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RESUMO
O padrão ISO 17776, que trata da gestão de riscos na indústria de exploração
e produção (E&P) de petróleo e gás natural, recomenda o uso de medidas
denominadas barreiras para se reduzirem a probabilidade e as consequências da
concretização de um dano potencial decorrente de um perigo. Nessa indústria, este
conceito é bastante difundido, e dentre os métodos de gestão de riscos baseados
em barreiras, o método bow-tie tem sido divulgado como um dos mais utilizados.
Entretanto, a forma como o conceito de barreira vem sendo aplicado não tem se
mostrado totalmente eficaz para evitar a ocorrência de acidentes, que continuam
acontecendo e causando a perda de vidas humanas, danos ao meio-ambiente e
prejuízos tanto de ordem financeira como à imagem das corporações envolvidas.
Alguns especialistas da área de gestão de riscos dessa indústria têm defendido a
ideia de que, para se gerenciar de fato os riscos operacionais e reduzir a ocorrência
de acidentes, não basta mapear os riscos e estabelecer barreiras preventivas e
mitigadoras para controlá-los, sendo necessário o monitoramento contínuo dos
estados dessas barreiras, porém não propõem soluções concretas. O trabalho,
desenvolvido dentro do contexto da gerência de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde
(SMS) de uma unidade de operações de E&P de uma grande empresa brasileira de
energia, tem por objetivo viabilizar isto por meio de um sistema baseado numa
arquitetura de processamento de eventos que proporciona a atualização automática
dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie. A especificação da arquitetura foi
elaborada partindo-se das regras de negócio e dos requisitos levantados junto à
gerência de SMS em questão, até chegar ao mapeamento entre os blocos
conceituais que compõem a arquitetura e os componentes de tecnologia préexistentes na empresa ou que necessitaram ser implementados. Finalmente, um
protótipo foi implementado e aplicado a um cenário de negócio fictício, permitindo
analisar a adequação da técnica de processamento de eventos ao monitoramento
contínuo dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie.
Palavras-chave: Arquitetura de software; Processamento de eventos; Gestão de
riscos; Bow-tie.

ABSTRACT
An event processing architecture for operational risk management in an
industrial environment
The ISO 17776 standard, which deals with risk management in the oil and gas
exploration and production (E&P) industry, recommends the use of measures called
barriers to reduce the probability and the consequences of realizing a hazard’s
potential for harm. In this industry, this concept is widespread, and among the barrierbased risk management methods, the bow-tie method has been reported as one of
the most widely used. However, the way the concept of barrier has been applied has
not proven fully effective to prevent the occurrence of accidents, which keep
happening and causing the loss of human lives, damages to the environment and
both financial and image losses to the corporations involved. Some risk management
experts from this industry have been supporting the idea that, in order to effectively
manage operational risks and reduce the occurrence of accidents, just assessing
risks and establishing preventive and mitigating barriers to control them is not
enough, and continuous monitoring of the states of these barriers is required, but no
concrete solution is proposed. This research, developed within the context of a
Health, Safety and Environment (HSE) division of an E&P operations unit of a major
Brazilian energy company, aims to make this feasible by using a system based on an
event processing architecture that provides the automatic updating of the barriers´
states of bow-tie diagrams. The architecture specification was elaborated starting
with the business rules and the requirements obtained from the HSE division, and
then mapping the architecture´s conceptual blocks to actual technology components,
some pre-existing in the company and some that needed to be implemented. Finally,
a prototype system was implemented and applied to a fictitious business scenario,
allowing to analyze the adequacy of the event processing technique to the
continuous monitoring of the states of the barriers of bow-tie diagrams.
Keywords: Software Architecture; Event Processing; Risk Management; Bow-tie.
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1

INTRODUÇÃO
The formulation of a problem is often more essential than its solution,
which may be merely a matter of mathematical or experimental skill.
To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from
a new angle, requires creative imagination and marks real advance in
science. (EINSTEIN; INFELD, 1938, p. 92)

1.1

Motivação
A segurança operacional em ambientes industriais é alvo de grande

preocupação por parte das empresas, uma vez que a ocorrência de acidentes pode,
em maior ou menor escala, causar a perda de vidas humanas, danos ao meioambiente e prejuízos tanto de ordem financeira como à imagem das corporações
envolvidas.
A crescente pressão exercida pela sociedade e pelos acionistas, bem como
as exigências cada vez mais rígidas de órgãos reguladores e leis ambientais, são
fatores que motivam as empresas a adotarem programas de Segurança, Meioambiente e Saúde (SMS) com o objetivo de incorporar a segurança operacional a
suas respectivas culturas organizacionais.
É neste contexto que ganha força a disciplina de gestão de riscos
operacionais, que cuida de identificar os riscos à segurança operacional e
estabelecer mecanismos para gerenciá-los, de modo a prevenir a ocorrência de
acidentes ou a mitigar suas consequências caso eles venham a ocorrer de fato.
Entretanto, apesar de existirem publicações e normas acerca desse tema,
com abordagens das mais genéricas às mais específicas para cada área, leis
rigorosas e fortes investimentos por parte das empresas em diretrizes, processos e
ferramentas de gestão de riscos, na prática os acidentes operacionais continuam
ocorrendo e provocando consequências negativas como as já citadas. Pitblado
(2011a) conduziu uma pesquisa sobre as iniciativas das indústrias para redução de
acidentes nos vinte anos anteriores, e após analisar os registros oficiais de
acidentes mantidos pela União Europeia e pelos EUA, concluiu que, apesar de
terem sido obtidos bons resultados na segurança ocupacional, não se encontravam
indícios claros de melhora na segurança operacional.
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Na indústria de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás natural,
escolhida como objeto de estudo deste trabalho, a situação não é diferente.
Para se reduzirem a probabilidade1 e as consequências da concretização
de um dano potencial decorrente de um perigo, a International Organization for
Standardization (ISO), por meio do padrão ISO 17776, que trata especificamente da
gestão de riscos nessa indústria, recomenda o uso de medidas denominadas
barreiras, que podem tanto ser físicas (materiais, dispositivos de proteção,
isolamento etc.) como não-físicas (procedimentos, alarmes, inspeção, treinamento
etc.). No caso de ameaça de corrosão, por exemplo, o uso de revestimento
anticorrosivo e a implantação de uma rotina de inspeções seriam barreiras
apropriadas (ISO, 2000, pp. 1 e 14), sendo a primeira física, e a segunda, não-física.
Embora o conceito de barreira seja bastante difundido na indústria de E&P de
petróleo e gás natural, observa-se que a forma como ele vem sendo aplicado não
tem se mostrado totalmente eficaz para evitar a ocorrência de acidentes. Alguns
casos recentes foram:
a) a explosão na sonda Deepwater Horizon, durante a perfuração de um poço
no Golfo do México para a British Petroleum (BP), em abril de 2010,
resultando na morte de 11 pessoas e provocando o maior vazamento de
óleo da história dos EUA (NATIONAL COMMISSION ON THE BP
DEEPWATER HORIZON OIL SPILL AND OFFSHORE DRILLING, 2011, p.
vii);
b) o vazamento do poço da Chevron no campo de Frade, na Bacia de
Campos, em novembro de 2011, que conforme noticiado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ocasionou
uma mancha de óleo no mar cujo tamanho foi estimado em 163 km 2,
obrigando a Chevron não apenas a arcar com pesadas multas, mas
também a ter toda a sua atividade de perfuração no território brasileiro
suspensa pela ANP, que alegou “negligência, por parte da concessionária
(...), além de falta de maior atenção às melhores práticas da indústria”
(ANP, 2011 e 2012);
1

As definições dos termos relacionados a gestão de riscos destacados em negrito neste
parágrafo encontram-se listadas no APÊNDICE A.
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c) a ruptura da coluna de produção do navio FPWSO Dynamic Producer, no
polo pré-sal da Bacia de Santos, no final de janeiro de 2012, e a falha em
uma tubulação na plataforma P-43, no campo de Barracuda, na Bacia de
Campos, em meados do mês seguinte; apesar de esses acidentes terem
sido controlados e não terem causado grande dano ambiental, chama a
atenção o fato de terem ocorrido num curto intervalo de tempo e de ambos
serem operados pela Petrobras, causando impacto negativo à imagem da
empresa junto aos acionistas e à sociedade.
O próprio relatório da BP sobre a investigação do acidente da sonda
Deepwater Horizon, que o descreve como uma sequência de falhas ocorridas em
oito barreiras2 (BP, 2010), é um exemplo de aplicação prática desse conceito. A
Figura 1, extraída deste relatório, ilustra isto por meio do modelo do queijo suíço3,
onde cada uma dessas barreiras é representada como uma fatia de queijo,
mostrando que o alinhamento de buracos (vulnerabilidades) existentes em cada uma
delas acabou ocasionando a explosão e, posteriormente, o vazamento de óleo.
Figura 1 – Visão do acidente da Deepwater Horizon segundo o modelo do queijo suíço

Fonte: BP (2010, p. 32)
2

O APÊNDICE B traz o detalhamento do acidente da Deepwater Horizon, baseado nas
informações do relatório da BP.
3
O modelo do queijo suíço, proposto pelo Prof. James Reason, considera as barreiras como
fatias de queijo suíço, cujos buracos representam suas vulnerabilidades. Desta forma, os
acidentes ocorrem quando há um alinhamento dos buracos de cada fatia. Quanto mais
fatias (barreiras), e quanto menos e menores forem os buracos (vulnerabilidades), menor
será a probabilidade de alinhamento, e consequentemente, maior será a segurança
(REASON, 1990, apud PITBLADO; TAHILRAMANI, 2009).
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Nas indústrias de processo, é comum o uso de um tipo especial de sistema
denominado historiador, cujos dados tipicamente correspondem ao histórico dos
valores instantâneos dos sensores e medidores de campo lidos por meio de
interfaces que se conectam aos sistemas de automação industrial.
Embora os dados do historiador sejam predominantemente usados pelos
engenheiros para atividades ligadas ao acompanhamento da produção, operação e
manutenção de plantas de processo, também é possível sua utilização para outros
fins, inclusive a segurança operacional. Porém, mesmo que se estabeleçam
barreiras que consistam em monitorar continuamente as variáveis críticas de uma
planta de processo (isto é, aquelas que podem ser associadas a riscos
operacionais), se esta responsabilidade for atribuída a pessoas, esse tipo de barreira
torna-se vulnerável.
Um exemplo disso pode ser encontrado no relatório da BP. Apesar de o
procedimento da empresa ter estabelecido o monitoramento contínuo do poço como
medida de segurança (a quarta barreira representada na Figura 1, denotada por Well
Monitoring), o fluxo de hidrocarbonetos que adentrou o poço indevidamente só foi
constatado cerca de 40 minutos depois do que os dados de pressão e vazão
registrados pelos sensores teriam permitido. A equipe de investigação não encontrou
evidências de que o poço tenha sido monitorado pelos responsáveis nas horas que
antecederam o acidente, e apontou como causa provável o desvio da atenção da
equipe para outras atividades que estavam ocorrendo simultaneamente (BP, 2010, p.
42).
O acidente da BP motivou alguns autores a começarem a defender em seus
trabalhos a ideia de que, para se gerenciar de fato os riscos operacionais, não basta
mapear os riscos e estabelecer barreiras para controlá-los. Bower-White (2013)
conclui seu artigo afirmando que é essencial que as empresas deixem de apenas
demonstrar que conhecem o nível de risco a que os trabalhadores e o meioambiente estão expostos, passando a demonstrar que possuem barreiras
adequadas e eficazes para gerenciar esse risco.
Dependendo da natureza de cada barreira, a informação sobre seu respectivo
estado pode ter origem em fontes diversas, que vão dos sistemas corporativos aos
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sensores e medidores de campo, podendo inclusive ser resultantes da combinação
de informações provenientes de mais de uma fonte. Independentemente da fonte, se
a responsabilidade por consultar e consolidar todas essas informações para avaliar a
situação de cada barreira for atribuída a pessoas, aumenta a chance de as decisões
serem tomadas com base em informações desatualizadas ou imprecisas.
Além do exemplo já citado, também chama atenção no acidente da BP a falha
ocorrida na oitava barreira, o blowout preventer4 (BOP). Este equipamento seria
responsável por selar o poço e desconectá-lo do riser5 que o interligava à Deepwater
Horizon, interrompendo o vazamento de óleo no oceano, o que mitigaria as
consequências da explosão já consumada. Porém, tanto o acionamento automático
quanto o manual do BOP falharam, e de acordo com o que foi averiguado pela
investigação, isto ocorreu por falta de manutenção preventiva (BP, 2000, p. 48). Ou
seja, a informação de que o equipamento estava com a manutenção preventiva em
atraso, que normalmente pode ser obtida através de consultas a sistemas
corporativos de gestão, e que representava uma vulnerabilidade para esta barreira,
foi ignorada, expondo a operação ao risco.
Uma alternativa para viabilizar o monitoramento contínuo dos estados das
barreiras sem depender de pessoas seria utilizar um sistema que proporcionasse um
mecanismo para definir e processar regras para determinar o estado de cada
barreira com base na consolidação de informações obtidas de forma automática a
partir das respectivas fontes. Isto permitiria às empresas terem uma visão sempre
atualizada da integridade das barreiras estabelecidas para controlar os riscos
operacionais e, consequentemente, do nível de risco efetivo a que as operações
estão sujeitas.

4

Blowout é o nome dado ao fluxo descontrolado de um poço, que pode causar dano aos
equipamentos da sonda, acidentes pessoais, perda parcial ou total do reservatório, dano ao
meio ambiente etc.
Blowout preventer, conhecido como BOP, é um equipamento formado por um conjunto de
válvulas, instalado na cabeça do poço, cuja finalidade é selá-lo e desconectá-lo do riser em
caso de fluxo indesejável do fluido do reservatório para o poço, que se não for controlado,
pode se transformar em um blowout. (THOMAS, 2001, p. 67).
5
Riser é a coluna que conecta a cabeça do poço à sonda de perfuração. (THOMAS, 2001,
p. 113)
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1.2

Estado da arte da pesquisa
Dos métodos de gestão de riscos baseados em barreiras, um dos mais

utilizados pelas empresas da indústria de E&P de petróleo e gás natural é o método
bow-tie6. Isto fica evidente pelo número de trabalhos publicados nos últimos anos
acerca do tema em congressos e periódicos da área, tais como: Primrose et al.
(1996), Primrose, Bentley e van der Graaf (1996), Gower-Jones, van der Graaf e
Milne (1996), e, mais recentemente, Dianous e Fièvez (2006), Pitblado e Whipple
(2008), Pitblado e Tahilramani (2009), Lewis e Smith (2010), Hudson (2010), Pitblado
(2011b), Pitblado e Fisher (2011), Johnson (2012), Pitblado e Bjerager (2013),
Bower-White (2013) e Ramsden et al. (2013).
Entretanto, os trabalhos analisados, em sua maioria, descrevem os diagramas
bow-tie como um meio eficaz de documentar os riscos operacionais identificados,
suas causas e consequências e as barreiras preventivas e mitigadoras estabelecidas
para controlá-los. Além disso, as ferramentas comerciais de bow-tie mais citadas
nesses trabalhos, BowTieXP (GOVERNORS, 2012) e THESIS BowTie (ABS
CONSULTING, 2012), não possuem suporte nativo à integração com fontes externas
de dados (como historiadores e sistemas corporativos) para atualização automática
dos estados das barreiras, restringindo-se à construção de diagramas atualizados
manualmente e sua integração com documentos estáticos.
Alguns trabalhos mais recentes, como Pitblado (2011b), Utseth (2011), van
den Berg (2011) e Bower-White (2013), publicados após o acidente da sonda
Deepwater Horizon no Golfo do México, chegam a sugerir o monitoramento contínuo
dos estados das barreiras como forma de melhorar a gestão de riscos operacionais,
porém sem propor soluções concretas para este propósito.
Uma possível estratégia para implementar um sistema para monitoramento
contínuo de barreiras que proporcionasse a atualização automática de seus estados
seria baseá-lo na técnica de processamento de eventos (PE), especialidade da
Engenharia de Computação que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos.

6

O nome bow-tie se deve à semelhança da forma do diagrama utilizado neste método com
uma gravata-borboleta (bow-tie, em Inglês).
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Segundo Etzion (2010), a relevância para a Engenharia de Computação da
técnica de PE, escolhida como tema central deste trabalho, tem como indicativos a
crescente atenção por parte de analistas de mercado, a criação da Event Processing
Technical Society (EPTS) – consórcio formado por fabricantes de software e
pesquisadores – e o estabelecimento de uma comunidade de pesquisa dedicada
com uma conferência anual, promovida conjuntamente pela EPTS e pela Association
for Computing Machinery (ACM).
Nas edições de 2009, 2010, 2011 e 2012 dessa conferência anual, foram
apresentadas arquiteturas de referência para sistemas de PE, sendo que as três
mais recentes (VINCENT et al., 2010, 2011 e 2012) foram propostas pelo grupo da
EPTS criado em 2009 especificamente para esta finalidade. A versão proposta em
2012 é a que foi adotada neste trabalho, por ser considerada a arquitetura de
referência oficial pelos membros da EPTS e pelo grau de maturidade evidenciado
pelas pouquíssimas diferenças em relação à versão proposta no ano anterior.
1.3

Objetivo
O objetivo deste trabalho é viabilizar o monitoramento contínuo de barreiras

preventivas e mitigadoras estabelecidas nos diagramas bow-tie, aplicando a técnica
de processamento de eventos para proporcionar a atualização automática dos
estados das barreiras a partir de dados oriundos de fontes externas, como sistemas
corporativos e historiadores (dados advindos dos sistemas de automação industrial).
A partir de regras de negócio e requisitos obtidos numa unidade de operações de
E&P de petróleo e gás natural de uma empresa brasileira, é definida uma arquitetura
de processamento de eventos baseada na arquitetura de referência da EPTS e
implementado um protótipo para avaliar a adequação da estratégia adotada ao
propósito pretendido.
1.4

Contribuição
Pretende-se que a arquitetura de processamento de eventos resultante deste

trabalho, na medida em que agregar ao processo de gestão de riscos operacionais a
capacidade de monitoramento contínuo das barreiras dos diagramas bow-tie
tradicionais por meio da atualização automática de seus estados, não encontrada
nas ferramentas comerciais e nos trabalhos analisados, contribua para que a
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indústria de E&P de petróleo e gás natural consiga aumentar a segurança
operacional em suas instalações industriais.
1.5

Método de trabalho
Este trabalho foi desenvolvido dentro do contexto de uma grande empresa

brasileira de energia, mais especificamente a gerência7 de SMS de uma de suas
unidades de operações de E&P de petróleo e gás natural.
Entre as principais fontes de fundamentos para a pesquisa, estão documentos
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ISO8, International
Association of Oil & Gas Producers (OGP) e EPTS, além de trabalhos publicados em
anais de conferências e simpósios internacionais, predominantemente da ACM e da
Society of Petroleum Engineers (SPE).
O trabalho foi desenvolvido cumprindo-se as etapas a seguir:
a) contextualização: entendimento, a partir de revisão bibliográfica, do cenário
da gestão de riscos na indústria de petróleo e gás natural, com foco em
E&P, e aprofundamento no método de gestão de riscos mais referenciado
na literatura (no caso, o método bow-tie);
b) caracterização do problema: mapeamento dos pontos fortes e fracos do
método bow-tie apontados pelos especialistas em gestão de riscos da
indústria de E&P de petróleo e gás natural, identificação da necessidade
(monitoramento contínuo dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie
para aumentar a segurança operacional) e da oportunidade de contribuição
(atualização automática dos estados das barreiras);
c) definição da estratégia a ser adotada para endereçar o problema: escolha,
com base em revisão bibliográfica, da técnica computacional a ser aplicada
(no caso, processamento de eventos);
d) levantamento de informações: levantamento, junto à gerência de SMS da
unidade de operações em questão, do processo de negócio, das regras de

7

No âmbito deste trabalho, o termo “gerência” é usado para se referir a uma divisão da
empresa chefiada por um gerente, enquanto o termo “gestão” é usado para se referir ao ato
de gerir.
8
Neste trabalho, sempre que existir uma Norma Brasileira (NBR) da ABNT equivalente a um
documento da ISO, ela terá preferência sobre este último.
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negócio e dos requisitos do sistema de processamento de eventos para
monitoramento contínuo dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie;
e) definição da arquitetura: elaboração do modelo computacional para
representar os dados a serem manipulados pelo sistema, definição de
blocos conceituais aderentes à arquitetura de referência da EPTS e
mapeamento desses blocos a sistemas, componentes, interfaces e
protocolos concretos;
f) implementação de protótipo: implementação, com base na arquitetura
definida e num cenário de negócio fictício, de um protótipo com finalidade
experimental; foi necessário desenvolver componentes para implementar
alguns blocos conceituais da arquitetura (tais como interfaces de usuário e
infraestrutura de definição e processamento de regras de monitoramento),
enquanto outros blocos puderam ser implementados por meio da
integração com sistemas ou componentes disponíveis na empresa, sendo
necessário apenas desenvolver conectores de dados para eles, tais como
as fontes de dados para monitoramento de eventos (historiador, sistema
corporativo);
g) execução de testes: verificação do funcionamento do protótipo por meio da
execução de um roteiro de testes, permitindo analisar a adequação da
técnica de processamento de eventos ao monitoramento contínuo dos
estados das barreiras dos diagramas bow-tie;
1.6

Organização do trabalho
A seção 2, Fundamentos, contém a revisão bibliográfica e os conceitos que

servem de base para o restante do trabalho. Primeiramente, destacam-se as
recomendações contidas nos documentos da ISO e da OGP que tratam de gestão
de riscos especificamente para a indústria de petróleo e gás natural. Em seguida,
são apresentados o histórico e a descrição do método bow-tie, ressaltando-se as
tendências apontadas por trabalhos recentes sobre sua aplicação nessa indústria.
Encerrando essa seção, descreve-se a evolução da arquitetura de referência para
PE, com base nos trabalhos apresentados pelo grupo de arquitetura da EPTS nas
edições de 2009 a 2012 da conferência anual sobre o tema.
Na seção 3, Definição da arquitetura, é apresentada a especificação da
arquitetura de PE partindo-se da descrição do processo de negócio, das regras de
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negócio e dos requisitos do sistema de PE para monitoramento contínuo dos
estados das barreiras, até chegar ao mapeamento entre os blocos conceituais que
compõem a arquitetura e os sistemas, componentes, interfaces e protocolos
concretos pré-existentes na empresa ou que necessitaram ser implementados.
Na seção 4, Implementação do protótipo, descrevem-se os detalhes da
estratégia utilizada na implementação e execução do protótipo do sistema de PE
para monitoramento contínuo dos estados das barreiras baseado na arquitetura
definida, de modo a avaliar a adequação da técnica de PE ao propósito pretendido.
A seção 5, Conclusão, encerra o trabalho apresentando as considerações
finais e sugerindo os pontos de extensão para pesquisas futuras.

22

2
2.1

FUNDAMENTOS
Introdução
Esta seção estabelece os conceitos fundamentais, extraídos a partir da

revisão bibliográfica, que serão úteis para embasar o que será apresentado nas
seções seguintes. Inicialmente são abordadas as recomendações da ISO e da OGP
específicas para a gestão de riscos na indústria de petróleo e gás natural,
destacando o conceito de barreira e o modelo do queijo suíço. A seguir, descreve-se
o método bow-tie e seu histórico, ressaltando-se as tendências apontadas pelos
trabalhos mais recentes sobre sua utilização nessa indústria. Por fim, discute-se a
evolução da arquitetura de referência para PE, com base nos trabalhos
apresentados pelo grupo de arquitetura da EPTS nas edições de 2009 a 2012 da
conferência anual sobre o tema.
2.2

Gestão de riscos na indústria de petróleo e gás natural
No contexto deste trabalho, os conceitos relacionados a gestão de riscos, seja

de forma geral ou aplicada à indústria de petróleo e gás natural, são baseados nas
definições e diretrizes contidas em ABNT (2009) e ISO (2000). As definições de
interesse para este trabalho que são provenientes dessas fontes encontram-se
listadas no APÊNDICE A.
De acordo com o padrão ISO 17776 (ISO, 2000), que aborda a gestão de
riscos para a indústria de E&P de petróleo e gás natural, o diagrama ilustrado na
Figura 2 é a forma como frequentemente se representa a inter-relação de ameaças e
eventos que levam à ocorrência de um evento perigoso (na parte à esquerda do
diagrama, que corresponde a uma árvore de falhas), bem como suas consequências
(na parte à direita do diagrama, que corresponde a uma árvore de eventos).
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Figura 2 – Diagrama representativo de um evento perigoso

Fonte: ISO (2000, p. 16)

Ainda de acordo com a ISO (2000, p. 14), para se prevenir a concretização de
um dano potencial decorrente de um perigo, devem ser usadas barreiras, que
podem tanto ser físicas (materiais, dispositivos de proteção, isolamento etc.) como
não-físicas (procedimentos, alarmes, inspeção, treinamento etc.). Esse conceito é
bastante difundido nessa indústria, aparecendo com frequência em documentos,
normas e trabalhos científicos.
Pitblado e Tahilramani (2009) e Hudson (2010) destacam a ligação do
conceito de barreira com o modelo do queijo suíço, proposto pelo Prof. James
Reason, em que se considera que os sistemas de segurança são constantemente
ameaçados e que as barreiras estabelecidas como controles de segurança,
comparadas a fatias de queijo, impedem a ocorrência dos acidentes. Porém, as
barreiras têm vulnerabilidades, comparadas aos buracos das fatias de queijo suíço.
Desta forma, os acidentes ocorrem quando há um alinhamento dos buracos de cada
fatia (ver Figura 3). Quanto mais barreiras, e quanto menos e menores forem os
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buracos, menor será a probabilidade de alinhamento, e consequentemente, maior
será a segurança (REASON, 1990, apud PITBLADO; TAHILRAMANI, 2009).
Figura 3 – Modelo do queijo suíço proposto pelo Prof. James Reason

Fonte: Hudson (2010)

O modelo do queijo suíço e o conceito de barreiras, como se pode ver na
Figura 4, também são referenciados pela OGP em seu relatório nº 456 (OGP, 2011),
que adapta para a indústria de E&P as práticas recomendadas pelo American
Petroleum Institute (API) para adoção de indicadores de desempenho de segurança
operacional nas indústrias petroquímica e de refino de petróleo.
OGP (2011) afirma que o evento perigoso perda de contenção primária9 (do
Inglês, loss of primary containment, LOPC) é a causa predominante de grandes
incidentes na indústria de petróleo e gás natural, e propõe o estabelecimento de dois
tipos de indicadores de desempenho para as barreiras relacionadas a esse evento:
a) leading: indicadores prospectivos, que monitoram a força das barreiras a
partir da medida do desempenho da empresa em manter ativos os
controles de risco associados a elas;
b) lagging: indicadores retrospectivos, que servem para medir a fraqueza das
barreiras (o número e o tamanho dos buracos) a partir de dados de eventos
e incidentes ocorridos.

9

Perda de contenção primária é a liberação não-planejada ou não-controlada de qualquer
material de uma contenção primária, ou seja, um tanque, vaso, duto, veículo ou outro
equipamento projetado para manter um material em seu interior, tipicamente para o
propósito de armazenamento, separação, processamento ou transferência de gases ou
líquidos (OGP, 2011).
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Figura 4 – Indicadores de desempenho aplicados ao modelo do queijo suíço para o evento
perigoso LOPC

Fonte: OGP (2011, p. 2)

O modelo do queijo suíço é comumente citado na literatura da área de gestão
de riscos, não apenas na indútria de petróleo e gás natural, como em outras. A
Figura 5 mostra um exemplo de aplicação do modelo ao acidente ocorrido em
Zagreb, em 1976, envolvendo a colisão aérea entre o voo 476 da British Airways e o
voo 550 da Inex-Adria Airways. De acordo com esta análise, o acidente foi causado
por atos inseguros dos controladores de voo, que foram ensejados por précondições como a ausência do assistente do controlador nos minutos que
precederam o acidente, a sobrecarga de trabalho do controlador, a dificuldade de
comunicação via rádio devido ao alto tráfego, entre outros fatores (COOKSON,
2009).
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Figura 5 – Representação das causas do acidente aéreo ocorrido em
Zagreb, em 1976, através do modelo do queijo suíço

Fonte: Cookson (2009)

Segundo a ISO (2000), uma forma sistemática de classificar qualitativamente
os riscos identificados, permitindo escolher como serão geridos, é através do uso de
uma matriz de tolerabilidade de riscos, como a da Figura 6. São definidas duas
escalas de níveis discretos, sendo uma para a severidade das consequências e
outra para a probabilidade de ocorrência, e para cada combinação entre os níveis
dessas escalas, é atribuído um grau de tolerabilidade. Cada risco é classificado
segundo essas escalas, e é gerido de acordo com a política estabelecida pela
empresa para o grau de tolerabilidade associado à combinação resultante de sua
análise.
Os riscos que recaem sobre a área mais clara da matriz são considerados
toleráveis, por isso podem ser gerenciados sem medidas adicionais de redução de
riscos. Os que recaem sobre a área intermediária são considerados moderados, e
requerem medidas de redução de riscos (barreiras) para mantê-los sob controle. Já
os que recaem sobre a área mais escura da matriz são considerados intoleráveis, e
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por esta razão exigem a adoção de medidas (barreiras) para trazê-los para as
regiões mais claras.
Figura 6 – Exemplo de matriz de tolerabilidade de riscos

Fonte: ISO (2000, p. 19)

Embora bastante difundido na indústria de E&P de petróleo e gás natural, a
forma como o conceito de barreira vem sendo aplicado pelas empresas não tem se
mostrado totalmente eficaz para evitar a ocorrência de incidentes e acidentes, dentre
os quais se destaca o acidente da sonda Deepwater Horizon, ocorrido no Golfo do
México, em abril de 2010, durante a perfuração de um poço para a BP10.
A análise das causas desse acidente (descritas no relatório da BP como uma
sequência de falhas em oito barreiras), bem como a magnitude de suas
consequências (11 vítimas fatais, além do vazamento de óleo, que se estendeu por
87 dias) motivou alguns autores, como Pitblado (2011b), Utseth (2011), van den Berg
(2011) e Bower-White (2013), a manifestarem uma preocupação em se passar a
monitorar continuamente os estados das barreiras, de modo a tornar a gestão dos
riscos operacionais mais eficaz. Esta preocupação, entretanto, assume um tom de
recomendação, uma vez que nenhum deles propõe uma solução concreta para isso.

10

O APÊNDICE B traz o detalhamento do acidente da Deepwater Horizon, baseado nas
informações do relatório da BP.
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Dos métodos de gestão de riscos baseados em barreiras, um dos mais
utilizados pelas empresas da indústria de E&P de petróleo e gás natural é o método
conhecido como bow-tie, cujo nome remonta à semelhança entre a forma de seu
diagrama (que é similar ao da Figura 2, porém acrescido do conceito de barreira) e
uma gravata-borboleta (bow-tie, em Inglês). Seu histórico e a situação atual de sua
adoção na indústria de petróleo e gás natural serão apresentados a seguir.
2.3

O método bow-tie e sua aplicação na indústria de petróleo e gás natural
Embora o método bow-tie de gestão de riscos tenha sido concebido no final

dos anos 1970 por professores de uma universidade australiana, a Royal
Dutch/Shell foi a pioneira na indústria de petróleo e gás natural a integrá-lo a seus
processos, sendo considerada a autora da técnica usada atualmente nessa indústria
(LEWIS; SMITH, 2010).
Alguns artigos publicados por membros da área de E&P da Shell na
International Conference on Health, Safety & Environment de 1996, tais como
Primrose et al. (1996), Primrose, Bentley e van der Graaf (1996) e Gower-Jones, van
der Graaf e Milne (1996), já se baseavam amplamente no método bow-tie.
Zuijderduijn (1999) também faz referência ao método bow-tie, detalhando os
critérios usados em sua elaboração, no contexto da implementação da Diretiva
Seveso II11 no complexo petroquímico da Shell em Pernis, na Holanda.
Zuijderduijn (1999) descreve o Processo de Gestão de Perigos e
Consequências (do Inglês, Hazards and Effects Management Process, HEMP),
desenvolvido pela Shell, como uma avaliação profunda dos riscos de SMS cujo
objetivo é identificar as operações ou instalações críticas que requerem uma
documentação detalhada para demonstrar que os riscos foram reduzidos ao mínimo
razoavelmente praticável (o conceito conhecido em Inglês como As Low As
Reasonably Practicable, ALARP).

11

A EU Directive 82/501/EEC, conhecida como Diretiva Seveso (em alusão ao acidente
ocorrido em uma planta química da cidade de Seveso, na Itália, em 1976), foi adotada na
Europa em 1982, em resposta aos graves acidentes ocorridos em indústrias químicas de
todo o mundo em anos anteriores. Em dezembro de 1996, foi substituída pela Council
Directive 96/82/EC, chamada de Diretiva Seveso II, que foi estendida posteriormente pela
Directive 2003/105/EC. (EUROPEAN COMMISSION, 2012).
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O processo HEMP envolve a identificação dos perigos e consequências, a
avaliação dos riscos associados e a especificação das medidas de controle e
recuperação que devem ser estabelecidas e mantidas. Para cada risco, os controles
preventivos necessários para evitar a concretização de um perigo devem ser
sistematicamente identificados. Outros controles, denominados controles de
recuperação, devem ser especificados para o caso de os controles preventivos virem
a falhar (levando à ocorrência do perigo), para minimizar as consequências e
retornar à situação normal. Estas informações são consolidadas em um documento
chamado Folha de Controle de Perigo (do Inglês, Hazard Control Sheet, HCS), que
apresenta um diagrama similar ao ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Diagrama de um HCS
PREVENTIVE
RECOVERY CONTROLS
CONTROLS e.g. e.g. gas detection,
THREAT e.g.
Hardware (e.g
contingency plans
corrosion
design),Inspection

HAZARD
e.g. LPG

SPILL:
RELEASE
OF HAZARD

CONSEQUENCE
e.g. FIRE

Escalation

BUSINES MODEL SHOWING
ACTIVITIES WHICH MAINTAIN THE HAZARD CONTROLS
Fonte: Zuijderduijn (1999)

Quando o diagrama do HCS representa mais de uma ameaça ou
consequência para um único evento perigoso, com os controles preventivos e de
recuperação formando as barreiras, tem-se um diagrama bow-tie, conforme mostra a
Figura 8.
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Figura 8 – Diagrama bow-tie

Fonte: Zuijderduijn (1999)

Ainda de acordo com Zuijderduijn (1999), o critério adotado na Shell para
determinar com que nível de detalhe os riscos devem ser analisados baseia-se na
classificação segundo a matriz de tolerabilidade de riscos apresentada na Figura 9.
Análises detalhadas de bow-tie são elaboradas somente para riscos enquadrados na
área mais escura da matriz. Para os enquadrados na área intermediária, utiliza-se
HCS baseado em análises simplificadas de bow-tie, e para os da área mais clara, o

Risk
Risk Assessment
Assessment Matrix
Matrix (RAM)
(RAM)

controle é feito apenas através de procedimentos.

Figura 9 – Matriz de tolerabilidade de riscos usada na Shell
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Desde a segunda metade da década de 2000, sucessivos trabalhos vêm
sendo publicados em periódicos e congressos especializados das áreas de SMS e
petróleo e gás natural, relatando resultados positivos atingidos pela gestão de riscos
operacionais baseada no método bow-tie. São alguns exemplos os trabalhos de
Dianous e Fièvez (2006), Lewis e Smith (2010) e Hudson (2010).
Tendo publicado diversos trabalhos em diferentes congressos e periódicos
nos últimos anos, sozinho ou em coautoria, tais como Pitblado e Whipple (2008),
Pitblado e Tahilramani (2009), Pitblado (2011b) e Pitblado e Fisher (2011), o Dr.
Robin Pitblado tem se destacado como grande fomentador do uso deste método.
A análise conjunta de todos esses trabalhos, tanto em termos dos casos de
sucesso reportados, como da distribuição temporal de suas datas de publicação, dá
indício de que o método bow-tie é de fato consagrado na indústria de petróleo e gás
(inclusive na área de E&P). O que se observa, entretanto, é que os relatos indicam
que os diagramas bow-tie são usados como meio de documentar os riscos
operacionais identificados, suas causas e respectivas barreiras preventivas, e suas
consequências e respectivas barreiras mitigadoras. De acordo com Lewis e Smith
(2010), alguns usos práticos comuns são:
a) demonstrar para autoridades que os riscos estão sendo controlados em
conformidade

com

padrões

ou

normas estabelecidas

por

órgãos

reguladores;
b) facilitar a comunicação do plano de gestão de riscos a pessoas de todos os
níveis da organização, mesmo aquelas que não lidam diretamente com a
operação;
c) integrar o plano de gestão de riscos aos procedimentos que devem ser
seguidos em caso de ocorrência de algum dos eventos mapeados no
diagrama, facilitando a validação dos procedimentos por parte dos
responsáveis pela execução das tarefas, bem como a disseminação das
informações a novos colaboradores.
Além disso, as ferramentas comerciais de bow-tie mais citadas nesses
trabalhos,

BowTieXP

(GOVERNORS,

2012)

e

THESIS

BowTie

(ABS

CONSULTING, 2012), restringem-se à construção de diagramas atualizados
manualmente e sua integração com documentos estáticos, não oferecendo recursos
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nativos para atualizar automaticamente os estados das barreiras a partir da
integração com fontes externas de dados (como historiadores e sistemas
corporativos).
Com base neste cenário, identificou-se a oportunidade de unir o método bowtie à técnica de processamento de eventos (descrita a seguir) para proporcionar a
atualização

automática

dos

estados

de

suas

barreiras,

permitindo

seu

monitoramento contínuo.
2.4

Processamento de eventos
De acordo com o glossário da EPTS, compilado por Luckham e Schulte

(2011), define-se processamento de eventos como sendo o processamento
computacional que realiza operações sobre eventos, incluindo leitura, criação,
transformação ou descarte.
É importante notar que esse glossário traz duas definições para evento: uma
geral, mais abstrata, entendida como qualquer coisa que acontece, e outra voltada
para o contexto de software, que corresponde a um objeto que representa, codifica
ou

registra

um

evento,

geralmente

para

o

propósito

de

processamento

computacional. Ambas, no entanto, são usadas como sinônimos em se tratando de
PE, uma vez que sistemas de software não são capazes de processar eventos
propriamente ditos, mas apenas sua representação computacional (LUCKHAM;
SCHULTE, 2011).
Outras definições do glossário da EPTS utilizadas neste trabalho encontramse listadas no APÊNDICE C.
Segundo Etzion (2010), como disciplina de pesquisa, o PE teve origem em
trabalhos de diversas áreas, como bancos de dados ativos, bancos de dados
temporais, sistemas de gerenciamento de streams de dados, regras de inferência,
simulação de eventos discretos e computação distribuída. O autor destaca ainda a
atenção que tem sido dispensada por parte de analistas de mercado, a criação da
EPTS e o estabelecimento de uma comunidade de pesquisa dedicada com uma
conferência anual, a ACM International Conference on Distributed Event-Based
Systems (DEBS).
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Na terceira edição da DEBS, Paschke e Vincent (2009), com base no padrão
ANSI/IEEE Std 1471-2000: recommended practice for architectural description of
software-intensive systems, definiram uma arquitetura de referência para modelar os
elementos abstratos de um sistema de PE, independentemente das tecnologias,
protocolos e produtos usados na sua implementação. Como se pode ver na Figura
10, essa arquitetura de referência está estruturada em quatro camadas principais (do
nível mais baixo para o mais alto):
Figura 10 – Arquitetura de referência para PE

Fonte: Paschke e Vincent (2009)

a) originadora: onde os eventos ocorrem ou são detectados a partir de
streams12;
b) modeladora: define os padrões de eventos, ou seja, os tipos de eventos
cujas instâncias serão necessárias para disparar os eventos complexos
que serão processados na camada seguinte;
c) meio de processamento: plataforma (possivelmente distribuída) que
processa eventos; possui canais para prover acesso aos dados dos
12

Luckham e Schulte (2011) definem um stream de eventos como sendo uma sequência de
eventos ordenados linearmente, usualmente no tempo, podendo ser restrito a um intervalo
de tempo ou outro critério aplicável (espaço, conteúdo, fonte etc.), ou irrestrito (contínuo).
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eventos da camada originadora, processá-los eletronicamente e publicar ou
transportar ativamente os resultados para a camada seguinte;
d) consumidora: recebe os eventos complexos do meio de processamento,
podendo consumi-los, usá-los ou reagir a eles com base em regras; como
a reação pode também gerar novos eventos, a camada consumidora pode
atuar também como originadora.
Nesse trabalho, entretanto, os autores não fornecem nenhum direcionamento
sobre como aplicar essa arquitetura de referência de forma concreta a domínios
específicos.
Nas três edições seguintes da DEBS, Paschke e Vincent, agora como
membros do EPTS Reference Architecture Working Group13 (RAWG), voltaram a
apresentar trabalhos sobre arquitetura de referência para PE (VINCENT et al., 2010,
2011 e 2012). Enquanto o trabalho apresentado na DEBS 2010 deu maior ênfase na
arquitetura em si, o da DEBS 2011 foi mais abrangente, dedicando grande atenção à
questão dos padrões de projeto usados em PE. A nova proposta recebeu a chancela
da EPTS, e foi apresentada como arquitetura de referência da EPTS.
A versão apresentada na DEBS 2010 é exibida na Figura 11, e a Figura 12
mostra a versão da edição seguinte da conferência.
Vincent et al. (2011) descrevem a arquitetura de referência da EPTS como
sendo dividida em três partes:
a) tempo de projeto (design time): inclui a definição, modelagem e
manutenção de eventos, padrões de eventos, regras etc.
b) tempo de execução (run time): subdivide-se em dois grupos, infraestrutura
(fontes e consumidores de eventos) e processador de eventos;
c) administração (administration): abrange as funções relacionadas à
operação do software, como execução, parada, disponibilidade, segurança,
monitoramento do uso de recursos etc.
Embora seja inevitável a identificação de elementos comuns entre esses dois
trabalhos mais recentes e aquele originalmente apresentado por Paschke e Vincent,
13

O EPTS Reference Architecture Working Group foi criado em março de 2009 (poucos
meses antes da DEBS 2009) e é presidido conjuntamente por Paschke e Vincent.
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não se pode afirmar que a arquitetura de referência da EPTS evoluiu a partir da
proposta apresentada em 2009, visto que não há similaridade óbvia entre elas.
Figura 11 – Arquitetura de referência da EPTS conforme apresentada na DEBS 2010

Fonte: Vincent et al. (2010)
Figura 12 – Arquitetura de referência da EPTS conforme apresentada na DEBS 2011

Fonte: Vincent et al. (2011)
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Na DEBS 2012, o trabalho apresentado pelo RAWG (VINCENT et al., 2012)
teve novamente enfoque em padrões de projeto, mas no tocante à arquitetura de
referência, houve pouquíssimas diferenças em relação à versão apresentada no ano
anterior, como se pode constatar pela comparação da arquitetura representada na
Figura 13 com a da Figura 12:
a) na parte da arquitetura correspondente ao tempo de projeto, a expressão
“melhoria contínua” (continuous improvement) deu lugar ao termo
“otimização” (optimization), e a expressão “regras de negócio” (business
rules) substituiu “regras de reação orientadas a eventos” (event-driven
reaction rules);
b) na parte referente ao tempo de execução, o bloco de produção de eventos
(event production) deixou de ter a função de recuperação (retrieval),
mantendo apenas publicação (publication).
Figura 13 – Arquitetura de referência da EPTS conforme apresentada na DEBS 2012

Fonte: Vincent et al. (2012)

À primeira vista, esta última mudança parece ser um alinhamento da
arquitetura de referência da EPTS ao conceito de Event-Driven Architecture (EDA),
que conforme descrito por Chandy e Schulte (2007), deve obrigatoriamente receber
eventos em modo push, ou seja, de forma assíncrona, e nunca em modo pull.
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Porém, na realidade há uma inconsistência entre a figura e o texto explicativo, que
faz menção à função de recuperação do bloco de produção de eventos como
alternativa para obter eventos em modo síncrono, em contraposição à função de
publicação, que trabalha de forma assíncrona.
Outra novidade introduzida nessa versão mais recente da arquitetura de
referência foi a denominação de visão funcional para o diagrama da Figura 13, e a
apresentação de uma visão lógica, exibida na Figura 14, representando o
funcionamento dinâmico da arquitetura de referência da EPTS.
A partir de dados de entrada, os eventos são introduzidos no sistema por um
emissor (emitter), passando a fazer parte de um barramento de eventos (event bus),
de onde são capturados por um processador de eventos (event processor) para
gerar eventos derivados (derived events), que por sua vez também passam a fazer
parte do barramento, podendo ser capturados por outro processador de eventos
para gerar novos eventos derivados. Já o consumidor (consumer) também captura
eventos do barramento, porém com propósito de executar uma reação (reaction)
quando um conjunto pré-definido de eventos é identificado.
Figura 14 – Visão lógica da arquitetura de referência da EPTS

Fonte: Vincent et al. (2012)
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Por ser considerada a arquitetura de referência oficial para PE pelos membros
da EPTS e pelo grau de maturidade evidenciado pelas pouquíssimas diferenças em
relação à versão proposta no ano anterior, a versão apresentada pelo RAWG na
DEBS 2012 foi adotada como base para a arquitetura de PE definida neste trabalho.
2.5

Conclusão
O padrão ISO 17776, que trata da gestão de riscos na indústria de E&P de

petróleo e gás natural, recomenda o uso de métodos de gestão de riscos baseados
em barreiras. Dentre estes, o método bow-tie tem sido divulgado como um dos mais
utilizados. Alguns especialistas da área de gestão de riscos dessa indústria têm
sugerido o monitoramento contínuo dos estados das barreiras preventivas e
mitigadoras como forma de auxiliar a redução da ocorrência de acidentes, porém
sem propor soluções concretas para isto.
A seção seguinte tem o objetivo de mostrar uma possível estratégia para
atender este propósito, por meio da especificação de um sistema de PE cuja
arquitetura é baseada na arquitetura de referência proposta pelo grupo de
arquitetura da EPTS na DEBS 2012.
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3
3.1

DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA
Introdução
Esta seção apresenta a descrição do processo de negócio, as regras de

negócio e os requisitos levantados junto à gerência de SMS da unidade de
operações de E&P em que o trabalho foi desenvolvido, bem como a especificação
da arquitetura definida para o sistema de PE para monitoramento contínuo dos
estados das barreiras preventivas e mitigadoras dos diagramas bow-tie, atualizados
automaticamente a partir de dados de fontes externas.
3.2

Descrição do processo de negócio
No processo de gestão de riscos operacionais das instalações industriais da

unidade de operações de E&P em questão, a gerência de SMS identifica, avalia e
trata os riscos seguindo as normas e padrões estabelecidos pela empresa, que são
em grande parte baseados nas recomendações do padrão ISO 17776 (ISO, 2000).
Utilizando uma matriz de tolerabilidade similar à apresentada na Figura 6 para
classificar os riscos, as barreiras são estabelecidas de modo a permitir gerenciá-los
segundo o conceito ALARP (visto na seção 2.3). Para os riscos classificados como
moderados ou não-toleráveis, essas barreiras são usadas como base para a
construção dos diagramas bow-tie, elaborados conforme o padrão específico da
área de E&P da empresa, que está inserido num contexto maior, ilustrado na Figura
15.
A área corporativa da empresa é responsável por estabelecer as diretrizes de
gestão de riscos e os processos de gestão de riscos operacionais relacionados a
SMS aplicáveis à empresa como um todo. As diretrizes de gestão de riscos
específicas para a área de E&P, estabelecidas em consonância com as diretrizes e
processos da área corporativa, servem de base para o padrão de elaboração de
diagramas bow-tie.
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Figura 15 – Contexto do padrão para elaboração de diagramas bow-tie da área de E&P

Fonte: Elaborado pelo autor

O padrão define dois tipos de diagrama:
a) bow-tie dinâmico: utilizado para fins de gestão de risco, por meio de
arquivo eletrônico editável;
b) bow-tie de referência: elaborado e validado segundo o padrão, e utilizado
como balizador para o bow-tie dinâmico.
De acordo com o padrão, a ferramenta de software oficial da área de E&P da
empresa para elaboração dos diagramas é o THESIS BowTie. Os diagramas bowtie de referência são elaborados com essa ferramenta por uma equipe
multidisciplinar que inclui profissionais das áreas de

processo, inspeção,

manutenção, automação industrial, operação e segurança. Depois da elaboração, os
diagramas passam obrigatoriamente por uma etapa de validação, que conta com a
participação de profissionais experientes da área de operação, e são salvos como
arquivos não-editáveis.
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A partir desses diagramas de referência, são gerados os arquivos editáveis
que serão usados como diagramas bow-tie dinâmicos, cabendo a cada unidade de
operações definir o responsável por manter permanentemente atualizados os
estados das barreiras preventivas e mitigadoras de seus respectivos diagramas. As
atualizações são feitas manualmente, alimentando os arquivos eletrônicos com
informações obtidas também de forma manual através de consultas a:
a) sistemas corporativos da empresa;
b) dados oriundos dos sistemas de automação industrial coletados pelo
sistema historiador;
c) informações fornecidas verbalmente por outras equipes da unidade.
Seguindo as tendências recentes da indústria de E&P de petróleo e gás
natural (ver seções 2.2 e 2.3), a gerência de SMS da unidade de operações em
questão deseja gerenciar os riscos por meio do monitoramento contínuo dos estados
de suas respectivas barreiras, porém considera que a forma como o processo de
elaboração e atualização de diagramas bow-tie está estruturado atualmente não é a
ideal para atingir esse objetivo. Uma vez que a atualização dos estados das
barreiras dos diagramas depende de ação humana, não há garantia de que eles
estejam consistentes com a realidade no momento das tomadas de decisões, o que
pode incorrer em vulnerabilidades. Com exceção das informações obtidas
verbalmente, que sempre precisarão ser entradas manualmente, a atualização das
demais poderia ser automatizada por meio de integração da ferramenta de bow-tie
aos sistemas de origem das informações.
Como as ferramentas comerciais de bow-tie mais utilizadas na indústria de
E&P (BowTieXP e o próprio THESIS BowTie) não possuem suporte nativo à
integração com sistemas externos para atualização automática dos estados das
barreiras, a gerência de SMS deseja construir um sistema que ofereça esta
facilidade, viabilizando o monitoramento contínuo dos estados das barreiras de seus
diagramas.
Uma vez que esse sistema esteja em funcionamento, espera-se poder gerir
os riscos de modo mais eficaz, contribuindo para o aumento da segurança
operacional nas instalações industriais da unidade, ao mesmo tempo sem ferir as
diretrizes e processos vigentes na empresa.
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3.3

Regras de negócio e requisitos
O sistema deverá ser capaz de representar diagramas bow-tie como o exibido

na Figura 16, formados pelos seguintes elementos:
a) perigo: fica no centro do diagrama, representando a fonte de dano
potencial;
b) evento-topo: fica no centro do diagrama, ligado ao perigo, representando a
concretização do dano decorrente dele;
c) ameaças: ficam na extremidade esquerda do diagrama, representando as
possíveis causas para a ocorrência do evento-topo;
d) consequências: ficam na extremidade direita do diagrama, representando
os possíveis desdobramentos da ocorrência do evento-topo;
e) barreiras: ficam entre uma ameaça e o evento-topo, representando
medidas adotadas para reduzir a probabilidade de ocorrência deste último
(barreiras preventivas) ou entre o evento-topo e uma consequência,
representando medidas adotadas para reduzir o impacto da ocorrência do
primeiro (barreiras mitigadoras).
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Figura 16 – Modelo de diagrama bow-tie

Fonte: Elaborado pelo autor

Em um dado instante de tempo, uma barreira pode estar em um (e apenas
um) dos estados descritos no Quadro 1. Cada estado tem um significado específico,
bem como uma cor padrão definida para apresentação em telas gráficas.
Quadro 1 – Estados possíveis para uma barreira
Estado da
Significado
barreira
A barreira está totalmente
Íntegra
íntegra.
A barreira está parcialmente
Degradada
íntegra.
A barreira está totalmente nãoVulnerável
íntegra.
Pelo menos um dos dados de
entrada para avaliação do
Indefinida
estado
da
barreira
está
indisponível.
Fonte: Elaborado pelo autor

Cor padrão para
representação gráfica
Verde
Amarelo
Vermelho
Azul

No escopo deste trabalho, define-se variável multiestados como sendo uma
variável cujo valor é selecionado de um conjunto finito pré-definido de estados.
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Assim, o estado da barreira num dado instante é considerado um exemplo de
variável multiestados.
O estado da barreira decorre unicamente de condições estabelecidas pela
análise de riscos, portanto o estado atual de uma barreira não tem nenhuma
influência sobre seu estado futuro, ou seja, uma barreira pode passar diretamente de
qualquer estado em que esteja para outro.
Para determinar o estado de cada barreira, são definidas regras em termos de
expressões booleanas, isto é, expressões que, ao serem avaliadas, produzem como
resultado um valor falso ou verdadeiro. Cada expressão associada a uma regra
representa um evento a ser monitorado pelo sistema, ou seja, quando uma
expressão é avaliada como verdadeira, isto configura a ocorrência de um evento,
resultando num determinado estado para a barreira. É estabelecida uma ordem
de precedência segundo a qual as expressões devem ser avaliadas, e o estado
resultante para a barreira num dado instante é aquele indicado pela expressão de
maior precedência que for avaliada como verdadeira.
As expressões booleanas que constituem as regras podem usar resultados de
outras expressões, sejam elas booleanas ou numéricas (isto é, expressões que, ao
serem avaliadas, produzem como resultado um valor numérico).
Os tipos de expressões, operações, operandos e operadores que o sistema
deve suportar para representar as regras estão detalhados no APÊNDICE D. O
sistema deve ser construído de modo a prever a definição de novos tipos
futuramente, que serão implementados e acrescentados ao sistema de forma
modular, somando-se a esse conjunto inicial.
Em qualquer instante de tempo arbitrário, ao menos uma das expressões
associadas à barreira deve obrigatoriamente ser verdadeira, permitindo sempre
determinar um estado válido para ela. Situações em que, simultaneamente,
nenhuma das expressões for avaliada como verdadeira são consideradas anômalas
e devem ser sinalizadas pelo sistema ao usuário, para revisão das regras
associadas à barreira correspondente. Consequentemente, as expressões devem
ser definidas de modo a cobrir todas as possibilidades.
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Por exemplo, se a integridade de uma barreira está associada ao valor de
uma pressão que deve ser mantida sob controle dentro de uma faixa de valores
compreendida entre um limite inferior e outro superior, as expressões devem
abranger as três situações possíveis: quando a pressão estiver abaixo do limite
inferior, entre os limites inferior e superior, e acima do limite superior. Desta forma,
garante-se que sempre ao menos uma das expressões seja verdadeira.
O sistema deve permitir que as regras sejam definidas e mantidas pelo
próprio usuário, sem requerer conhecimentos de linguagens de programação de
qualquer espécie.
Está prevista a utilização do estado das barreiras tanto de forma gráfica, em
diagramas bow-tie, como também de forma não-gráfica, por outros sistemas que
poderão utilizar os estados das barreiras como dados de entrada (sistema de
notificação, por exemplo). Outra possibilidade é realimentar os estados das barreiras
no sistema historiador, de modo a registrar seu histórico ao longo do tempo. Por
isso, o sistema deve prover separação entre a definição/processamento das regras
dos estados das barreiras e a apresentação destes, permitindo que o estado de uma
barreira seja processado e consultado de forma centralizada, independentemente de
como será apresentado/utilizado.
O estado de cada barreira é sempre corrente, isto é, interpretado como sendo
o estado atual. O sistema não necessita armazenar o histórico dos estados de cada
barreira ao longo do tempo, porém a cada estado deve ser associado um timestamp,
ou seja, a data (dia, mês e ano) e horário (hora, minuto e segundo) em que aquele
estado foi atualizado pela última vez. As regras para determinação de timestamps
estão detalhadas no APÊNDICE D.
O sistema deve permitir que o usuário investigue o(s) motivo(s) que leva(m)
uma dada barreira a seu estado corrente, ou seja, a partir da barreira deve ser
possível recuperar as expressões que constituem as regras que determinam seu
estado, com seus respectivos valores atuais (verdadeiro/falso), bem como os valores
atuais de seus operandos, recursivamente. Esta característica de detalhamento
recursivo, chamada de drill-down, deve ser incorporada nativamente à estrutura dos
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dados, e não meramente emulada nas camadas de apresentação por meio de
navegação entre telas.
3.4

Especificação da arquitetura
Refletindo as regras de negócio e requisitos apresentados na seção anterior,

foi realizada a modelagem computacional do sistema.
O principal objetivo a ser atingido pela modelagem é oferecer representações
para os elementos do diagrama bow-tie e para regras, expressões, operações e
operandos, de modo que sejam viabilizados aspectos dos requisitos como
extensibilidade (definição de novos tipos), construção de regras pelo próprio usuário
por meio de interfaces sem necessidade de utilizar programação, independência
entre a definição/processamento das regras de monitoramento de eventos e a
apresentação dos dados, além de incorporação de informações de drill-down à
estrutura dos dados de modo nativo.
A Figura 17 mostra o diagrama de classes14 correspondente aos tipos de
valores suportados pelo sistema, agrupados no pacote EstadoBarreira.Valores. A
interface IValor oferece uma abstração para todos os tipos de valores, com uma
propriedade “valor” do tipo Object. Isto permite que todos os valores sejam tratados
de maneira uniforme pelas outras classes que os manipulam, sem que elas
precisem saber o tipo específico do valor. Também permite que novos tipos de
valores sejam adicionados ao sistema, bastando que eles implementem a interface
IValor.

Os diagramas de classes apresentados nesta seção utilizam a notação UML do Microsoft
Visual Studio Ultimate 2012.
14
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Figura 17 – Diagrama de classes da modelagem dos tipos de valores usados pelo sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

Outra interface, chamada IOperando, foi definida para oferecer uma abstração
de todos os tipos de operandos que podem ser usados pelas operações suportadas
pelo sistema. Além de um valor (cujo tipo é a interface IValor, descrita
anteriormente), essa interface inclui também um nome e um timestamp. A Figura 18
exibe o diagrama de classes para dois tipos de operandos (constante e entrada
externa), além da classe que representa o resultado de uma expressão, que engloba
um valor (também do tipo IValor) e um timestamp. Essas classes foram agrupadas
no pacote EstadoBarreira.Operacoes. Um aspecto relevante desta modelagem são
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as classes abstratas Constante e EntradaExterna, que agrupam os atributos e
comportamentos comuns a todas as suas respectivas classes derivadas.
Assim como no caso da interface IValor, a interface IOperando e as classes
abstratas Constante e EntradaExterna permitem que, caso surja a necessidade
futuramente, sejam definidos novos tipos de operandos (bastando implementar a
interface), ou especificamente novos tipos de operandos constantes ou entradas
externas (bastando estender a respectiva classe abstrata).
Outro detalhe da modelagem importante de ser notado na Figura 18 é o
atributo BarreirasAssinantes da classe EntradaExterna, constituído de uma lista de
barreiras. O objetivo deste atributo é prover uma ligação direta entre uma dada
entrada externa e as barreiras cujas regras a utilizam. Assim, cada vez que a
entrada externa receber um novo valor, é possível percorrer todas as barreiras da
lista notificando-as da necessidade de recalcular seus respectivos estados, uma vez
que houve atualização em um dos dados de entrada das expressões que compõem
suas regras. Este mecanismo permite que novos valores de entradas externas
sejam processados tão logo estejam disponíveis, em modo push, característica
fundamental do conceito de EDA (CHANDY; SCHULTE, 2007), conforme visto na
seção 2.4.
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Figura 18 – Diagrama de classes da modelagem (parcial) de operandos (constantes e
entradas externas) e resultado

Fonte: Elaborado pelo autor

Além de operandos e resultado, o pacote EstadoBarreira.Operacoes também
inclui as classes que representam as operações propriamente ditas. A Figura 19
apresenta a modelagem das operações booleanas, que possuem dois subtipos:
lógicas e relacionais. Esses três conceitos foram modelados como classes abstratas,
seguindo a mesma estratégia descrita anteriormente para os operandos (prover
agrupamento de atributos e comportamentos comuns às classes derivadas e permitir
extensibilidade). No caso das operações de desigualdade – maior/menor que e
maior/menor ou igual a – foi criada uma classe abstrata adicional, já que todas essas
operações são similares em termos de número e tipos permitidos de operandos (ver
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Quadro 20 no APÊNDICE D), diferindo apenas na operação em si, que é
implementada por cada classe concreta no método AvaliarDesigualdade.
Figura 19 – Diagrama de classes da modelagem (parcial) de operações booleanas (lógicas
e relacionais)

Fonte: Elaborado pelo autor
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A
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operandos

fica

a

cargo

do

método

ValidarNumOperandos, enquanto a validação da compatibilidade entre o tipo do
operando e o(s) tipo(s) aceito(s) pelo operador é feita pelo método ValidarTipo. A
determinação do timestamp do resultado de uma operação (conforme regra
apresentada

no

APÊNDICE

D)

é

realizada

pelo

método

DeterminarTimestampResultado.
Encapsulando os dois pacotes anteriores, o pacote EstadoBarreira contém a
modelagem de barreira, regra e tipos de expressões, como mostra a Figura 20. A
classe Expressao é abstrata, resultado da aplicação da mesma estratégia descrita
anteriormente para outras classes abstratas.
Tanto a classe Barreira como a classe Expressao implementam a interface
IOperando, podendo, desta forma, ser usadas como operandos em expressões para
compor regras de outras barreiras. Um cuidado necessário em relação a essa
característica é garantir que uma barreira ou expressão não seja utilizada como
operando de suas próprias expressões (referência circular).
O método atualizarEstado da classe Barreira é o que deve ser chamado
quando uma entrada externa que compõe as expressões de suas respectivas regras
recebe um novo valor. Para que isto ocorra, a barreira deve ser incluída na lista de
barreiras assinantes de cada uma de suas entradas externas, conforme descrito
anteriormente.
É importante notar que, da forma como foram modelados, o pacote
EstadoBarreira e seus dois subpacotes fornecem uma modelagem geral para um
sistema de atualização automática de estados de barreiras com extensibilidade e
informações de drill-down incorporadas nativamente à estrutura dos dados, que não
é atrelada exclusivamente ao método bow-tie, ou seja, pode ser aproveitado também
para suportar outros métodos de gestão de riscos baseados em barreiras.
Por esta razão, a modelagem dos conceitos específicos do método bow-tie
(perigo, evento-topo, ameaça, consequência, barreira preventiva/mitigadora) foi
encapsulada em um pacote à parte, chamado DiagramaBowTie, apresentado na
Figura 21. O único acoplamento deste pacote com o pacote EstadoBarreira é com a
classe Barreira, usada como tipo das listas de barreiras preventivas da classe
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Ameaca e barreiras mitigadoras da classe Consequencia. Um detalhe importante é
que a modelagem prevê que uma mesma barreira possa integrar a lista de barreiras
de mais de uma ameaça e/ou consequência.
Figura 20 – Diagrama de classes da modelagem de barreira, regra e tipos de expressões
(parcial)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 21 – Diagrama de classes da modelagem de diagrama bow-tie, ameaça e
consequência

Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar de alguns elementos da arquitetura não terem sido representados nos
diagramas de classe anteriores, sua modelagem é análoga à de outros elementos
que foram representados, conforme listado no Quadro 2.
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Quadro 2 – Elementos da arquitetura que não foram contemplados nos diagramas
de classe e suas respectivas referências de modelagem
Elemento da arquitetura
Modelagem análoga a
ConstanteMultiestados
Classes das demais constantes
EntradaExternaTexto e
Classes das demais entradas
EntradaExternaDbl (número real)
externas
Operações numéricas (adição, subtração Classe abstrata OperacaoBooleana
multiplicação etc.)
e suas classes derivadas
Operações booleanas lógicas
Classes OperacaoE e OperacaoOu
OU EXCLUSIVO e NÃO
Operação booleana relacional
Classe OperacaoIgualA
DIFERENTE DE
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da modelagem dos pacotes DiagramaBowTie e EstadoBarreira (e
seus dois subpacotes), foi elaborada a arquitetura do sistema, estruturada segundo
a arquitetura de referência de PE da EPTS conforme apresentada na DEBS 2012
(ver Figura 13 na seção 2.4). O diagrama de blocos conceituais correspondente
pode ser visto na Figura 22.
Figura 22 – Diagrama de blocos conceituais do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor
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O bloco Repositório de Regras corresponde ao bloco Event and Complex
Event Definition, Modeling and Optimization da arquitetura de referência, que
pertence à seção “tempo de projeto” (design time). A função deste bloco é prover um
repositório para armazenar as regras para monitoramento dos eventos associados
aos estados das barreiras, em termos de expressões booleanas formadas pela
combinação dos elementos do pacote EstadoBarreira e seus dois subpacotes. A
construção dessas regras é elaborada por um usuário que tenha permissão para tal,
utilizando uma interface disponibilizada pelo Módulo de Administração.
Os blocos Conectores de Entrada e Conectores de Saída correspondem,
respectivamente, aos blocos Event Production e Event Consumption da arquitetura
de referência, ambos pertencentes ao grupo infraestrutura da seção denominada
“tempo de execução” (run time). Enquanto o primeiro abrange os conectores
responsáveis por obter os dados a partir de suas fontes (historiador, sistemas
corporativos, entrada manual etc.), o segundo encarrega-se de disponibilizar uma
interface de consulta aos estados correntes das barreiras (juntamente com as
respectivas informações de drill-down) para utilização pelas aplicações (diagramas
bow-tie, sistema de notificação, registro do histórico dos estados no historiador etc.).
Preferencialmente, sempre que for possível, esses conectores devem trabalhar em
modo push (assíncrono), de modo a evitar que algum evento seja perdido ou
reportado com atraso, o que é mais provável de ocorrer em modo pull (quando a
coleta/envio é feita periodicamente em intervalos de tempo pré-definidos).
Também fazendo parte da seção “tempo de execução” (run time) da
arquitetura de referência, porém pertencente a outro grupo (processador de
eventos), o bloco Repositório de Estados de Barreiras corresponde ao bloco State
Management da arquitetura de referência. Consiste, essencialmente, de uma
coleção de objetos da classe Barreira do pacote EstadoBarreira, representando,
para cada uma delas, as respectivas informações de estado corrente e drill-down.
As funcionalidades aplicáveis ao contexto deste trabalho que correspondem
aos quatro blocos opcionais da arquitetura de referência pertencentes ao grupo
processador de eventos da seção “tempo de execução” (run time) – Event
Preparation, Event Analysis, Complex Event Detection e Event Reaction – são
atribuídas ao bloco Mecanismo de Processamento de Eventos. Ele é responsável
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por receber os dados dos Conectores de Entrada e disparar a execução das regras
de monitoramento de eventos armazenadas no repositório (em termos práticos, isso
significa atualizar o valor dos objetos da classe EntradaExterna e invocar o método
atualizarEstado de cada uma de suas barreiras assinantes). Através da avaliação
das expressões que compõem as regras, os valores das entradas externas, que no
conceito de PE correspondem a eventos simples, dão origem a eventos
complexos, resultando nos estados das barreiras associados a eles.
Por fim, o bloco Módulo de Administração, que interage com todos os blocos
anteriores, representa o bloco Event Processing Monitoring + Control da seção
“administração” (administration) da arquitetura de referência. Ele provê as interfaces
para gerenciar os conectores de entrada e saída, os repositórios de regras e
estados, bem como a execução/parada do mecanismo de processamento de
eventos. É nele também que são tratados os aspectos de segurança do sistema,
através da atribuição de permissões a cada usuário de acordo com o papel que
exerce (administrador, editor de regras, cadastrador de dados de entrada manual ou
usuário comum).
A interação entre os blocos da arquitetura deve suportar arquiteturas
distribuídas, permitindo que os componentes sejam instalados em nós separados e
se comuniquem através de uma rede, utilizando protocolos padronizados. A Figura
23 mostra um esquema representativo da distribuição pretendida dos componentes
da arquitetura de PE pelos nós da rede.
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Figura 23 – Distribuição dos componentes da arquitetura de PE pelos nós da rede

Fonte: Elaborado pelo autor

O núcleo do sistema de PE, que inclui os blocos conceituais descritos
anteriormente, ficará hospedado num servidor conectado à rede corporativa da
empresa. Ele pode ser implementado tanto em plataforma Java como Microsoft
.NET (linguagem C#), já que ambas são consideradas padrão na arquitetura
corporativa, embora a segunda seja a mais indicada para integração com o sistema
historiador utilizado na empresa, o OSIsoft PI System.
Os sistemas corporativos e o historiador PI System, que são usados como
fontes externas de dados para o sistema, também são hospedados em servidores
conectados à rede corporativa. A rede de automação industrial, fisicamente
segregada desta última, não pode nem necessita ser acessada diretamente pelo
sistema de PE, já que os dados advindos dos sistemas de automação industrial são
coletados e armazenados pelo historiador e suas interfaces.
Salvo em caso de impossibilidade técnica, que não é o caso do PI System
nem da maioria dos sistemas corporativos usados na empresa, os conectores de
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entrada não devem ser instalados nos mesmos servidores dos sistemas usados
como fontes de dados, a fim de não interferirem em seu funcionamento, devendo ser
executados no próprio servidor do sistema de PE, ou, alternativamente, em um ou
mais servidores à parte, conferindo maior escalabilidade ao sistema. A comunicação
entre os conectores e o mecanismo de processamento de regras deve utilizar
tecnologias padronizadas, como XML Web Services, que utilizam protocolo SOAP,
ou serviços do tipo Representational State Transfer (REST), que utilizam protocolo
HTTP.
A empresa conta com mais de um sistema de notificação, e a forma de
integração com cada um deles varia. Em particular, pode ser utilizado o PI
Notifications, ferramenta nativa do próprio historiador, bastando implementar um
conector de saída do sistema de PE para armazenar o histórico dos estados das
barreiras no PI System, para que as informações estejam automaticamente
disponíveis para serem usadas para disparar notificações.
Para acessar o sistema, os usuários deverão utilizar computadores
conectados à rede corporativa. É recomendável, embora não obrigatório, que a
interação dos usuários que exercem papéis privilegiados (administradores, editores
de regras ou cadastradores de dados de entrada manual) com o módulo de
administração do sistema seja feita através de interfaces web, que necessitam ser
compatíveis com os navegadores Microsoft Windows Internet Explorer (versão 8
ou superior) e Mozilla Firefox (versão 17 ou superior). No caso de serem usadas
interfaces desktop, deve ser suportado o sistema operacional Microsoft Windows
(versão 7 ou superior).
Os usuários comuns não interagirão diretamente com o sistema de PE, mas
sim com o sistema de elaboração e visualização de diagramas bow-tie cujas
barreiras têm seus estados atualizados automaticamente pelo sistema de PE. O
sistema de bow-tie também deve preferencialmente ser baseado em interface web,
compatível com os navegadores citados anteriormente.
3.5

Conclusão
Visando a atender as regras de negócio e requisitos levantados junto à

gerência de SMS da unidade de operações de E&P da empresa, foi definida uma
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arquitetura de PE aderente à arquitetura de referência da EPTS para o sistema de
atualização automática dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie a partir de
dados de fontes externas para permitir seu monitoramento contínuo. A próxima
seção descreve o protótipo que foi implementado com base em um cenário de
negócio fictício para validar alguns aspectos da arquitetura, além da adequação da
técnica de PE ao propósito pretendido.
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4
4.1

IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO
Introdução
De modo a validar os conceitos principais endereçados pela arquitetura de PE

definida, bem como o atendimento aos principais requisitos levantados junto à
gerência de SMS da unidade de operações de E&P da empresa, foi implementado
um protótipo simplificado do sistema de atualização automática dos estados das
barreiras dos diagramas bow-tie, cujos detalhes serão descritos a seguir.
4.2

Descrição do cenário de negócio
Para a implementação do protótipo, foi utilizado como base um cenário fictício

de uma plataforma marítima produtora de gás natural chamada de Plataforma de
Produção de Gás Fictícia 1 (PPGF1).
A Figura 24 mostra o esquema hipotético, baseado em Thomas (2001, p. 255261), da planta de processamento primário da PPGF1, que realiza o pré-tratamento
do gás produzido antes de escoá-lo para terra pelo gasoduto.
Do poço, o fluido produzido sobe até a plataforma por um duto, passando por
uma válvula de chegada e entrando em outro duto que leva até o vaso separador,
onde ocorre a separação das fases líquida e gasosa. Enquanto a primeira,
constituída basicamente de água, é direcionada para tratamento, o gás flui para a
etapa seguinte, de condicionamento, cujo objetivo é remover ou reduzir os teores de
contaminantes para atender as especificações de mercado, segurança, transporte
ou processamento posterior.
O condicionamento compreende dois processos:
a) desidratação: remoção da água dissolvida no gás, evitando corrosão e a
formação de hidratos, que reduzem a capacidade dos gasodutos;
b) dessulfurização: remoção dos gases ácidos causadores de corrosão, como
os compostos de enxofre e o CO2.
Livre da fase líquida e dos contaminantes, o gás é enviado a uma Unidade de
Processamento de Gás Natural (UPGN), que separa as frações leves (metano e
etano) das pesadas, de maior valor comercial. As primeiras são aproveitadas no
próprio processo de produção ou consumidas como combustível para geração de
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energia para a plataforma, ou ainda, se houver excedente, direcionadas para
queimadores. Já as segundas são escoadas para terra pelo gasoduto.
Figura 24 – Esquema da planta de processamento primário da plataforma fictícia PPGF1

Fonte: Elaborado pelo autor

Os equipamentos da planta de processamento primário, bem como os dutos
responsáveis por conduzir o gás entre eles, são dotados de medidores de pressão.
Esses instrumentos enviam os valores medidos para o sistema de supervisão e
controle da PPGF1. Caso identifique um aumento de pressão fora do normal, o
sistema gera um alarme na sala de controle, solicitando a atenção e intervenção por
parte dos operadores conforme o procedimento estabelecido. Caso não haja
atuação do operador ou ela não seja eficaz para fazer com que a pressão pare de
aumentar e retorne ao patamar considerado seguro, um sistema automático de
despressurização, formado por válvulas de segurança, entra em ação para proteger
o processo da sobrepressão.
Há também na plataforma um sistema de detecção de fogo e gás composto
por conjuntos de detectores distribuídos pelas diversas áreas da planta (chegada,
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separação, desidratação, dessulfurização e processamento), que enviam sinais ao
sistema de supervisão e controle. Este, por sua vez, tem a capacidade de executar
as ações automáticas de proteção e de combate a incêndio quando detectada
presença de gás ou fogo.
Tanto os medidores de pressão, como os sistemas de despressurização e
detecção de fogo e gás, por serem conectados ao sistema de automação da
plataforma, permitem que seus dados sejam coletados e armazenados pelo sistema
historiador da empresa.
A PPGF1 possui ainda uma equipe de brigadistas que recebem treinamentos
de reciclagem anualmente, estando aptos a combater princípios de incêndio em
todas as áreas da plataforma e a executar uma operação de abandono, se
necessário.
4.3

Diagrama bow-tie usado no protótipo
Com base no cenário descrito, foi elaborado um diagrama bow-tie hipotético

simplificado para o perigo “gás inflamável” e o evento-topo “perda de contenção
primária”, considerando uma única ameaça (“ruptura em dutos ou equipamentos
causada por sobrepressão”) com duas barreiras preventivas (Monitoramento
Contínuo e Controle da Pressão e Sistema de Despressurização) e uma única
consequência (“danos materiais causados por explosão”) com duas barreiras
mitigadoras (Sistema de Detecção de Fogo e Gás e Brigada de Incêndio). Este
diagrama bow-tie está ilustrado na Figura 25.
É importante ressaltar que, num cenário real, o diagrama bow-tie seria
elaborado após a identificação e avaliação detalhada dos riscos operacionais
associados ao processo industrial da planta de processamento primário da
plataforma, determinando-se as barreiras preventivas e mitigadoras necessárias
para controlá-los a partir de sua classificação numa matriz de tolerabilidade similar à
apresentada na Figura 6. Neste cenário fictício, entretanto, essas atividades foram
suprimidas.

63

Figura 25 – Diagrama bow-tie hipotético utilizado como base para implementar o protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4

Identificação das vulnerabilidades a serem monitoradas para as barreiras
A primeira barreira preventiva, Monitoramento Contínuo e Controle Da

Pressão, pressupõe que as pressões registradas pelos medidores sejam
monitoradas continuamente de modo a garantir que cada uma delas permaneça
abaixo do respectivo limite superior estabelecido. O sistema de supervisão e controle
da plataforma é capaz de monitorar individualmente essas pressões e gerar alarmes
indicando a necessidade de atuação para os operadores, que, antes de iniciarem
suas atividades, são treinados para executar o procedimento de controle da pressão.
Entretanto, as seguintes condições representam vulnerabilidades que podem
comprometer a eficácia desta barreira:
a) falta de sinal em um ou mais medidores de pressão: a partir de consulta ao
sistema historiador, é possível detectar valores com erro de leitura ou que
estejam sem variação durante um período de tempo pré-estabelecido;
b) valor incorreto registrado por um medidor descalibrado: se um dado
medidor está realizando suas leituras normalmente e os valores estão
sendo atualizados com frequência, não é possível determinar se o valor
está correto apenas com base nos dados do historiador, porém há uma
forma de mitigar isto, que é verificar se algum dos medidores está com seu
plano de manutenção preventiva em atraso (informação disponível no
sistema corporativo), o que representaria uma probabilidade maior de ele
estar descalibrado;
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c) falta de capacitação do operador: todos os operadores devem ter sido
treinados para executar o procedimento de controle da pressão;
d) demora do operador para executar uma ação de controle para estabilizar a
pressão de processo: um alarme ativo por um período maior do que o préestabelecido como tolerável para atuação do operador representa uma
probabilidade maior de ocorrer a escalada para um vazamento de gás.
Constituindo a segunda barreira preventiva, o Sistema de Despressurização é
essencial para evitar a ocorrência do evento-topo caso seja detectada alguma
pressão crescendo de forma anormal e não haja atuação eficaz por parte do
operador, por isso as seguintes vulnerabilidades devem ser evitadas:
a) sistema inoperante: o sistema de despressurização possui um recurso de
autodiagnóstico que é executado de hora em hora, e cujo resultado pode
ser consultado no sistema historiador;
b) falha de acionamento: mesmo que o autodiagnóstico sinalize que o sistema
está operante, pode ocorrer falha no acionamento, por isso torna-se
necessário verificar também se o plano de manutenção preventiva não está
em atraso, de modo a reduzir a chance de que isto ocorra.
Uma vez que as barreiras preventivas não tenham sido eficazes para evitar a
ocorrência do evento-topo, concretizando-se o vazamento de gás, entram em ação
as barreiras mitigadoras.
Para a primeira delas, o Sistema de Detecção de Fogo e Gás, devem ser
monitoradas as seguintes vulnerabilidades:
a) sistema inoperante: análogo ao sistema de despressurização;
b) falha de acionamento: análogo ao sistema de despressurização.
Finalmente, a Brigada de Incêndio, segunda barreira mitigadora, está sujeita
às seguintes vulnerabilidades:
a) capacitação inadequada dos brigadistas: todos os brigadistas devem ter
passado pelo treinamento inicial ou de reciclagem há um ano ou menos;
b) falha nos extintores de incêndio: todos os extintores devem estar dentro de
seus respectivos períodos de validade;
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c) falha na bomba de água: é necessário verificar se o plano de manutenção
preventiva da bomba de água que alimenta os hidrantes não está em
atraso.
4.5

Definição das regras para determinação dos estados das barreiras
A partir do mapeamento das possíveis vulnerabilidades de cada barreira, e

das formas de monitorá-las, procedeu-se à construção das regras a serem
processadas pelo sistema.
Para as regras da barreira preventiva Monitoramento Contínuo e Controle da
Pressão, foram definidas quatro entradas externas, descritas no Quadro 3.
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Quadro 3 – Entradas externas utilizadas para as regras da barreira Monitoramento Contínuo
e Controle da Pressão
Entrada externa
Tipo
Significado
Fonte
Se Verdadeiro: o medidor de
pressão “X” está registrando
valores normalmente
Se Falso: o medidor de
ativo_medidor_pressao_X
Booleano
Historiador
pressão “X” está
apresentando erro de leitura
ou seu valor está sem
variação
Se positivo ou zero: dias
que faltam para a próxima
manutenção preventiva do
dias_manut_prev_
Numérico
Sistema
medidor de pressão “X”
medidor_pressao_X
(inteiro)
Corporativo
Se negativo: dias de atraso
da manutenção preventiva
do medidor de pressão “X”
Se Verdadeiro: o operador
“X” foi treinado no
procedimento de controle da
tre_proced_controle_pressao_
pressão
Sistema
Booleano
operador_X
Se Falso: o operador “X”
Corporativo
não foi treinado no
procedimento de controle da
pressão
Se zero: o alarme do
medidor de pressão “X” está
inativo
tempo_alarme_
Numérico Se positivo: tempo (em
Historiador
medidor_pressao_X
(inteiro) segundos) transcorrido
desde que o alarme do
medidor de pressão “X”
tornou-se ativo
Fonte: Elaborado pelo autor

O Quadro 4 apresenta as expressões montadas com a primeira entrada, que
representa o estado de funcionamento dos medidores de pressão, bem como o
evento correspondente.
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Quadro 4 – Expressões relativas ao funcionamento dos medidores de pressão, que
compõem as regras para a barreira Monitoramento Contínuo e Controle da
Pressão
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
Pelo menos um medidor
ativo_medidor_pressao_X =
de pressão está
Ou /
Falso
Vulnerável apresentando erro de
Igual a
(para todos os medidores de
leitura ou seu valor está
pressão)
sem variação
ativo_medidor_pressao_X =
Todos os medidores de
E/
Verdadeiro
pressão estão registrando
Íntegra
Igual a
(para todos os medidores de
valores normalmente
pressão)
Fonte: Elaborado pelo autor

A segunda entrada do Quadro 3 é relativa à validade da manutenção
preventiva dos medidores de pressão, e suas respectivas expressões estão listadas
no Quadro 5. Foi adotado o limite mínimo de 15 dias para considerar a barreira
íntegra, sendo que abaixo disso ela será considerada degradada, e apenas em caso
de valor negativo (atraso consumado) será considerada vulnerável.
Quadro 5 – Expressões relativas à validade da manutenção preventiva dos medidores de
pressão, que compõem as regras para a barreira Monitoramento Contínuo e
Controle da Pressão
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
dias_manut_prev_
Pelo menos um medidor
Ou /
de pressão está com a
medidor_pressao_X  0
Vulnerável
Menor que
manutenção
preventiva
(para todos os medidores de
em atraso
pressão)
Faltam menos de 15 dias
dias_manut_prev_
para
a
manutenção
Ou /
medidor_pressao_X  15
Degradada preventiva de pelo menos
Menor que
(para todos os medidores de
um medidor de pressão
pressão)
expirar
dias_manut_prev_
Todos os medidores de
E/
pressão estão com a
medidor_pressao_X  15
Maior ou
Íntegra
manutenção
preventiva
(para todos os medidores de
igual a
em dia
pressão)
Fonte: Elaborado pelo autor

As expressões elaboradas para a terceira entrada, que corresponde à
verificação do treinamento dos operadores no procedimento de controle da pressão,
são apresentadas no Quadro 6.
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Quadro 6 – Expressões relativas ao treinamento dos operadores no procedimento de
controle da pressão, que compõem as regras para a barreira Monitoramento
Contínuo e Controle da Pressão
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
Pelo menos um operador
tre_proced_controle_pressao_
Ou /
não foi treinado no
operador_X = Falso
Vulnerável
Igual a
procedimento de controle
(para todos os operadores)
da pressão
Todos os operadores
tre_proced_controle_pressao_
E/
foram treinados no
operador_X = Verdadeiro
Íntegra
Igual a
procedimento de controle
(para todos os operadores)
da pressão
Fonte: Elaborado pelo autor

A quarta e última entrada da primeira barreira preventiva diz respeito à
demora do operador para controlar a pressão. Foi estabelecido o limite máximo de
60 segundos para considerar a barreira íntegra apesar de o alarme permanecer
ativo. Após esse limite, a barreira passa a ser considerada degradada, e se
ultrapassar o segundo limite, de 90 segundos, será considerada vulnerável (Quadro
7).
Quadro 7 – Expressões relativas à demora do operador para controlar a pressão, que
compõem as regras para a barreira Monitoramento Contínuo e Controle da
Pressão
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
tempo_alarme_
Pelo menos um dos
Ou /
alarmes dos medidores de
medidor_pressao_X  90
Vulnerável
Maior que
pressão está ativo há
(para todos os medidores de
mais de 1 minuto e meio
pressão)
tempo_alarme_
Pelo menos um dos
Ou /
alarmes dos medidores de
medidor_pressao_X  60
Degradada
Maior que
pressão está ativo há
(para todos os medidores de
mais de 1 minuto
pressão)
Nenhum dos alarmes dos
E/
tempo_alarme_
medidores de pressão
Menor ou
Íntegra
está ativo há mais de 1
medidor_pressao_X  60
igual a
minuto
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a segunda barreira preventiva, o Sistema de Despressurização, duas
entradas externas, detalhadas no Quadro 8, foram mapeadas para a elaboração de
suas regras.
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Quadro 8 – Entradas externas utilizadas para as regras da barreira Sistema de
Despressurização
Entrada externa
Tipo
Significado
Fonte
Se Operante: o sistema de
despressurização está
operando normalmente
MultiSe em Falha: o
estados
autodiagnóstico constatou
estado_sist_despressurizacao
(Operante,
Historiador
uma falha no sistema de
Falha,
despressurização
Inoperante)
Se Inoperante: o sistema de
despressurização está
inativo
Se positivo ou zero: dias
que faltam para a próxima
manutenção preventiva do
sistema de
dias_manut_prev_
Numérico
Sistema
despressurização
sist_despressurizacao
(inteiro)
Corporativo
Se negativo: dias de atraso
da manutenção preventiva
do sistema de
despressurização
Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação à primeira entrada, a expressões foram definidas de modo que a
barreira só seja considerada íntegra se o sistema de despressurização estiver
operando normalmente. Qualquer situação diferente desta fará com que a barreira
seja considerada vulnerável (Quadro 9).
Quadro 9 – Expressões relativas ao estado operacional reportado pelo autodiagnóstico do
Sistema de Despressurização, que compõem as regras para a barreira
homônima
Estado
Operação
Expressão
Evento correspondente
resultante
estado_sist_despressurizacao =
Inoperante
Problema no sistema de
Ou /
ou
Vulnerável despressurização reportado
Igual a
estado_sist_despressurizacao =
pelo autodiagnóstico
Falha
O sistema de
estado_sist_despressurizacao =
Igual a
Íntegra
despressurização está
Operante
operante
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a segunda entrada, relativa à validade da manutenção preventiva do
sistema de despressurização, as expressões seguem o mesmo critério estabelecido
para os medidores de pressão, adotando 15 dias como limite mínimo tolerável para
considerar a barreira íntegra (Quadro 10).
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Quadro 10 – Expressões relativas à validade da manutenção preventiva do Sistema de
Despressurização, que compõem as regras para a barreira homônima
Estado
Operação
Expressão
Evento correspondente
resultante
O sistema de
dias_manut_prev_
Menor
despressurização está com
Vulnerável
que
a manutenção preventiva em
sist_despressurizacao  0
atraso
Faltam menos de 15 dias
dias_manut_prev_
Menor
para a manutenção
Degradada
que
preventiva do sistema de
sist_despressurizacao  15
despressurização expirar
O sistema de
dias_manut_prev_
Maior ou
despressurização está com
Íntegra
igual a
a manutenção preventiva em
sist_despressurizacao  15
dia
Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira barreira mitigadora, o Sistema de Detecção de Fogo e Gás, possui
duas

entradas

externas

(Quadro

11)

análogas

às

da

barreira

anterior.

Consequentemente, as regras dessas duas barreiras também são similares. As
expressões que envolvem a primeira entrada estão no Quadro 12, enquanto o
Quadro 13 apresenta as expressões para a segunda.
Quadro 11 – Entradas externas utilizadas para as regras da barreira Sistema de Detecção
de Fogo e Gás
Entrada externa
Tipo
Significado
Fonte
Se Operante: o sistema de
detecção de fogo e gás está
operando normalmente
MultiSe em Falha: o
estados
autodiagnóstico constatou
estado_sist_detec_fogo_gas
(Operante,
Historiador
uma falha no sistema de
Falha,
detecção de fogo e gás
Inoperante)
Se Inoperante: o sistema de
detecção de fogo e gás está
inativo
Se positivo ou zero: dias
que faltam para a próxima
manutenção preventiva do
sistema de detecção de
dias_manut_prev_
Numérico
Sistema
fogo e gás
sist_detec_fogo_gas
(inteiro)
Corporativo
Se negativo: dias de atraso
da manutenção preventiva
do sistema de detecção de
fogo e gás
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 12 – Expressões relativas ao estado operacional reportado pelo autodiagnóstico do
Sistema de Detecção de Fogo e Gás, que compõem as regras para a barreira
homônima
Estado
Operação
Expressão
Evento correspondente
resultante
estado_sist_detec_fogo_gas =
Problema no sistema de
Inoperante
Ou /
detecção de fogo e gás
ou
Vulnerável
Igual a
reportado pelo
estado_sist_detec_fogo_gas =
autodiagnóstico
Falha
estado_sist_detec_fogo_gas =
O sistema de detecção de
Igual a
Íntegra
Operante
fogo e gás está operante
Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 13 – Expressões relativas à validade da manutenção preventiva do Sistema de
Detecção de Fogo e Gás, que compõem as regras para a barreira homônima
Estado
Operação
Expressão
Evento correspondente
resultante
O sistema de detecção de
dias_manut_prev_
Menor
fogo e gás está com a
Vulnerável
que
manutenção preventiva em
sist_detec_fogo_gas  0
atraso
Faltam menos de 15 dias
para a manutenção
dias_manut_prev_
Menor
Degradada preventiva do sistema de
que
sist_detec_fogo_gas  15
detecção de fogo e gás
expirar
O sistema de detecção de
dias_manut_prev_
Maior ou
fogo e gás está com a
Íntegra
igual a
manutenção preventiva em
sist_detec_fogo_gas  15
dia
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a segunda barreira mitigadora do bow-tie da PPGF1, a Brigada de
Incêndio, o Quadro 14 lista as entradas externas que serão usadas em suas regras.
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Quadro 14 – Entradas externas utilizadas para as regras da barreira Brigada de Incêndio
Entrada externa
Tipo
Significado
Fonte
Número de dias transcorridos
Numérico desde o último treinamento
Sistema
dias_ult_tre_brigadista_X
(inteiro)
(inicial ou de reciclagem) do
Corporativo
brigadista “X”
Se positivo ou zero: dias que
faltam para expirar a validade
Numérico do extintor “X”
Sistema
dias_val_extintor_X
(inteiro)
Se negativo: dias passados
Corporativo
desde a expiração da
validade do extintor “X”
Se positivo ou zero: dias que
faltam para a próxima
manutenção preventiva da
Numérico
Sistema
dias_manut_prev_bomba_agua
bomba de água
(inteiro)
Corporativo
Se negativo: dias de atraso
da manutenção preventiva da
bomba de água
Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira entrada desta barreira está relacionada à validade do treinamento
de brigadista dos operadores, que é de um ano15. Foi definido um limite mínimo de
30 dias de validade restante para considerar a barreira íntegra. Abaixo de 30 dias, a
barreira é considerada degradada, e caso o treinamento esteja vencido, considerase a barreira vulnerável (Quadro 15).
Quadro 15 – Expressões relativas à validade do treinamento dos brigadistas, que compõem
as regras para a barreira Brigada de Incêndio
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
Pelo menos um brigadista
Ou /
dias_ult_tre_brigadista_X  365
Vulnerável está com treinamento em
Maior que
(para todos os brigadistas)
atraso
Pelo menos um brigadista
Ou /
dias_ult_tre_brigadista_X  335
Degradada está a menos de 30 dias da
Maior que
(para todos os brigadistas)
expiração de seu treinamento
E/
Todos os brigadistas estão
dias_ult_tre_brigadista_X  335
Menor ou
Íntegra
com treinamento válido por
(para todos os brigadistas)
igual a
pelo menos 30 dias
Fonte: Elaborado pelo autor

A segunda entrada usada nas regras da barreira Brigada de Incêndio
corresponde à validade dos extintores, também adotando 30 dias como limite
mínimo para considerá-la íntegra ou degradada, ou vulnerável caso algum extintor
esteja efetivamente vencido (Quadro 16).
15

Por se tratar de um protótipo, as expressões não contemplam o tratamento de anos
bissextos. Numa situação real, essa particularidade deve ser levada em consideração.
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Quadro 16 – Expressões relativas à validade dos extintores de incêndio, que compõem as
regras para a barreira Brigada de Incêndio
Estado
Operações
Expressão
Evento correspondente
resultante
Ou / Menor
Pelo menos um extintor está
dias_val_extintor_X  0
Vulnerável
que
vencido
(para todos os extintores)
Pelo menos um extintor está
Ou / Menor
dias_val_extintor_X  30
Degradada a menos de 30 dias da data
que
(para todos os extintores)
de validade
Todos os extintores estão
E / Maior
dias_val_extintor_X  30
Íntegra
válidos por pelo menos 30
ou igual a
(para todos os extintores)
dias
Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente, a terceira entrada desta barreira contempla a validade da
manutenção preventiva da bomba de água que alimenta os hidrantes da PPGF1.
Como nas outras expressões relativas a manutenção preventiva, foi estabelecido o
limite mínimo de 15 dias para considerar a barreira íntegra (Quadro 17).
Quadro 17 – Expressões relativas à validade da manutenção preventiva da bomba de água,
que compõem as regras para a barreira Brigada de Incêndio
Estado
Operação
Expressão
Evento correspondente
resultante
A bomba de água está com a
dias_manut_prev_bomba_agua
Menor que
Vulnerável manutenção preventiva em
0
atraso
Faltam menos de 15 dias
dias_manut_prev_bomba_agua
para
a
manutenção
Menor que
Degradada
preventiva da bomba de água
 15
expirar
A bomba de água está com a
dias_manut_prev_bomba_agua
Maior ou
Íntegra
manutenção preventiva em
igual a
 15
dia
Fonte: Elaborado pelo autor

4.6

Criação dos dados de entrada para o protótipo
Para emular o sistema corporativo, foi criado um banco de dados usando o

Microsoft Access 2010, contendo apenas duas tabelas.
A primeira tabela, Pessoas, armazena os dados das pessoas (fictícias) que
trabalham nas plataformas da empresa, incluindo as funções exercidas (operador
e/ou brigadista) e as datas dos treinamentos realizados (procedimento de controle
da pressão e/ou brigadista).
A segunda tabela, Equipamentos, armazena os dados dos equipamentos
(fictícios) das plataformas da empresa, incluindo informações sobre os respectivos
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planos de manutenção (data da última manutenção preventiva, no caso dos
medidores de pressão, sistema de despressurização e sistema de detecção de fogo
e gás, ou validade, no caso dos extintores de incêndio).
Ambas as tabelas foram preenchidas com dados iniciais de modo que as
respectivas regras associadas às barreiras resultassem no estado Íntegra para todas
elas.
Para os dados provenientes do historiador, foi criada uma máquina virtual
onde foi instalado um servidor do OSIsoft PI System com dados simulados
representando o valor e o alarme de cada medidor de pressão, além dos estados
reportados pelo autodiagnóstico dos sistemas de despressurização e de detecção de
fogo e gás.
O APÊNDICE E descreve em detalhes como os dados foram configurados no
Access e no PI System.
4.7

Implementação do servidor de bow-tie
Utilizando o Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 e linguagem C#, foi

implementado o protótipo do servidor de bow-tie para atualização automática e
consulta dos estados das barreiras dos diagramas bow-tie.
A partir dos pacotes DiagramaBowTie, EstadoBarreira e seus subpacotes
EstadoBarreira.Valores e EstadoBarreira.Operacoes, descritos na seção 3.4, foi
criado um serviço do tipo REST utilizando a biblioteca Web API do Microsoft .NET
Framework 4.5. Este serviço expõe dois recursos: BowTies e Entradas.
Ao se invocar o método HTTP GET com o endereço do recurso BowTies,
passando como parâmetro o nome do diagrama desejado, obtém-se como resposta
uma representação, em formato JavaScript Object Notation (JSON), da estrutura
completa

do

bow-tie

solicitado,

incluindo

perigo,

evento-topo,

ameaças,

consequências, barreiras preventivas e mitigadoras, além de, para cada uma destas
últimas, os respectivos estados atuais, regras e valores de entrada. Isto proporciona
a independência entre como os estados das barreiras são armazenados e
processados e como eles são apresentados, uma vez que a estrutura retornada
pode ser tratada e apresentada da forma que for mais conveniente para cada
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contexto de uso (interface web, aplicativo de dispositivo móvel, sistema de
notificação e outros sistemas). Também atende o requisito especificado de prover
capacidade nativa de drill-down, já que o estado de cada barreira é acompanhado
por seu respectivo conjunto de regras e valores de entrada, permitindo investigar o
motivo de uma dada barreira estar na situação informada.
Por sua vez, o recurso Entradas tem o propósito de oferecer uma interface
para consulta e atualização das entradas externas usadas pelas regras das
barreiras. A consulta é realizada de forma análoga à do recurso BowTies, utilizandose o método HTTP GET e o nome da entrada desejada como parâmetro, e obtendose como resposta uma representação da entrada solicitada em formato JSON, que
contém seu valor corrente e o respectivo timestamp. A mesma estrutura é usada na
atualização, utilizando-se o método HTTP PUT.
Da forma como foram implementados, tanto o recurso BowTies como o
recurso Entradas, quando recebem uma solicitação do método HTTP GET sem
nenhum parâmetro, ou seja, sem especificar o nome do item desejado (bow-tie ou
entrada externa), retornam uma lista com os nomes de todos os itens. Esta
funcionalidade é especialmente útil para as interfaces de usuário, como será visto a
seguir.
O bow-tie do protótipo é construído programaticamente na inicialização do
servidor, de modo a implementar todas as regras definidas na seção 4.5, ficando
armazenado num repositório em memória, onde o serviço REST consulta as
informações para retornar às solicitações recebidas. Durante esse processo,
também são criadas as entradas externas, inicializando-as com valores fixos tais que
todas as barreiras fiquem no estado Íntegra. Um aspecto relevante a ser notado é
que a modelagem oferecida pelo pacote EstadoBarreira e seus subpacotes permite
que as expressões que compõem as regras dos estados das barreiras sejam criadas
programaticamente, o que facilita o desenvolvimento de interfaces de usuário para
construção de regras sem necessidade de utilizar programação, além de não
estarem atreladas a uma sintaxe específica.
A Figura 26 mostra um exemplo de código C# utilizado para definir as regras
de uma das barreiras do diagrama bow-tie do protótipo usando as classes definidas
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na seção 3.4. As regras são criadas na ordem em que aparecem na seção 4.5, mas
são agrupadas por estado resultante, de modo que as regras que resultam no estado
Vulnerável tenham precedência sobre as que resultam no estado Degradada, e
estas tenham precedência sobre as que resultam no estado Íntegra.
Figura 26 – Exemplo de código C# utilizado para definir as regras das barreiras do diagrama
bow-tie do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

4.8

Implementação dos conectores de entrada de dados
Também utilizando o Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 e linguagem C#,

foram criados dois conectores de entrada de dados, que implementam clientes
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HTTP para o serviço REST do protótipo, que atualizam os valores das entradas
externas do protótipo acessando o recurso Entradas com o método HTTP PUT.
O primeiro busca valores a cada 10 segundos no banco de dados Access
que emula o sistema corporativo, por meio de consultas através do protocolo
OLEDB.
O segundo busca valores no historiador PI System através de sua biblioteca
nativa, o PI Software Development Kit (PI SDK), também a cada 10 segundos.
4.9

Implementação da interface de visualização de diagramas bow-tie
Para implementar a interface gráfica de visualização de diagramas bow-tie do

protótipo, foi escolhido o Microsoft PowerPoint 2010, devido aos recursos nativos
oferecidos de desenho e extensibilidade.
Utilizando o Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 e linguagem C#, foi
criado um suplemento do PowerPoint 2010 que implementa um cliente HTTP para
o serviço REST do protótipo. O diagrama bow-tie utilizado foi o próprio slide
apresentado na Figura 25 (seção 4.3), acrescido de caixas de texto para exibir, para
cada uma das quatro barreiras, o respectivo timestamp de seu estado, bem como a
regra que foi avaliada como verdadeira para resultar nele. Além disso, cada barreira
recebeu um rótulo (BP1 e BP2 para as barreiras preventivas, BM1 e BM2 para as
barreiras mitigadoras), para facilitar a identificação de qual regra corresponde a cada
uma delas.
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Figura 27 – Tela do PowerPoint 2010 exibindo a aba Bow-tie do suplemento

Fonte: Elaborado pelo autor

Periodicamente, o suplemento desenvolvido invoca o serviço para consultar o
bow-tie, e com base nos dados retornados, configura a cor de cada um dos símbolos
que representam as barreiras do diagrama para a cor correspondente ao respectivo
estado (ver Quadro 1 na seção 3.3).
O suplemento fica disponível para o usuário na forma de uma aba chamada
Bow-tie (Figura 27) na barra de ferramentas do PowerPoint 2010, conhecida como
Ribbon, onde é possível acessar uma janela de configuração (Figura 28) em que se
define o endereço do serviço REST e o bow-tie, além da frequência de consulta. O
bow-tie a ser vinculado ao diagrama do slide é selecionado de uma lista preenchida
automaticamente ao se clicar no botão Listar, que acessa o recurso BowTies no
endereço especificado usando o método HTTP GET sem parâmetros, conforme
descrito anteriormente.
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Figura 28 – Janela de configuração do suplemento do PowerPoint

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez configurado o vínculo entre o diagrama do slide e o bow-tie do
servidor, basta clicar no botão Iniciar para que as cores das barreiras comecem a ser
atualizadas automaticamente de acordo com seu estado corrente na frequência
definida. Enquanto as atualizações estão ocorrendo, o rótulo do botão Iniciar é
alterado para Parar, e até que o usuário clique neste último, o botão Configurar fica
desabilitado, impedindo que as configurações sejam alteradas (Figura 29).
Figura 29 – Aspecto da aba Bow-tie enquanto ocorrem as atualizações, com o botão
Configurar desabilitado e o rótulo do botão Iniciar modificado para Parar

Fonte: Elaborado pelo autor

A atualização das cores das barreiras pelo suplemento ocorre tanto no modo
de edição como no modo de apresentação do PowerPoint  2010.
4.10 Resultados
O diagrama apresentado na Figura 30 sumariza a configuração do ambiente
montado para execução do protótipo, contemplando os sistemas, componentes,
interfaces e protocolos descritos anteriormente.
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Figura 30 – Diagrama da configuração do ambiente montado
para execução do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

A fim de verificar o funcionamento do protótipo de acordo com o esperado, foi
executado o roteiro de testes apresentado a seguir.
Com o servidor de bow-tie em execução, o slide do diagrama bow-tie do
protótipo aberto no PowerPoint e o suplemento configurado conforme exibido
anteriormente na Figura 28, clicou-se no botão Iniciar. Todas as barreiras passaram
para o estado Íntegra (verdes), refletindo o timestamp e os valores fixos de
inicialização das entradas externas (Figura 31).
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Figura 31 – Diagrama bow-tie do protótipo na situação inicial

Fonte: Elaborado pelo autor

O conector de entrada do sistema corporativo foi então executado (Figura 32).
Nenhuma barreira mudou de estado, porém a BM2 mudou de timestamp (Figura 33),
já que o timestamp das entradas dias_ult_tre_brigadista_X começou a ser
atualizado. O timestamp das demais barreiras não foi alterado porque a primeira
regra de cada uma delas que resultava no estado Íntegra era baseada numa entrada
externa proveniente do historiador, cujo conector de entrada ainda não estava em
execução.
Figura 32 – Início da execução do conector de entrada do sistema corporativo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 33 – Diagrama bow-tie do protótipo após o início da execução do conector de entrada
do sistema corporativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, foi executado o conector de entrada do historiador (Figura 34),
provocando alterações nas outras três barreiras, sendo que a BP2 mudou apenas de
timestamp, enquanto as outras duas mudaram de estado. A BP1 ficou Degradada
(amarela) porque o valor da entrada tempo_alarme_medidor_pressao_MP04 neste
momento estava entre o primeiro e o segundo limites (60 e 90 segundos), e a BM1
ficou Vulnerável (vermelha) devido à entrada estado_sist_detec_fogo_gas estar com
o valor Falha. (Figura 35).
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Figura 34 – Início da execução do conector de entrada do historiador

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 35 – Diagrama bow-tie do protótipo após o início da execução do conector de entrada
do historiador, com a BP1 em estado Degradada e a BM1 em estado Vulnerável

Fonte: Elaborado pelo autor

O comportamento do protótipo foi acompanhado durante alguns minutos, com
a alteração do estado e da regra atual da BP1 de acordo com a variação dos valores
das entradas referentes ao estado do medidor de pressão MP02 e ao tempo dos
alarmes dos medidores MP03 e MP04, enquanto as demais entradas do historiador
eram mantidas estacionárias (ver Quadro 21 no APÊNDICE E). No instante
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correspondente ao retratado pelo gráfico de tendência apresentado na Figura 36, o
alarme do MP03 estava inativo, e o MP02 estava funcionando normalmente, porém
a duração do alarme do MP04 havia superado o segundo limite, de 90 segundos,
levando a BP1 ao estado Vulnerável (vermelha), como mostra a Figura 37.
Figura 36 – Gráfico de tendência exibindo o tempo do alarme do medidor de pressão MP04
acima do segundo limite (90 segundos)

Fonte: Elaborado pelo autor

85

Figura 37 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando a BP1 em estado Vulnerável

Fonte: Elaborado pelo autor

Como mostra o gráfico de tendência da Figura 38, passados alguns instantes,
o valor da entrada referente à duração do alarme do MP04 atingiu 120 segundos,
caindo em seguida para zero e iniciando novamente a subida (comportamento
conhecido como “dente de serra”). Enquanto este valor permaneceu abaixo do
primeiro limite, de 60 segundos, a BP1 ficou no estado Íntegra (verde), conforme
exibido na Figura 39.
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Figura 38 – Gráfico de tendência exibindo o tempo do alarme do medidor de pressão MP04
abaixo do primeiro limite, de 60 segundos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 39 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BP1 mudou para
Íntegra

Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico de tendência apresentado na Figura 40 retrata um instante em que
os tempos dos alarmes dos medidores de pressão MP03 e MP04 estavam ambos
abaixo do primeiro limite (60 segundos), porém o MP02 passou para o estado
Inativo, levando a BP1 novamente ao estado Vulnerável (vermelho), como mostra a
Figura 41.

88

Figura 40 – Gráfico de tendência exibindo o estado do medidor de pressão MP02 como
Inativo

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 41 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BP1 mudou para
Vulnerável

Fonte: Elaborado pelo autor
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A seguir, através de gravação direta no banco de dados do historiador, foi
forçada a alteração do estado do sistema de detecção de fogo e gás (FG01) para
Operante, e aguardou-se até que a BP1 retornasse para o estado Íntegra (verde)
como resultado da combinação dos valores de suas entradas. Com todas as
barreiras em estado Íntegra (verdes), interrompeu-se a execução do conector de
entrada do historiador. A Figura 42 mostra como estava o diagrama bow-tie nesse
instante.
Figura 42 – Diagrama bow-tie do protótipo com todas as barreiras em estado Íntegra, após a
alteração forçada do estado do sistema de detecção de fogo e gás para
Operante e a interrupção da execução do conector de entrada do historiador

Fonte: Elaborado pelo autor

Procedeu-se então aos testes com as regras relativas às entradas
provenientes do sistema corporativo, editando alguns valores diretamente nas
tabelas do banco de dados no Access.
O primeiro teste consistiu de alterar a data da próxima manutenção preventiva
do medidor de pressão MP06 (escolhido aleatoriamente) para uma data a menos de
15 dias no futuro (Figura 43). Isto fez o estado da BP1 mudar para Degradada
(amarelo), por ter sido detectado um medidor de pressão com manutenção
preventiva próxima do fim de sua validade (Figura 44).
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Figura 43 – Alteração da data da próxima manutenção preventiva do medidor de pressão
MP06 para uma data a menos de 15 dias no futuro

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 44 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BP1 mudou para
Degradada devido a uma manutenção preventiva válida por menos de 15 dias

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, a data da próxima manutenção do MP08 (também escolhido ao
acaso) foi alterada para uma data passada (Figura 45), simulando uma condição de
manutenção preventiva em atraso, o que fez com que o estado da BP1 mudasse
para Vulnerável (vermelha), como mostra a Figura 46.
Figura 45 – Alteração da data da próxima manutenção preventiva do medidor de pressão
MP08 para uma data passada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BP1 mudou para
Vulnerável devido a uma manutenção preventiva em atraso

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência, um teste similar foi realizado com a BM2. Primeiramente o
extintor de incêndio EI04 (escolhido ao acaso) teve sua data de validade alterada
para uma data a menos de 30 dias no futuro (Figura 47), provocando a alteração do
estado da BM2, conforme mostra a Figura 48, para Degradada (amarela).
Figura 47 – Alteração da data de validade do extintor de incêndio EI04 para uma data a
menos de 30 dias no futuro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BM2 mudou para
Degradada devido à validade de um extintor de incêndio ser inferior a 30 dias

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, a validade do extintor de incêndio EI05 (selecionado
aleatoriamente) foi alterada para uma data passada (Figura 49), para simular a
condição de extintor de incêndio vencido, fazendo com que o estado da BM2
mudasse para Vulnerável (vermelha), como mostra a Figura 50.
Figura 49 – Alteração da data de validade do extintor de incêndio EI05 para uma data
passada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 50 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BM2 mudou para
Vulnerável devido à validade de um extintor de incêndio estar expirada

Fonte: Elaborado pelo autor

As datas de validade dos extintores de incêndio EI04 e EI05 tiveram seus
valores originais restaurados, fazendo o estado da BM2 retornar a Íntegra (verde), e
passou-se da tabela Equipamentos para a tabela Pessoas. Foi modificada a data do
último treinamento do brigadista Danilo Braga (escolhido arbitrariamente) para uma
data entre 335 e 365 dias no passado (Figura 51), levando a BM2 ao estado
Degradada (amarela), conforme mostra a Figura 52, em virtude de haver um
brigadista com treinamento válido por menos de 30 dias.
Figura 51 – Alteração da data do último treinamento do brigadista Danilo Braga para uma
data entre 335 e 365 dias no passado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 52 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BM2 mudou para
Degradada devido ao treinamento de um brigadista ser válido por menos de 30
dias

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base no mesmo princípio dos testes anteriores, um segundo brigadista
selecionado aleatoriamente (Cristiano Cunha) teve a data de seu último treinamento
alterada, desta vez para uma data há mais de 365 dias no passado (Figura 53).
Conforme esperado, o estado da BM2 mudou para Vulnerável (vermelha), como
mostra a Figura 54.
Figura 53 – Alteração da data do último treinamento do brigadista Cristiano Cunha para uma
data há mais de 365 dias no passado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 54 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BM2 mudou para
Vulnerável devido ao treinamento de um brigadista ter ocorrido há mais de 365
dias

Fonte: Elaborado pelo autor

Para testar as regras da BP1 relativas ao treinamento dos operadores no
procedimento de controle da pressão, os medidores de pressão MP06 e MP08
tiveram suas datas da próxima manutenção preventiva originais restauradas na
tabela Equipamentos, levando a barreira ao estado Íntegra (verde). Em seguida, a
data do treinamento do operador Ernesto Gomes foi apagada (Figura 55), simulando
a situação de um operador não-treinado no procedimento de controle da pressão.
Conforme mostra a Figura 56, isto se refletiu corretamente no estado da BP1, que
passou novamente para Vulnerável (vermelha).
Figura 55 – Exclusão da data do treinamento do operador Ernesto Gomes no procedimento
de controle da pressão

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 56 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que o estado da BP1 mudou para
Vulnerável devido a um operador não ter sido treinado no procedimento de
controle da pressão

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, foram realizados testes com a BP2 e a BM1, por meio da
modificação das datas da próxima manutenção preventiva dos sistemas de
despressurização (DP01) e de detecção de fogo e gás (FG01) para uma data a
menos de 15 dias no futuro (Figura 57), resultando na alteração do estado dessas
barreiras para Degradada (amarela), como mostra a Figura 58.
Figura 57 – Alteração da data da próxima manutenção preventiva dos sistemas de
despressurização e de detecção de fogo e gás para uma data a menos de 15
dias no futuro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 58 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que os estados da BP2 e da BM1
mudaram para Degradada devido à validade da manutenção preventiva de seus
respectivos sistemas ser inferior a 15 dias

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, foi feita a alteração para uma data no passado (Figura 59), simulando
a situação de manutenção preventiva em atraso para ambos os sistemas, fazendo
com que a BP2 e a BM2 passassem para o estado Vulnerável (vermelho), de acordo
com o exibido na Figura 60.
Figura 59 – Alteração da data da próxima manutenção preventiva dos sistemas de
despressurização e de detecção de fogo e gás para uma data passada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 60 – Diagrama bow-tie do protótipo mostrando que os estados da BP2 e da BM1
mudaram para Vulnerável devido a seus respectivos sistemas estarem com a
manutenção preventiva em atraso

Fonte: Elaborado pelo autor

4.11 Limitações do protótipo
Por se tratar de um protótipo cujo propósito era avaliar a arquitetura de PE
definida, com foco no teste da funcionalidade de se obterem os dados de entrada
para as regras a partir de consultas aos sistemas de origem das informações e
disparar a atualização do estado da(s) barreira(s) afetada(s) automaticamente,
alguns aspectos do sistema foram intencionalmente implementados com limitações,
a saber:
a) não foram contemplados aspectos de segurança, autenticação, gestão de
perfis de usuários etc.;
b) não foram explicitamente contemplados aspectos de desempenho, embora
não se tenha constatado lentidão durante a execução dos testes do
protótipo;
c) não foram explicitamente contemplados aspectos de concorrência (isto é,
conflitos de leitura ou atualização de um determinado valor quando este já
está sendo atualizado por outra thread) embora tenham sido utilizados
objetos de coleções nativos do .NET Framework considerados threadsafe;
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d) o tratamento de erros de tempo de execução (por exemplo, validação dos
parâmetros e dados recebidos pelos serviços REST) foi reduzido ao
mínimo necessário para o funcionamento dos testes;
e) não foi criada uma interface de usuário para construção de diagramas bowtie e configuração das regras de monitoramento de eventos, tampouco um
repositório de armazenamento persistente para esses elementos, que são
construídos programaticamente durante a inicialização do protótipo e
armazenados em memória durante o tempo que durar sua execução;
f) não foram contemplados nos testes o caso do estado Indefinido (azul) para
as barreiras, que ocorre quando algum dados de entrada está indisponível,
ou o caso em que nenhuma regra é avaliada como verdadeira;
g) não foi contemplada no protótipo a entrada manual de dados, porém o êxito
obtido com as entradas advindas do historiador e do sistema corporativo
leva a crer que a entrada manual também funcionaria da maneira
esperada;
h) a janela de configuração do suplemento do PowerPoint  não contempla a
funcionalidade de associação entre símbolos do slide e barreiras, sendo
isto realizado automaticamente pela correspondência entre os nomes (BP1,
BP2, BM1 e BM2);
i) a modelagem do banco de dados que emula o sistema corporativo da
empresa foi realizada de forma simplificada, com apenas duas tabelas,
sem normalização;
j) não foram utilizados estados de barreiras como operandos de expressões
das regras de outras barreiras, já que isso implicaria a necessidade de
prevenir referências circulares;
k) o cenário de negócio com uma única ameaça, uma única consequência e
apenas duas barreiras cada uma, assim como as regras das barreiras
foram definidas de modo bem mais simples do que seriam numa situação
real.
Embora não sejam admissíveis num ambiente de produção, ainda mais para
um sistema cujo objetivo é fornecer subsídios para a tomada de decisões ligadas à
gestão de riscos operacionais em um ambiente industrial, essas limitações não
comprometeram os resultados obtidos com a execução do protótipo, uma vez que
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não representaram prejuízo para os aspectos que efetivamente estavam em
avaliação.
4.12 Conclusão
Todos os testes realizados com o protótipo usando as regras definidas para o
cenário de negócio fictício da PPGF1 apresentaram o resultado esperado, validando
a arquitetura de PE definida para o sistema de atualização automática dos estados
das barreiras dos diagramas bow-tie a partir de dados do historiador e de sistemas
corporativos. Isto também referenda a técnica de PE como uma alternativa válida
para o propósito de viabilizar a monitoração contínua dos estados das barreiras,
pretendido pela gerência de SMS da unidade de operações de E&P da empresa em
que o trabalho foi desenvolvido.
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5
5.1

CONCLUSÃO
Considerações finais
A arquitetura de PE baseada na arquitetura de referência da EPTS que foi

definida para o sistema de atualização automática dos estados das barreiras dos
diagramas bow-tie endereçou os principais requisitos levantados junto à gerência de
SMS da unidade de operações de E&P em que o trabalho foi desenvolvido:
a) prevê a definição de novos conectores de entrada e saída de dados, além
de novos tipos de dados, operações, expressões, entradas etc. que podem
ser implementados e acrescentados ao sistema de forma modular,
somando-se ao conjunto inicial;
b) permite que as regras sejam definidas e mantidas pelo próprio usuário,
sem requerer conhecimentos de linguagens de programação de qualquer
espécie, além de não estar atrelada a nenhuma sintaxe específica;
c) provê a separação entre a definição/processamento das regras dos
estados das barreiras e a apresentação destes, permitindo que o estado de
uma barreira seja processado e consultado de forma centralizada,
independentemente de como será apresentado/utilizado;
d) contempla informações de drill-down incorporadas nativamente à estrutura
dos dados, permitindo que o usuário investigue o(s) motivo(s) que leva(m)
uma dada barreira a seu estado corrente, ou seja, é possível recuperar a
hierarquia de eventos completa, formada pelas expressões que constituem
as regras que determinam seu estado, com seus respectivos valores atuais
(verdadeiro/falso), bem como os valores atuais de seus operandos,
recursivamente.
O sucesso da execução do protótipo implementado conforme a arquitetura
definida permite afirmar que ela se mostrou adequada para a finalidade pretendida, o
que, consequentemente, leva à conclusão de que a técnica de PE constitui uma
alternativa viável para permitir o monitoramento contínuo dos estados das barreiras
dos diagramas bow-tie, que era o objetivo principal da gerência de SMS.
É importante salientar, entretanto, que independentemente da técnica utilizada
para atualização automática das barreiras, um sistema como esse só poderá ser útil
para ajudar a aumentar a segurança operacional se estiver vinculado a:
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a) um método de gestão de riscos que auxilie a identificar, de forma
sistemática,

os

riscos

operacionais

e

suas

possíveis

causas

e

consequências;
b) o engajamento dos engenheiros para identificar as informações associadas
aos riscos e formular regras de monitoramento corretas;
c) um processo de negócio para coordenar as pessoas, métodos e
ferramentas envolvidas na gestão de riscos operacionais.
5.2

Sugestões para pesquisas futuras
Um aspecto relevante da arquitetura de PE definida neste trabalho que

poderia ser explorado por outros trabalhos é sua aplicação a outros métodos de
gestão de riscos baseados em barreiras diferentes do bow-tie.
Outra opção seria realizar pesquisas abordando especificamente os aspectos
de segurança, desempenho e concorrência, que não foram contemplados pelo
protótipo implementado.
Também seria de grande valia a aplicação do resultado deste trabalho a casos
reais, seja na própria indústria de E&P de petróleo e gás natural ou em outras.
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APÊNDICE A – DEFINIÇÕES DA ABNT E DA ISO RELACIONADAS A GESTÃO
DE RISCOS
Neste apêndice são listadas as definições relacionadas a gestão de riscos
que são de interesse para este trabalho, provenientes de ABNT (2009) e ISO (2000),
respectivamente identificados abaixo por (i) e (ii) para proporcionar melhor
legibilidade.
Ao invés da ordem alfabética, as definições aparecem na ordem em que são
necessárias para compreender as definições que vêm a seguir. Quando uma
definição envolve outras que aparecem mais acima na lista, estas são destacadas
em negrito.
Partindo do princípio de que as organizações possuem objetivos relativos a
aspectos como finanças e SMS, definem-se:
a) evento: “ocorrência ou mudança em um conjunto específico de
circunstâncias”; pode ter mais de uma causa, bem como “consistir em
alguma coisa não acontecer” (i);
b) consequência: “resultado de um evento que afeta os objetivos” (i);
c) acidente: evento (ou encadeamento de eventos) que causa dano a
ativos, pessoas ou ao meio-ambiente (ii);
d) incidente (ou “quase acidente”): evento sem consequências (i);
e) mitigação: limitação das consequências indesejáveis de um evento
específico (ii);
f) probabilidade (likelihood, em Inglês): “chance de algo acontecer”,
podendo ser qualitativa ou quantitativa; neste último caso, aplica-se a
definição matemática de probabilidade (probability, em Inglês), que é
expressa por um número entre 0 e 1, sendo 0 a impossibilidade e 1 a
certeza absoluta (i);
g) incerteza: “estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações
relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua
consequência ou sua probabilidade” (i);
h) risco: efeito (desvio positivo ou negativo) da incerteza nos objetivos; é
muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e suas
consequências (i);
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i) gestão de riscos: “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização no que se refere a riscos” (i);
j) monitoramento:

“verificação,

supervisão,

observação

crítica

ou

identificação da situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar
mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado” (i);
k) processo de gestão de riscos: “aplicação sistemática de políticas,
procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação,
consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação, análise,
avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos” (i);
l) plano de gestão de riscos: “esquema (...) que especifica a abordagem, os
componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar
riscos”; “os componentes de gestão tipicamente incluem procedimentos,
práticas, atribuição de responsabilidades, sequência e cronologia das
atividades” (i);
m)fonte de risco: elemento (tangível ou não) “que, individualmente ou
combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco” (i);
n) descrição dos riscos: “descrição estruturada de riscos, contendo
normalmente

quatro

elementos:

fontes,

eventos,

causas

e

consequências” (i);
o) identificação de riscos: “processo de busca, reconhecimento e descrição
de riscos” (i);
p) perigo: “fonte de potencial dano”, podendo ser uma fonte de risco (i);
q) evento perigoso: evento que ocorre quando um dano decorrente de um
perigo se concretiza (ii);
r) barreira: medida que reduz a probabilidade e as consequências da
concretização de um dano potencial decorrente de um perigo; pode ser
física (materiais, dispositivos de proteção, isolamento etc.) ou não-física
(procedimentos, alarmes, inspeção, treinamento etc.) (ii);
s) árvore de falhas: diagrama de árvore baseado na aplicação de lógica
“e/ou” que é usado para identificar sequências alternativas de falhas que
resultam em eventos perigosos (ii);
t) árvore de eventos: diagrama de árvore usado para determinar cenários
potenciais decorrentes de um evento perigoso específico (ii);
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u) evento-topo:

evento

perigoso

específico

considerado

durante

o

desenvolvimento de árvores de falhas e árvores de eventos (ii);
v) escalada: propagação do impacto de um evento perigoso para
equipamentos ou outras áreas, aumentando as consequências do evento
(ii);
w) controle (de perigos): limitação do alcance ou duração de um evento
perigoso com o propósito de prevenir a escalada (ii).
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APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO ACIDENTE DA SONDA DEEPWATER
HORIZON SEGUNDO O MODELO DE BARREIRAS
O relatório da BP sobre a investigação do acidente da sonda Deepwater
Horizon, ocorrido no Golfo do México em abril de 2010, é estruturado com base no
conceito de barreira preconizado pelo padrão ISO 17776 (ISO, 2000).
Após a análise dos dados do acidente, a investigação concluiu que oito
barreiras falharam, conforme mostra o esquema da Figura 61.
Figura 61 – Esquema explicativo das oito barreiras que falharam no acidente da sonda
Deepwater Horizon

Fonte: BP (2012, p. 3)

De acordo com o relatório, as duas primeiras barreiras que poderiam ter
evitado o acidente seriam mecânicas (físicas, portanto), baseadas numa combinação
de cimentação e válvulas instaladas no fundo do poço após o término da perfuração,
com o objetivo de isolá-lo do reservatório. Entretanto, o cimento utilizado não foi
capaz de impedir a passagem dos hidrocarbonetos, e as válvulas falharam em
conter esse fluxo, permitindo sua entrada na coluna de produção, conforme ilustra a
Figura 62.
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Figura 62 – Detalhamento da falha das duas primeiras barreiras (mecânicas),
baseadas numa combinação de cimentação e válvulas

Fonte: BP (2012, p. 11)

As três barreiras seguintes eram do tipo não-físicas, e consistiam de
procedimentos relacionados ao controle do poço.
A fim de testar a eficácia das duas barreiras mecânicas anteriores,
confirmando que a integridade do poço havia sido estabelecida, foi realizado um
teste de pressão negativa, cujo resultado foi erroneamente interpretado como bemsucedido pelos técnicos a bordo da sonda. A investigação concluiu que esse
equívoco foi causado pela inadequação do próprio procedimento de teste, que não
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detalhava os passos a serem seguidos e não especificava parâmetros de medida
nem critérios de sucesso/falha (BP, 2010, p. 41). Com base no resultado
(equivocado) do teste de pressão negativa, a equipe prosseguiu com as atividades,
sem se dar conta do fluxo de hidrocarbonetos adentrando a coluna de produção.
Durante a perfuração de um poço, devem-se monitorar continuamente os
indicadores de pressão e vazão para permitir a detecção de eventuais fluxos
indesejados o quanto antes e a tomada das ações necessárias para contê-lo (BP,
2010, p. 41). Conforme o relatório, a equipe de investigação do acidente não
encontrou evidências de que houve monitoramento entre 13h28 e 21h10, apesar de
o procedimento da empresa afirmar que o poço deveria ser monitorado durante todo
o tempo (embora não especificasse como isso deveria ser feito). A causa provável
apontada foi o desvio da atenção da equipe para outras atividades que estavam
ocorrendo simultaneamente (BP, 2010, p. 41-42). Como mostra a Figura 63, a
interpretação dos dados registrados pelos sensores de pressão e vazão permitiria a
identificação do fluxo a partir das 20h58. No entanto, isso só ocorreu cerca de 40
minutos depois, quando os hidrocarbonetos já haviam chegado ao riser16, agravando
a situação.
Desse momento em diante, a equipe começou a executar ações para retomar
o controle do poço, mas não obteve sucesso. Após analisar as ações executadas, a
investigação concluiu que a equipe não havia sido adequadamente capacitada para
lidar com este tipo de situação (BP, 2010, p. 44).

16

Riser é a coluna que conecta a cabeça do poço à sonda de perfuração. (THOMAS, 2001,
p. 113)
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Figura 63 – Análise do gráfico de tendência dos dados registrados pelos sensores de
pressão e vazão

Fonte: BP (2012, p. 22)

As falhas das duas próximas barreiras, também não-físicas, levaram à
explosão que ocorreu a bordo da sonda.
A primeira delas (sexta na sequência do acidente) foi o procedimento de
desviar o fluxo para o separador de lama e gás (do Inglês, mud gas separator,
MGS). Projetado para remover pequenas quantidades de gás entranhadas na lama
de perfuração e liberá-las para a atmosfera, o MGS não suportou o fluxo de pressão
crescente que vinha do poço, fazendo com que o gás se espalhasse pela sonda em
questão de minutos.
A segunda (sétima na sequência do acidente) foi o sistema de fogo e gás, que
consistia de sensores e alarmes. A investigação constatou que o sistema utilizado na
Deepwater Horizon não possuía a função automatizada que, ao detectar gás acima
dos limites tolerados, desliga alguns dos sistemas de ventilação para impedir a
propagação de gás para áreas que possuem fontes de ignição em potencial. A
hipótese levantada é de que a explosão ocorreu quando o gás atingiu a sala de
motores da sonda (BP, 2000, p. 46).

114

A partir desse ponto, apesar de o acidente já estar consumado, havia uma
oitava barreira (física) que poderia ter interrompido o vazamento de óleo no oceano:
o BOP17. Porém, tanto o acionamento automático quanto o manual falharam em
selar o poço e desconectá-lo do riser, o que fez com que o óleo continuasse
vazando. A investigação averiguou que as falhas do BOP ocorreram por falta de
manutenção preventiva (BP, 2000, p. 48).
Além de ter provocado a morte de 11 pessoas, o acidente da Deepwater
Horizon resultou num vazamento de óleo que durou 87 dias, considerado o maior da
história dos EUA (NATIONAL COMMISSION ON THE BP DEEPWATER HORIZON
OIL SPILL AND OFFSHORE DRILLING, 2011, p. vii).

17

Blowout é o nome dado ao fluxo descontrolado de um poço, que pode causar dano aos
equipamentos da sonda, acidentes pessoais, perda parcial ou total do reservatório, dano ao
meio ambiente etc.
Blowout preventer, conhecido como BOP, é um equipamento formado por um conjunto de
válvulas, instalado na cabeça do poço, cuja finalidade é selá-lo e desconectá-lo do riser em
caso de fluxo indesejável do fluido do reservatório para o poço, que se não for controlado,
pode se transformar em um blowout. (THOMAS, 2001, p. 67).
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APÊNDICE C – DEFINIÇÕES DO GLOSSÁRIO DA EPTS RELACIONADAS A
PROCESSAMENTO DE EVENTOS
Neste apêndice são listadas as definições relacionadas a PE, provenientes do
glossário da EPTS, que são de interesse para este trabalho. Da mesma forma que
no APÊNDICE A, as definições não aparecem na ordem alfabética, mas sim na
ordem em que são necessárias para compreender as definições que vêm a seguir, e
são destacadas em negrito quando referenciadas por outra definição que aparece
mais abaixo na lista.
Luckham e Schulte (2011) definem:
a) evento (definição geral): qualquer coisa que acontece;
b) evento (definição voltada para o contexto de software): um objeto que
representa, codifica ou registra um evento, geralmente para o propósito de
processamento computacional;
c) evento complexo: evento que sumariza, representa ou denota um
conjunto de outros eventos;
d) evento simples: evento não-complexo;
e) evento derivado (ou sintético): evento complexo gerado como resultado
da aplicação de um método ou processo a um ou mais eventos (nota: nem
todo evento complexo é derivado);
f) evento composto18: evento derivado criado pela combinação de um
conjunto de outros eventos, simples ou complexos, conhecidos como
eventos-membros, usando um conjunto específico de construtores de
eventos como disjunção, conjunção e sequência (nota: um evento
composto sempre inclui os eventos-membros de que foi derivado);
g) abstração19 de eventos: o relacionamento entre um evento complexo e
os eventos sumarizados, representados ou denotados por ele;
h) processamento de eventos complexos (do Inglês, Complex Event
Processing, CEP): a mesma definição de PE, porém aplicada a eventos
complexos, e acrescida do conceito de abstração;
18

Os termos “composto” e “construtor” são oriundos de pesquisas da área de bancos de
dados ativos (LUCKHAM; SCHULTE, 2011).
19
Esta definição de abstração é específica para o contexto de PE. Outras áreas da
Engenharia de Computação adotam significados diferentes para o termo (LUCKHAM;
SCHULTE, 2011).
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i) hierarquia de eventos: modelo que representa as relações entre eventos
em diferentes níveis de abstração;
j) stream de eventos: sequência de eventos ordenados linearmente,
usualmente no tempo; pode ser restrito a um intervalo de tempo ou outro
critério aplicável (espaço, conteúdo, fonte etc.), ou irrestrito (contínuo);
k) tipo de evento (ou classe de evento): uma classe de objetos que
representam eventos;
l) modelo de evento: descrição de um evento parametrizado por variáveis;
m)padrão de eventos: modelo contendo outros modelos, operadores
relacionais e variáveis;
n) regra: método prescrito para processar eventos;
o) consumidor de eventos: agente de PE que recebe eventos.
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APÊNDICE D – TIPOS DE EXPRESSÕES, OPERAÇÕES, OPERANDOS E
OPERADORES SUPORTADOS PELO SISTEMA
As expressões que constituem as regras associadas às barreiras são
compostas de operandos e operadores relacionados por meio de operações, que
correspondem à aplicação dos operadores aos respectivos operandos, produzindo
resultados.
Um operando pode ser do tipo numérico, quando possuir valor quantitativo
(inteiro ou real), booleano, quando possuir valor lógico (verdadeiro/falso), texto,
quando seu valor for uma cadeia de caracteres, ou multiestados, quando
representar o valor de uma variável multiestados20.
O valor de um operando pode ser uma constante (numérica, booleana, texto
ou estado), o resultado de uma expressão ou um dado oriundo de uma entrada
externa, como por exemplo: uma variável coletada do sistema de automação
industrial pelo historiador, um dado armazenado em um sistema corporativo da
empresa, ou um dado registrado manualmente pelo usuário. Em qualquer um destes
casos, é necessário garantir a compatibilidade entre o tipo do operando e o(s) tipo(s)
aceito(s) pelo operador.
As expressões numéricas, (isto é, expressões que, ao serem avaliadas,
produzem resultados numéricos) utilizam apenas operadores numéricos. O Quadro
18 apresenta esses operadores, com a descrição de seus respectivos símbolos,
operandos (número e tipo) e operações.

20

No escopo deste trabalho, define-se variável multiestados como sendo uma variável cujo
valor é selecionado de um conjunto finito pré-definido de estados.
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Quadro 18 – Operadores numéricos
Operador
Símbolo
Operandos
Dois ou mais operandos
Adição
+
numéricos
Dois operandos numéricos
Subtração
(minuendo e subtraendo)
Multiplicação

Dois ou mais
numéricos

×

Divisão

÷

Exponenciação

^

Raiz Quadrada



Módulo

Mod

Valor Absoluto

Abs

Menos Unário

-

operandos

Operação
Adição de todos
os operandos
Minuendo Subtraendo
Multiplicação de
todos os
operandos

Dois operandos numéricos
(dividendo e divisor, sendo o
Dividendo ÷
segundo
obrigatoriamente
Divisor
diferente de zero)
Dois operandos numéricos
Base ^
(base e expoente)
Expoente
Um
operando
numérico Raiz quadrada
obrigatoriamente positivo
do operando
Dois operandos numéricos
Resto da divisão
inteiros (dividendo e divisor,
inteira do
sendo
o
segundo
dividendo pelo
obrigatoriamente diferente de
divisor
zero)
Valor absoluto
Um operando numérico
do operando
Valor oposto do
Um operando numérico
operando

Fonte: Elaborado pelo autor

As expressões booleanas (isto é, expressões que, ao serem avaliadas,
produzem como resultado um valor falso ou verdadeiro) podem ser de dois tipos:
lógicas e relacionais. O Quadro 19 apresenta informações análogas ao anterior para
os operadores lógicos, que utilizam apenas operandos booleanos.
Quadro 19 – Operadores lógicos
Operador Símbolo
Operandos
Dois ou mais operandos
E

booleanos
Dois ou mais operandos
Ou

booleanos
Ou
Exclusivo



Dois ou mais operandos
booleanos

Não



Um operando booleano

Operação
Operação lógica E sobre
todos os operandos
Operação lógica OU sobre
todos os operandos
Operação lógica OU
EXCLUSIVO sobre todos
os operandos
Operação lógica NÃO
sobre o operando

Fonte: Elaborado pelo autor

No Quadro 20 é apresentado o mesmo conjunto de informações dos dois
anteriores para os operadores relacionais.
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Quadro 20 – Operadores relacionais
Operador Símbolo
Operandos
Maior que



Dois operandos numéricos

Maior ou
igual a



Dois operandos numéricos

Menor
que



Dois operandos numéricos

Menor ou
igual a



Dois operandos numéricos

Dois operandos numéricos,
dois operandos booleanos,
Igual a
=
dois operandos textos ou
dois operandos multiestados
Dois operandos numéricos,
Diferente
dois operandos booleanos,

de
dois operandos textos ou
dois operandos multiestados
Fonte: Elaborado pelo autor

Operação
Operação relacional
MAIOR QUE do primeiro
operando sobre o
segundo)
Operação relacional
MAIOR OU IGUAL A do
primeiro operando sobre
o segundo
Operação relacional
MENOR QUE do
primeiro operando sobre
o segundo
Operação relacional
MENOR OU IGUAL A
do primeiro operando
sobre o segundo
Operação relacional
IGUAL A entre os dois
operandos
Operação relacional
DIFERENTE DE entre
os dois operandos

A todos os operadores aplicam-se as regras usuais de precedência. Por
exemplo: multiplicação e divisão têm precedência sobre adição e subtração,
operações numéricas têm precedência sobre operações relacionais etc.
Além de um valor, todo operando possui um timestamp, assim como o
resultado de uma operação. Para operandos constantes, ele corresponde sempre ao
instante atual. Para se determinar o timestamp do resultado de uma operação, devese selecionar o mais recente entre os timestamps de seus operandos nãoconstantes. Por exemplo:
Operando A = (ta, 2)
Operando B = (tb, 3)
Onde ta e tb são timestamps e tb > ta (tb é mais recente que ta). Considerando
a seguinte expressão booleana:
A+2×B>5
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A operação de multiplicação, que tem precedência sobre a operação de
adição, é a primeira a ser executada, e seu resultado é (t b, 6), pois o operando 2 é
constante. Consequentemente, o resultado da adição é (t b, 8), já que tb é mais
recente que ta. Finalmente, tem-se o resultado da expressão booleana como sendo
(tb, verdadeiro), caracterizando a ocorrência do evento monitorado no instante tb.
Caso todos os operandos sejam constantes, o timestamp do resultado da
operação corresponderá ao instante atual.
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APÊNDICE E – DADOS DE ENTRADA UTILIZADOS NOS TESTES DO
PROTÓTIPO
A fim de suportar a execução dos testes do protótipo, foi criado um banco de
dados usando Microsoft Access 2010 para emular o sistema corporativo da
empresa, onde o sistema de atualização automática dos estados das barreiras
busca informações sobre pessoas (Figura 64) e equipamentos (Figura 65) para
avaliar as regras.
Figura 64 – Tabela Pessoas do banco de dados Access criado para emular o sistema
corporativo no protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 65 – Tabela Equipamentos do banco de dados Access criado para emular o sistema
corporativo no protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

Para emular a interação com o sistema historiador, foram criados 20 tags21
simulados num servidor de teste do OSIsoft PI System, cujas configurações são
apresentadas no Quadro 21.

Tag é o nome da estrutura de armazenamento de dados históricos utilizada no OSIsoft
PI System, que corresponde a uma sequência de pares formados por um timestamp e um
valor.
21
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Quadro 21 – Tags criados no OSIsoft PI System para os testes do protótipo
Tipo
Origem
Fórmula/Configuração
Tag
Digital
Cálculo
(Operante /
“Operante”
PPGF1_DP01_estado
(período =
Falha /
(valor fixo)
1 min)
Inoperante)
Digital
Cálculo
(Operante /
“Falha”
PPGF1_FG01_estado
(período =
Falha /
(valor fixo)
1 min)
Inoperante)
Digital
Cálculo
PPGF1_MP0X_estado
“Ativo”
(Inativo /
(período =
(X = 1 a 9, exceto 2)
(valor fixo)
Ativo)
1 min)
Digital
Cálculo
if ((minute('*') mod 10 = 4) or
PPGF1_MP02_estado
(Inativo /
(período = (minute('*') mod 10 = 5)) then
Ativo)
1 s)
"Inativo" else "Ativo"22
Cálculo
PPGF1_MP0X_tempo_alarme
0
Int32
(período =
(X = 1 a 9, exceto 3 e 4)
(valor fixo)
1 s)
Simulador
PI Ramp
(1,60) (0,0) (1,0) (2,120)
PPGF1_MP03_tempo_alarme
Int32
Soak
(0,0)23
(período =
1 s)
if badval('PPGF1_MP04_
tempo_alarme')
then 0 else
Cálculo
if ('PPGF1_MP04_
PPGF1_MP04_tempo_alarme
Int32
(período =
tempo_alarme' = 120)
1 s)
then 0 else
'PPGF1_MP04_
tempo_alarme' + 124
Fonte: Elaborado pelo autor

A

Figura

66

ilustra

graficamente

o

comportamento

dos

tags

PPGF1_MP03_tempo_alarme, PPGF1_MP04_tempo_alarme (gráfico superior) e
PPGF1_MP02_estado (gráfico inferior).

22

Esta fórmula faz com que o valor do tag seja “Inativo” nos minutos terminados em 4 ou 5 e
“Ativo” nos demais (ex.: às 20:33:12  “Ativo”; às 16:35:15  “Inativo”).
23
Esta configuração faz com que o valor do tag suba de 0 a 60 ao longo de 1 min, em
seguida caia para 0 instantaneamente, permanecendo neste valor durante 1 min, depois
suba até 120 ao longo de 2 min e caia instantaneamente de volta para 0. Em outras
palavras, o tag simula, ciclicamente, dois “dentes de serra”, um de amplitude 60 e duração
de 1 min e outro de amplitude 120 e duração de 2 min, separados entre si por um intervalo
de 1 min.
24
Esta fórmula faz com que o valor do tag suba a partir de 0 de 1 em 1 unidade, retornando
a 0 ao atingir 120 (após 2 min). Em outras palavras, o tag simula, ciclicamente, um “dente de
serra” de amplitude 120 e duração de 2 min.
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Figura 66 – Gráfico de tendência do comportamento dos tags PPGF1_MP02_estado,
PPGF1_MP03_tempo_alarme e PPGF1_MP04_tempo_alarme

Fonte: Elaborado pelo autor

