
     chamas incendiou tambores abertos de titânio e zircônio armazenados nas proximidades, propagando o incêndio. 

4. A explosão inicial levantou no ar mais poeira presente na instalação causando uma explosão secundária e incêndio. 

O que você pode fazer? 

Existe o perigo de explosão de poeiras em sua planta? 

     Em agosto de 2014, o Chemical Safety Board (CSB) publicou os resultados de uma 

investigação sobre uma explosão em uma instalação de processamento de sucata de 

titânio e zircônio, ocorrida em dezembro de 2010, no estado americano de West 

Virginia. A explosão causou três fatalidades e um ferido. Eis aqui um breve resumo do 

que se acredita que tenha ocorrido : 

1. Um misturador estava sendo usado no processamento de pó de zircônio. Empre-

gados observaram problemas mecânicos antes da explosão. As pás do misturador 

estavam batendo na parede do equipamento causando danos. Foram efetuados 

reparos e ajustes, mas os problemas continuaram. 

2. Acredita-se que faíscas ou calor do contato metal-metal entre as lâminas e a parede 

do equipamento causaram a ignição do pó de zircônio. 

3. A queima do pó de zircônio causou uma deflagração - gases quentes  se expandiram, 

produzindo um  “vento” observado por duas testemunhas. O pó de zircônio em  
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 O CSB investigou 9 acidentes graves de poeira 

combustível nos EUA desde 2003. Essas explosões 

e incêndios causaram um total de 36 mortes e 128 

feridos. Cinco dessas explosões envolveram poeiras 

metálicas e três ocorreram na mesma fábrica. 

 Em 2 de agosto de 2014, uma explosão em uma 

fábrica em Kunshan, China, que fabrica rodas de 

automóveis de alumínio causou pelo menos 75 

mortes e 180 feridos. Relatos iniciais indicam que o 

acidente foi uma explosão de pó de alumínio. 

 A maior parte dos materiais sólidos orgânicos, 

assim como os pós de plásticos e de muitos metais, 

podem criar uma nuvem explosiva se as partículas 

forem suficientemente pequenas e dispersas no ar 

em uma concentração suficientemente elevada. 

 Mais informações sobre explosões de poeiras 

podem ser encontradas nos  seguintes Beacons: 

9/2003, 5/2006 e 5/2008. Com acesso através de: 

www.sache.org. 

1 2 3 
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Nota: Todas as fotos são capturas de 

cenas do video do CSB que descreve este 
acidente, disponível em: 

(http://www.csb.gov/al-solutions-fatal-dust-

explosion/) 

Você  sabia? 

     O relatório do CSB identificou muitas causas contribuintes 
para este acidente. A maioria relacionada com o projeto da 
instalação, descumprimento de normas de proteção e de sistemas 
de gestão. Mas há coisas que você, como trabalhador, pode fazer  
para evitar explosões de poeiras. 
 Saiba se você tem ou não qualquer perigo de explosão de 

poeira em sua planta e o que você deve fazer para garantir o 
funcionamento adequado dos sistemas de proteção. O OSHA 
americano tem um cartaz útil com orientações sobre que tipos 
de materiais podem ser perigosos: 
    https://www.osha.gov/Publications/combustibledustposter.pdf 

 Reconhecer que uma boa gestão interna (“housekeeping”) é 
extremamente importante para a segurança. A poeira 
acumulada em equipamentos, pisos e superfícies elevadas tais 
como luminárias e vigas de suportação pode contribuir para 
explosões secundárias de poeiras. 

 Relatar quaisquer problemas de manutenção que possam 
gerar faíscas ou superaquecimento em qualquer equipamento 
que opere com pós ou poeiras e não operar o equipamento até 
que ele seja devidamente reparado. 
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Comburente 

Fonte de Ignição 

Combustível 

Confinamento 

Suspensão 

SIM, se for um pó fino ou poeira! Qualquer material combustível é capaz 

de causar uma explosão catastrófica se estiver em suspensão, como um pó 
fino ou poeira, no ar ou em outra atmosfera comburente. Em 7 de Fevereiro 

de 2008 deu-se uma grande explosão numa refinaria de açúcar perto de 

Savannah, Georgia, EUA. A explosão feriu mais de 30 pessoas e o número 
de mortos no fim de Março de 2008 era de 13 pessoas. A explosão ainda 

está sendo investigada e as causas ainda não são conhecidas em detalhe. 

Contudo, a investigação inicial indica que foi uma explosão de poeira. 
Muitas pessoas não estão cientes do risco de explosão de muitas poeiras e 

pós finos em suspensão. Exemplos de materiais que apresentam risco de 

explosão, se presentes na forma de pó fino ou poeiras, incluem quase todos 
os materiais orgânicos – farinha, açúcar, plástico, amido, produtos 

farmacêuticos. Metais em pó como o alumínio ou o magnésio também 

representam risco de explosão. 

Conheça os riscos dos materiais na sua fábrica! 

 

 
 
 

Maio de 2008 

   

Existe o risco de explosão com açúcar? 

Patrocinado por 

Apoiadores do 

CCPS 

Você sabe que condições são necessárias para uma explosão de pó? 
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As condições necessárias para uma explosão de pó podem ser representadas como um pentágono (veja a figura acima): 

• COMBUSTÍVEL – A presença de um pó ou poeira combustível. O tamanho das partículas é importante – partículas 
menores têm maior probabilidade de ignição e de dispersão. 

• COMBURENTE – Normalmente é o oxigênio do ar, que na maioria dos casos é suficiente para que ocorra a explosão. 

• SUSPENSÃO – O pó precisa estar suspenso no ar. O pó pode ser normalmente disperso no ar por um equipamento de 
processo. Num edifício isso pode ocorrer por uma grande fuga ou vazamento, uma pequena explosão de pó inicial, ou 

qualquer outra perturbação que levante camadas de pó depositadas sobre equipamentos ou sobre o piso. 

• FONTE DE IGNIÇÃO – É necessária energia para a ignição da mistura. E pode ser com tão pouca energia como a 
presente na eletricidade estática ou uma fonte mais potente como a de uma chama exposta ou de um curto circuito. 

• CONFINAMENTO – Por exemplo, as paredes, teto, piso e telhado de um edifício criam um confinamento. 

Equipamentos da fábrica, incluindo equipamento de processo, silos de armazenagem, coletores de pó e tubulações 
também criam confinamento. 

     Por vezes ocorre uma explosão inicial que levanta quantidades maiores de pó ou poeira acumulada na instalação. Isso 

cria condições para uma segunda explosão, muito maior, que pode ser catastrófica. 
     Uma pequena quantidade de pó – uma camada com menos de 1 mm de espessura em superfícies expostas – quando 

suspensa no ar pode criar uma nuvem de pó explosiva. Pode-se considerar que uma camada de pó cria uma situação 

perigosa se cobrir, em todas as superfícies, uma área superior a 5% do piso do compartimento. Como saber se há pó 
suficiente? Duas indicações que as pessoas têm usado são (1) quando não se consegue distinguir a cor do equipamento ou 

do piso, debaixo da camada de pó, ou (2) quando se escreve o seu nome no pó e se formam cristas muito pequenas nas 

extremidades das letras. Uma boa limpeza é uma prática de segurança necessária para diminuir o risco de explosão. 
Outras práticas de segurança incluem reduzir o potencial de descargas eletrostáticas através de ligações à terra e de 

mesmo potencial, a correta classificação elétrica da área e a seleção do equipamento. Se a sua fábrica manipula pós ou 

poeiras explosivas garanta que você compreenda: os perigos, todas as práticas e equipamentos de segurança necessários 
para uma operação segura. 

Membros CCPS 
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