, 2009, página 51B-5, e a folha de dados FM GLOBAL 10-3, 2006, página 4 
requerem treinamentos em práticas de segurança para trabalhos à quente. NOTA: indicação similar aos preceitos da NR20 no 
Brasil. 

http://www.aesc.net/
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10 – Folha de dados FM GLOBAL, 10-3, 2006, página 8 indica “Relatório do FM GLOBAL - Dados históricos de perdas mostram 
riscos de incêndio aumentam 100% quando trabalhadores externos estão envolvidos em trabalhos à quente sem supervisão”. 
11 – Documento OSHA 29 CFR 1910.252 (a)(2)(xiii)(D) indica necessidade e a NFPA 51B recomenda que a gerência informe todos 
os terceirizados sobre a presença de todas as substâncias inflamáveis, processos perigosos e condições potencialmente 
perigosas. 
12 – Documento EPA, Falha catastrófica em tanques de armazenamento causadas por explosão de vapores, Maio de 1997 – 
pagina 4. 
13 – NFPA326, 2005 – pagina 326-8 – o texto da NFPA padrão geral para trabalho à quente 51B não requer o teste de gases 
inflamáveis, mas o material de explanação da 51B (A.5.3) são referências da NFPA326. 
14 – O Comitê CBS não lançou uma investigação na PHILIP SERVICES CORPORATION no Hawaii, mas revisou as evidências do caso, 
incluindo relatório final cedido pelo Departamento de Incêndios de Honolulu – relatório de incidente 2008-0038474-000. 
15 – Supressores de chamas são dispositivos de segurança que, quando instalados e bem cuidados, retém chamas mas deixam 
gases e vapores fluírem livremente. 
16 – Documento EPA, 1998, Relatório de Investigação de Acidente Químico – Refinaria Pennzoil Company – página iii. 
 

NOTA FINAL: este documento foi traduzido livremente e comentado por: Sergio Rivaldo – engenheiro de segurança do 
trabalho.  O original pode ser baixado no site: www.csb.gov 

 


