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“As consecuencias na seguridade pública por 
un ataque terrorista a un gasero cargado de 
GNL necesitan de clarificación.” 

Algunhos párrafos da reportaxe de GAO de febreiro de 2007 
GAO = Oficina de Control do Goberno dos Estados Unidos. 

 O  texto integro da reportaxe de GAO  pode verse en : http://www.gao.gov/new.items/d07316.pdf 
 O que sigue e  unha traducción de alguns párrafos da reportaxe de GAO 

 
Os científicos e o público expresaron as súas preocupacións polos perigos potenciais que podería 
suscitar un vertido do GNL. Cando o GNL vértese dun gasero, forma un charco ou unha piscina 
de gas natutal líquido sobre a auga. (O GNL ten unha densidad aproximada de 0,5 e flota no auga). 
As persoas que entrasen en contacto con GNL poderían experimentar quemaduras por 
congelación. Mentres que o líquido quéntase e cambia ao estado de gas, forma un nube do vapor 
visible parecida a unha néboa preto do auga. A nube mestúrase con aire ambiente a medida que se 
continúa quentando e o gas natural se dispersa na atmosfera. En certas condicións atmosféricas, 
con todo, esta nube podería ir á deriva en áreas poboadas antes de dispersarse totalmente. Porque 
unha nube do vapor do GNL despraza o osíxeno no aire, podería potencialmente asfixiar á xente 
que entra no contacto con ela. Ademais, como todo o gas natural, os vapores do GNL poden ser 
inflamables, dependendo de condicións. Se a nube do vapor do GNL se inflama, o lume que 
resulta queimará detrás e a través da nube do vapor cara ao derramamiento inicial. Continuará 
queimándose sobre o GNL que se verteu na superficie- isto coñécese como lume da piscina. Os 
experimentos ata a data demostraron que os lumes do GNL emíten mais calor que os lumes de 
fuel oil do mesmo tamaño. As temperaturas frías do GNL derramado e as temperaturas altas dun 
lume do GNL en varios tanques da nave poden producirse un fallo secuencial, chamado fallo en 
cascada. Tal fallo podería aumentar a severidad do accidente. Finalmente, as preocupacións 
levantáronse en canto a se unha explosión podería resultar dun vertido de GNL.  
 
Aínda que os gaseros de GNL transportaron 40.000 envíos por todo o mundo desde 1959, non 
houbo vertidos do GNL resultado da ruptura do tanque do buque. Algúns incidentes de seguridade, 
tales como encallamientos ou colisións, deron lugar a derramamentos pequenos de GNL que non 
afectaron seguridade pública.  
 
Nos anos 70 e os anos 80, os experimentos para determinar as consecuencias examináronse 
derramamientos pequenos do GNL con charcos de ata 35 metros de diámetro. Logo dos ataques 
terroristas en N.Y. do 11 de setembro de 2001, con todo, moitos expertos recoñeceron que un 
ataque contra un buque de GNL podería dar lugar a un gran vertido dun volume de GNL ata 100 
veces maior que o estudado nos experimentos realizados. Desde entón, un número de estudos han 
reevaluado perigos de seguridade dos buques de GNL á luz dunha potencial ameaza terrorista. 
Como un gran vertido de GNL nunca ocorreu, os estudos que examinan os perigos de GNL 
confían en modelos de ordenador para predecir os efectos de accidentes hipotéticos, centrándose a 
miúdo nas características dos lumes do vapor do GNL. O guardacostas usa un destes estudos, 
conducidos en 2004 por Laboratorios Nacionais Sandia, como unha base para conducir a 
avaliación de risco de seguridade requirida no WSA para proxectos de instalacións de GNL 
terrestres.  
 
O acceso á información exacta sobre as consecuencias dos vertidos de GNL é crucial para 
desenvolver avaliacións de risco exactas para as decisións de situar instalacións de GNL. Mentres 
que unha subestimación das consecuencias podería expoñer ao público ao risco adicional en caso 
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dun derramamiento do GNL, unha sobrestimación de consecuencias podería dar lugar ao uso das 
estratexias inadecuadas e custosas da mitigación do risco.  
 
O DOE (Ministerio de Enerxía) recentemente financiou un novo estudo - para ser completado por 
Laboratorios Sandia Nacionais en 2008- para realizar experimentos de lume de GNL, pequenos e 
a gran escala, para refinar e validar modelos existentes (como o de Laboratorios Nacionais Sandia 
no seu estudo de 2004) que calcula os perigos de calor de grandes lumes de GNL.  
 
Neste contexto, suscitamos: (1) describir os resultados nas consecuencias dun derramamiento do 
GNL  dos estudos recentes sen clasificar e (2) identificar as áreas de acordo e desacordo entre 
expertos sobre ás consecuencias dun ataque do terrorista contra un gasero que transporte GNL.  
 
Para o primeiro obxectivo, identificamos oito estudos non clasificados, completados sobre os 
perigos do GNL e repasamos os seis estudos que incluíron a investigación nova, orixinal 
(experimental ou modelar) e que claramente describiron a metodoloxía usada. Aínda que non 
verificamos a simulación científica ou os resultados científicos destes estudos, os métodos usados 
parecen apropiados para o traballo realizado. Tamén nos entrevistamos coas axencias 
responsables de regulacions do GNL e visitamos as catro instalacións terrestres para sua 
importación do GNL e unha Planta de exportación. Para enfocar o segundo obxectivo, 
identificamos a 19 expertos recoñecidos na análise de risco de GNL e convocamos un panel de 
expertos con base na Web para obter as súas opinións sobre os perigos de GNL e conseguir o 
acordo sobre tantas cuestións como fose posible. Para seleccionar o panel de expertos buscamos 
aos individuos que extensamente fosen recoñecidos con experiencia nun ou en varios aspectos 
craves da análise dos riscos do GNL.  
 
Intentamos alcanzar un equilibrio na representación do goberno, da academia, de consultar, de 
organizacións de investigación, e da industria. Ademais, asegurámonos de que o noso equipo de 
expertos incluíse polo menos a un autor de cada un dos seis estudos sen clasificar dos perigos do 
GNL. Porque algúns dos estudos conducidos clasifícanse, esta versión pública dos nosos 
resultados suple un informe clasificado máis comprensivo producido en volume separado. Unha 
descrición máis detallada do noso alcance e metodoloxía preséntase no apéndice I. Conducimos o 
noso traballo a partir do xaneiro de 2006 ata o xaneiro de 2007 de acordo con estándares de 
revisión xeneralmente aceptados polo goberno.  
 
Os seis estudos sen clasificar que repasamos todos examinaron o impacto da calor dun lume da 
piscina de GNL pero produciron resultados que variaban; algúns estudos tamén examinaron 
outros perigos potenciais dun derramamiento grande do GNL e alcanzaron conclusións constantes 
en explosións. Específicamente, conclusións dos estudos sobre a distancia na cal 30 segundos de 
exposición á calor poderían queimar a xente estendéronse desde preto de 500 metros (menos de 
1/3 dunha milla) a máis de 2.000 metros (preto de 1-1/4 millas). Os laboratorios nacionais de 
Sandia concluíron que a distancia máis probable que a quemadura á xente chegaría a preto de 
1.600 metros (1 milla terrestre). Estas variacións ocorreron porque os investigadores tiveron que 
facer simulacions numerosas por encima dos datos experimentais existentes para os vertidos de 
GNL pois non hai datos de grandes vertidos reais de GNL.  
 
O noso panel de 19 expertos xeneralmente estaba de acordo sobre o impacto dun vertido de GNL 
na seguridade pública, non discrepóu cunhas conclusións alcanzadas polo estudo dos Laboratorios 
Nacionais Sandia, e aconsellou prioridades para a investigación, clarificar o impacto de calor e 
fallos en cascada dos tanques. Os expertos recoñeceron isto:  
1) O impacto público máis probable de seguridade dun vertido de GNL é o impacto de calor polo 

lume;  
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2) As explosións probablemente non ocorren tras un vertido de GNL, a non ser que os vapores de 
GNL estean en espazos pechados;  

3) Algúns perigos, talles como quemaduras por congelación e asfixia, non suscitan un risco ao 
público. (¿) 

4) Os expertos non discreparon coas conclusións sobre o impacto do calor e de fallo en cascada 
dos tanques, alcanzadas polo estudo dos Laboratorios Nacionais Sandia, que o Guardacostas 
adoita preparar para as WSAs. (WSA = Avaliación de Conveniencia de Vía fluvial)  

5) Expresamente, todos os expertos non estiveron de acordo coa distancia de 1.600 metros de 
impacto do calor.  

 
Sete dos 15 expertos opinaron que a distancia de Sandia era “bastante correcta”, e os oito expertos 
restantes dividíronse uniformemente en canto a se a distancia era "demasiado conservadora " "ou 
non era bastante conservadora " (outros 4 expertos non contestaron esta pregunta). Os expertos 
tamén non estiveron de acordo na conclusión dos Laboratorios Nacionais Sandia en que só tres 
dos cinco tanques de GNL dun buque estarían implicados nun accidente en cascada. Finalmente, 
os expertos aconsellaron como prioridades dirixir a futura investigación á clarificación de 
incertezas sobre distancias de impacto de calor e o accidente en cascada, incluíndo experimentos 
de lume en gran escala, experimentos de vertido de GNL en gran escala sobre a auga, o potencial 
para o accidente en cascada de múltiples tanques de GNL e técnicas melloradas de simulación. O 
estudo recientemente financiado polo DOE, implica experimentos de lume de GNL en gran escala 
dirixidos a unhas, non a todas, as prioridades de investigación identificadas polo equipo de 
expertos.  
 
Estamos recomendando que o DOE incorpore no seu estudo actual do GNL as cuestións craves 
identificadas polo equipo de expertos. Recomendamos particularmente que o DOE examine o 
potencial para o accidente en cascada dos tanques de GNL nun buque.  
 
O gas natural componse sobre todo do metano, con porcentaxes pequenas doutros hidrocarburos, 
incluíndo o propano e o butano. Cando o gas natural arrefríase a menos 162 grados centígrados e á 
presión atmosférica, convértese nun líquido, coñecido como GNL e que ocupa unhas 600 veces 
menos volume que no seu estado gaseoso. Posto que o GNL extremadamente refrigerado 
mantense nun estado moi redución de volume, non hai necesidade de almacenalo baixo presión. 
Este proceso de licuefacción permite que o gas natural licuado sexa transportado polos camións 
cisterna ou en tanques dun buque gasero. O GNL non é explosivo ou inflamable no seu estado 
líquido. Cando o GNL quéntase, nunha terminal de regasificación, ou por exposición ao aire como 
resultado dun vertido, convértese nun gas. Mentres que este gas mestúrase co aire circundante, 
resulta unha nube visible de vapor que permanece baixa (pesa mais que o aire). Esta nube de 
vapor de gas pódese acender e queimar soamente nunha concentración mínima e máxima do aire e 
do vapor (porcentaxe polo volume). Para o metano, o compoñente dominante desta nube do vapor, 
esta gama da inflamabilidad está entre 5 por cento e 15 por cento en volume. Cando as 
concentracións do combustible exceden o límite superior da inflamabilidad da nube, a nube non 
pode queimarse porque hai demasiado pouco osíxeno presente. Cando as concentracións do 
combustible están debaixo do límite máis baixo da inflamabilidade, a nube non pode queimarse 
porque hai demasiado pouco metano presente. Como os vapores da nube seguen quentándose, por 
encima de menos 106 grados centígrados fanse máis lixeiros que o aire, elevaranse e se 
dispersarán no canto de concentrarse preto da terra.  
 
Se os vapores de nube se inflaman, o lume pasará a queimar cara atrás pola nube de vapor do 
vertido inicial e seguirá queimándose encima do charco de GNL que se reuniu sobre a superficie. 
Este lume é sumamente alto en temperaturas e máis quente que os lumes de vertidos de fuel oil do 
mesmo tamaño. Os lumes de GNL quéimanse con mais temperatura porque a chama quéimase 



Paxina 4 de 6, Alguns párrafos da reportaxe de GAO, de marzo de 2007. 

moi limpiamente e con pouco fume. En lumes de fuel oil o fume emitido preto do lume absorbe 
un pouco da calor do lume e reduce a cantidade de calor emitida. Os científicos miden a cantidade 
de calor emitida por un lume pola cantidade de enerxía de calor emitida por unidade a área como 
unha función de tempo. Chaman a isto o poder superficial de emisión dun lume e é medido en 
kilovatios por metro cadrado (kW/m2).  
 
Generalmente, a calor emitida por un lume de GNL, como se relata, é máis de 200 kW/m2. Por 
comparación, o poder superficial de emisión dun lume moi afumado do aceite pode ser así como 
20 kW/m2. A calor do lume pode ser sentido lonxe do mesmo lume. Os científicos usan tamén o 
fluxo de calor medida en kW/m2, para cuantificar a cantidade de calor sentida a unha distancia 
dun lume. Por exemplo, un fluxo de calor de 5 kW/m2 pode causar quemaduras de segundo grado 
na pel espida logo de aproximadamente 30 segundos de exposición.  
 
Este fluxo da calor pódese comparar coa calor dunha vela: se unha man achégase a 8 a 9 pulgadas 
por encima da chama, as quemaduras de segundo grado poderían producirse nuns 30 segundos. 
Un fluxo da calor duns 12,5 kW/m2, nunha exposición de 10 minutos, fará arder a madeira, e un 
fluxo de calor de ao redor 37,5 kW/m2 poden danar as estruturas de aceiro.  
 
Catro tipos de explosións poderían potencialmente ocorrer logo dun derramamiento do GNL: 
transicións rápidas da fase (RPT), deflagraciones, detonacións, e ferver-líquido-ampliar-vapor-
explosións (BLEVE). Máis específicamente:  
 
Unha RPT ocorre cando se quenta o GNL e cambia a gas natural case instantáneamente. Unha 
RPT xera unha onda da presión que pode estenderse desde moi pequena a bastante grande para 
danar ás estruturas de peso lixeiro. Déronse casos nos experimentos de vertido de GNL no auga, 
que as RPTs bastante fortes danaron o equipo de proba, aínda que os seus efectos localizáronse no 
sitio da RPT.  
 
As deflagraciones e as detonacións son explosións que implican a combustión (lume). 
Diferéncianse entre elas en base á velocidade e a forza da onda da presión xerada: as 
deflagraciones móvense a velocidades subsónicas e poden dar lugar a presións (sobrepresions) ata 
8 veces máis arriba que a presión orixinal; as detonacións viaxan rápido -en velocidade 
supersónica- e poden dar lugar a unha súbita sobrepresión 20 veces mais grande que a presión 
orixinal. O metano non detona tan fácilmente como outros hidrocarburos; require unha explosión 
máis grande iniciar unha detonación nunha nube do metano.  
 
O efecto BLEVE ocorre cando un gas licuado quéntase ata o punto en que ferve mentres está 
contido dentro dun tanque. Por exemplo, se un lume fóra dun buque gasero quentou 
suficientemente o GNL no seu interior, unha porcentaxe do devandito GNL do interior do tanque 
podería “destellar” nun estado de vapor virtualmente instantáneo, causando que a presión dentro 
do tanque aumente. Os tanques do GNL teñen válvulas de descarga de presión, pero se estas son 
inadecuadas ou fallan, a presión dentro do tanque podería romper o tanque. O gas que se escapa 
sería acendido polo lume ardente fora do tanque, e unha bóla de lume sobrevendría. A ruptura do 
tanque podería crear unha explosión e a súa voadura desintegrando as partes do tanque.  
 
As reservas de gas natural mundiais son abundantes, estimadas nos aproximadamente 6,300 
billóns de pés cúbicos, ou 65 veces o volume de gas natural usado en 2005. A maior parte deste 
gas é considerado "varado" porque está localizado en rexións lonxe dos mercados que o consomen. 
Rusia, Irán, e Qatar combinan as reservas de gas natural que representan máis da metade do total 
mundial. Moitos países importaron o GNL durante anos.  
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No ano 2005, 13 países transportaron o gas natural a 14 países que importan GNL. As 
importacions de GNL, como unha porcentaxe do fornezo total de gas dun país, para cada un dos 
países de importación percorridos van do 3 por cento nos Estados Unidos a case o 95 por cento en 
Xapón. En 2005, as importaciones de GNL aos Estados Unidos proviñeron principalmente en 
Trinidad e Tobago (o 70 por cento), Argelia (o 15 por cento), e Egipto (o 11 por cento). O 4 por 
cento restante de importaciones de GNL estadounidenses veu de Omán, Malasia, Nigeria, e Qatar.  
 
Os buques de GNL principalmente teñen dous deseños básicos, la llamada membrana chamada ou 
Moss. Ambos deseños consisten nun casco externo, o casco interior e o sistema de contención de 
carga. Nos deseños de tanque de membrana, a carga está contida por un Invar, ou aceiro 
inoxidable dobre amurallado, que estructuralmente é apoiado polo casco interior do navío. O 
tanque de Moss deséñase con tanques estructuralmente independentes esféricos ou prismáticos. 
Estes tanques, polo xeral cinco, localízanse un detrás do outro, son construídos de aceiro 
inoxidable ou dunha aleación de aluminio.  
 
Os seis estudos que examinamos identificaron varias distancias ás cales os efectos de calor dun 
lume de GNL poderían afectar á xente. As variacións dos estudos en efectos de calor son 
resultado das asuncións feitas nos modelos dos estudos. Algúns estudos tamén examinaron outros 
perigos potenciais como explosións de vapor de GNL, outros tipos de explosións, e asfíxiaa, e 
identificaron os seus impactos potenciais sobre a seguridade pública.  
 
Os estudos Identificaron Distancias Diferentes para os Efectos de Calor dun lume de GNL.  
Os estudos Identificaron varias distancias ás que os Efectos de Calor dun Lume de GNL poderían 
ser un risco para a xente debido a asunción feita.  
As conclusións dos estudos sobre a distancia á cal 30 segundos de exposición á calor poderían 
queimar á xente alcanza aproximadamente 500 metros (menos que 1/3 de milla) a máis de 2,000 
metros (sobre 1-1/4 de milla). O tamaño de resultados do charco de GNL, a duración do lume, e a 
distancia de risco de calor para que a pel se quéime - variado en parte porque os estudos fixeron 
asuncións diferentes sobre os parámetros claves de porcións de GNL e tamén porque foron 
deseñados e conducidos para obxectivos diferentes. As asuncións craves incluíron o seguinte:  
 
Tamaño de buraco e fallo en cascada. O tamaño de buraco é un parámetro importante para 
modelar a cantidade de GNL vertido debido á súa relación coa magnitude do accidente, os 
buracos máis grandes permiten que o GNL derramese máis rápidamente desde o gasero, causando 
charcos de GNL máis grandes e lumes de duración máis curtos. Á inversa, pequenos buracos 
poderían crear lumes de duración máis longa. O fallo en cascada é importante porque isto aumenta 
o volume da porción de GNL total vertido e a súa duración.  
 
Ondas(Olas) e vento. Estas condicións poden afectar o tamaño tanto do charco de GNL como da 
zona de risco de calor. Un estudo indicou que as olas poden inhibir a extensión dun charco de 
GNL, mantendo o tamaño do charco moito máis pequeno do que estaría sobre unha superficie lisa, 
e así reducindo o tamaño do lume no charco de GNL. O vento tenderá a inclinar o lume de 
sotavento (como unha chama de vela que sopra no vento), aumentando a zona de risco de calor 
naquela dirección e diminuíndoa por encima do vento.)  
 
O volume de GNL vertido. A cantidade de GNL vertido é un dos factores que poden afectar o 
tamaño do charco.  
 
Potencial superficial de emisión do lume. Mentres a cantidade de calor emitida por un lume de 
GNL grande é descoñecida, as asuncións sobre iso directamente afectan aos resultados para a 
zona de risco de calor. Espérase que o poder superficial de emisión de lumes de GNL sexa inferior 
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para lumes grandes porque o osíxeno non circulará de xeito eficiente dentro dun lume moi grande. 
A carencia de osíxeno no medio dun lume grande conduciría a máis produción de fume, que 
bloquearía un pouco da calor do lume.  
 
As asuncións craves dos estudos sobre as consecuencias dun vertido de GNL e os seus resultados 
móstranse na seguinte táboa:  
 

Table 1: Asuncións crave e resultados dos Estudos a Consecuencia dun vertido de GNL 

Asuncions claves  Resultados craves 

Ambiental   
condicions modeladas:   

Vento   
Numero de velocidade vento   Lume   

                         Tanques que   rompen    e seu 
efecto 
sobre 

velocidad 
e seu GNL 

Vertido 

surperficial 
emisión 

charco 

Distancia para 5kw/m2  

Tamaño do buraco  (m2) 
 (fallo en cascada)  olas (m/s) 

efecto no 
Lume 
(m/s) 

volumen 
(m3)  potencial 

(kW/m2) 
diametro 
(metros) 

nivel de 
calor 

(metros) 

Duración 
(minutos) 

Quest  19.6 1 1,5 1,5 12.500 b 156 497 14,3 
Consultants 
Inc. (Quest)a  19,6-19,6 1 5,0    9,0 5,0   9,0 12.500 

12.500 

b b 

146-110 531-493 16.6-28.6 

Sandia  2 3 c c 37.500 220 209 784 20 
National 
Laboratories  5 3 

c c 

37.500 220 572 2.118 8,1 

(Sandia)  5 1 c c 12.500 350 330 1.652 8,1 

 5d 1 
c c 

12.500 220 330-405 1.305-
1.579 5,4-8,1 

 12 1 
c c 

12.500 220 512 1.920 3,4 
(Pitblado)e  1,77 1 c 3,0 17.250 b 171 750 32 

ABS  0,79 1 c 8,9 12.500 265 200g 650 51 
Consulting 
(ABSC)f  19,6 1 

c 

8,9 12.500 265 620g 1.500 4,2 
Fay (Fay)h  20 1 c c 14.300 b b 1.900 3,3 

    
    

Beatty (Lehr)i 
b b c c 500 200 b 500 2-3 

 


