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RESUMO
Diversas indústrias de processamento de materiais perigosos como
refinarias de petróleo, unidades de tratamento de óleo e gás, químicas,
petroquímicas e siderúrgicas estão sujeitas a situações de riscos de acidentes
expressivos, os quais podem causar danos graves às pessoas, ao patrimônio,
à produtividade e ao meio ambiente devido a operações críticas em suas
instalações. Os tipos de acidentes são classificados durante o estudo de
análise de riscos. Normalmente, os cenários de riscos classificados como não
toleráveis ou moderados devem ser, de alguma maneira, mitigados a níveis
toleráveis. Para estes cenários, a análise de riscos determina primeiramente a
alteração do projeto do processo em questão, recomendando a utilização de
barreiras físicas para redução de perigos. Após considerar a utilização desses
recursos, caso ainda não se tenha conseguido mitigar os riscos a níveis
toleráveis, deve-se recorrer ao uso de sistemas instrumentados de segurança
para a proteção automática contra os eventos perigosos. Esta é uma
metodologia onde as proteções automáticas são eficientes e efetivas quando
os níveis de integridade de segurança das funções implementadas no sistema
garantem que as reduções necessárias dos riscos foram alcançadas. As
normas técnicas vigentes, tais como ANSI/ISA 84, IEC 61508 e IEC 61511,
determinam que sejam realizados estudos para a determinação dos níveis de
integridade dos sistemas instrumentados de segurança. Esta dissertação de
mestrado propõe a apresentação de diretrizes sistemáticas para gerenciamento
e elaboração de projetos conceituais de sistemas instrumentados de segurança
para indústrias de processos. Inclui um estudo de caso de um trecho do
processo entre os sistemas de vapor de alta e média pressão de uma usina
termoelétrica. Este subsistema possui características muito críticas por
apresentar riscos de acidentes graves, podendo causar principalmente lesões
às pessoas e até fatalidades. O estudo inclui análise de riscos, identificação
dos cenários perigosos, análise e especificação de camadas de proteção,
determinação do nível de integridade de uma função instrumentada de
segurança, e verificação dos requisitos básicos dos componentes que deverão
compor o sistema de segurança. Para estes componentes foi considerado o
uso de equipamentos e dispositivos constantes dos bancos de dados históricos
globais, com tipos de elementos utilizados anteriormente em diversas plantas
industriais sem apresentarem falhas perigosas não detectadas. Este critério de
seleção de elementos pode reduzir significativamente o custo econômico do
sistema automático de segurança comparando com elementos certificados
conforme normas.
Palavras-chave: Segurança de processo industrial; Sistema instrumentado de
segurança; Função instrumentada de segurança; Nível de integridade de
segurança; Probabilidade de falha na demanda.

ABSTRACT
Guidelines for Management and Development of Conceptual Design of
Safety Instrumented Systems for Process Industries
Several industries of hazardous materials processing such as oil
refineries, oil and gas treatment units, chemical, petrochemical, steel production
are exposed to risk of significant accidents, which may cause damage to
people, property, productivity and environment due to critical operations in their
facilities. Accidents are usually classified during the risk analysis study.
Normally risk scenarios classified as non-tolerable or moderate must be
somehow mitigated to tolerable levels. For these scenarios the risk analysis first
determines the change of the process design in question recommending the
use of facilities for hazard reduction. After considering the use of those
resources, if the process is still not able to mitigate the risks to tolerable levels,
the use of safety instrumented systems becomes mandatory for automatic
protection against dangerous events. This is a methodology where automatic
protections are efficient and effective when the safety integrity levels of
functions implemented in the system ensure that the required risk reductions
have been achieved. The current technical standards, such as ANSI/ISA 84,
IEC 61508, and IEC 61511, require that studies be performed for the selection
of integrity levels of the safety instrumented systems. This MSc dissertation
proposes the presentation of systematic guidelines for management and
development of conceptual designs of safety instrumented systems for process
industries. It includes a case study of a process section between high and
medium pressure steam systems of a thermoelectric power plant. This
subsystem has very critical features due to carry risks of serious accidents that
could cause injuries mainly to people and even fatalities. The study includes risk
analysis, identification of dangerous scenarios, analysis and specification of
protective layers, determination of the integrity level of a safety instrumented
function, and verification of basic requirements for the components that shall
compound the safety system. For these components it was considered the use
of equipment and devices contained in global historic databases with types of
elements previously used in several industrial plants without presenting
undetected dangerous failures. This criterion of elements selection can
significantly reduce the economic cost of safey automatic system if comparing
with elements certified as per standards.
Key words: Industrial process safety; Safety instrumented system; Safety
instrumented function; Safety integrity level; Probability of failure on demand.
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1 INTRODUÇÃO
Diversas indústrias de processamento de materiais perigosos como refinarias
de petróleo, unidades de tratamento de óleo e gás, químicas, petroquímicas e
siderúrgicas estão suscetíveis a riscos de acidentes e danos pessoais, patrimoniais,
ambientais e na produtividade causados por operações críticas em seus
equipamentos ou instalações.
Desde a década de 1970 ocorreram vários acidentes catastróficos, tais como:
Flixborough no Reino Unido em 1974, com 28 óbitos e cerca de 36 pessoas
gravemente feridas (CETESB, 2014a), Pojuca no Brasil em 1983, 111 óbitos e
diversos feridos (INSS, 2014), Bhopal na Índia em 1984, cerca de 4.000 mortes e
mais de 200.000 intoxicados (CETESB , 2014b), Cidade do México em 1984, 650
mortes e mais de 6.000 feridos (CETESB , 2014c), Toulouse na França em 2001, 31
óbitos e mais de 8.000 feridos (UOL, 2011).
Conforme Marszal e Scharpf (2002), com a contínua ocorrência de acidentes
de grande impacto nas indústrias de processo do mundo todo, foram criados
regulamentos de segurança que adotaram os resultados de estudos e teorias sobre
a probabilidade de falhas industriais ocorrerem. Diversos requisitos, técnicas e
metodologias para elevar e manter a segurança de processos industriais passaram a
ser fortemente recomendadas na prevenção de acidentes. Nos Estados Unidos, a
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) incluiu tais recomendações
de segurança na norma OSHA 29CFR parte 1910.119. Na União Européia, a
Seveso Directive (92/82/EC) decretou exigências similares. Essas normas
começaram a ser mais respeitadas e seguidas pelas indústrias, devido às perdas
humanas (principalmente), questões éticas e morais, penalidades criminais
expressivas aplicadas pelas autoridades locais e nacionais, alto custo das
indenizações e dos prêmios de seguro de acidentes, impacto negativo à imagem das
companhias. Os programas de prevenção de acidentes nas indústrias passaram a
ser mais rigorosos desde então.
O estudo de HAZOP (Hazard and Operability Studies – Estudo de Perigos e
Operabilidade), segundo Marszal e Scharpf (2002), é um método muito utilizado
para a análise de riscos de acidentes em unidades de processos industriais. Neste
método a análise dos riscos é feita de maneira qualitativa, no qual os cenários
indesejáveis do processo são classificados como riscos toleráveis, moderados ou
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não toleráveis. Obtêm-se estas classificações verificando a probabilidade de ocorrer
algum desvio excessivo nas variáveis de processo (pressão, temperatura, nível,
etc.), fora de seus valores normais de operação, versus o grau de severidade da
consequência causada.
Para os cenários classificados como riscos toleráveis, não há necessidade de
modificações na unidade de processo. Os cenários de riscos classificados como não
toleráveis ou moderados devem ser, de alguma maneira, mitigados a níveis
toleráveis. Para estes cenários, o estudo de análise de riscos determina a alteração
do projeto do processo em questão, recomendando primeiramente a utilização de
instalações para redução de perigos, como barreiras de segurança físicas, paredes
de contenção e diques. O estudo pode exigir também a inclusão de dispositivos
mecânicos de proteção, tais como válvulas de retenção, dispositivos de segurança e
alívio de pressão, etc. Após considerar a utilização destes recursos, caso ainda não
se consiga mitigar os riscos a níveis toleráveis, recorre-se ao uso de sistemas
instrumentados de segurança para a proteção automática contra os eventos
perigosos.
Há alguns anos, conforme Cheddie e Gruhn (2006), no próprio estudo de
HAZOP, era determinado de maneira qualitativa, que todas as malhas de
instrumentos classificadas como funções instrumentadas de segurança (SIF)
deveriam ser instaladas em executores lógicos de segurança, separados dos
sistemas de controle de processo normais da fábrica. Estes sistemas de segurança
eram, e ainda o são, muito onerosos comparados aos sistemas de controle
convencionais, pois são compostos por componentes e funcionalidades especiais de
alta confiabilidade e baixa probabilidade de falhas. Possuem arquitetura de dupla ou
tripla redundância, e estratégia de votação entre sensores, com degradação
automática do nível de votação, conforme falhas detectadas por recursos de autodiagnóstico instalados nos equipamentos e dispositivos.
Devido ao alto custo financeiro para implementação das diversas malhas de
intertravamento no sistema instrumentado de segurança (SIS) e também a
necessidade de se melhorar a certeza de que os cenários de riscos de acidentes
maiores estavam rigorosamente protegidos, surgiu a necessidade de se verificar, de
forma precisa, a real necessidade de cada malha ser implementada no sistema de
segurança, assim como o grau de confiabilidade a ser alcançado pela malha de
proteção. Surgiram então novos métodos quantitativos e semi-quantitativos que
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possibilitavam determinar o nível de integridade de segurança (safety integrity level –
SIL) que as malhas instrumentadas deveriam alcançar para proteger o processo
contra acidentes. Consequentemente, estes novos métodos de determinação de SIL
passaram a ser altamente recomendados por especialistas e pesquisadores do
assunto.
Segundo Marszal e Scharpf (2002), surgiram então as normas técnicas para
sistemas instrumentados de segurança, tais como ANSI/ISA-84, IEC 61508, IEC
61511, as quais estabelecem que sejam realizados estudos de criticidade de malhas
para a determinação dos níveis de integridade das funções instrumentadas de
segurança. Estas normas, apesar de fornecerem preciosas orientações técnicas
para elaboração de projeto, operação e manutenção de sistemas instrumentados de
segurança para as indústrias de processo, não informam quais métodos devem ser
utilizados para a determinação de SIL.
Nesta dissertação de mestrado, foi feita uma compilação das principais
informações das normas técnicas atualizadas, aplicáveis a sistemas instrumentados
de segurança para o setor das indústrias de processo, e da bibliografia global sobre
os estudos dos métodos para gerenciamento e elaboração de projetos conceituais
para proteção e mitigação dos riscos de acidentes causados por operações
perigosas em processos industriais.

1.1 Objetivo
O propósito desta dissertação de mestrado é apresentar diretrizes
sistemáticas para gerenciamento e elaboração de projetos conceituais de sistemas
instrumentados de segurança para a prevenção de acidentes em indústrias de
processos, incluindo um estudo de caso de um trecho do processo entre o sistema
de vapor de alta e média pressão de uma usina termoelétrica. Esse trecho do
processo possui características muito críticas por apresentar riscos de acidentes
graves, causando principalmente danos físicos a pessoas, com possíveis
fatalidades.
Pretende-se realizar este trabalho pesquisando as mais recentes referências
no assunto, possibilitando a elaboração da análise de riscos, identificação dos
cenários perigosos, análise e especificação básica das camadas de proteção,
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determinação dos níveis de integridade de segurança exigidos das funções
instrumentadas, e verificação dos requisitos básicos dos equipamentos e
dispositivos que deverão compor as funções instrumentadas para alcançarem os tais
níveis de segurança.

1.2 Estrutura da Dissertação
O Capítulo 1 apresenta a introdução deste trabalho, expondo o problema
enfocado referente aos graves acidentes causados por operações em processos
industriais em diversos países do mundo e uma síntese das ações promovidas pelas
entidades governamentais. Expõe também os objetivos propostos deste texto para
eliminação ou mitigação dos riscos de acidentes, além da estrutura do mesmo.
No Capítulo 2 foi apresentada toda a revisão bibliográfica pesquisada sobre
os fundamentos de sistemas instrumentados de segurança, probabilidade de falha e
fator de redução de risco, níveis de integridade de segurança, conceitos de
gerenciamento de ciclo de vida de segurança, leis, regulamentações, normas e
diretrizes técnicas pertinentes.
O Capítulo 3 traz toda a metodologia utilizada para a realização desta
dissertação, caracterizada basicamente pela realização de pesquisas na bibliografia
global disponível e consultas às normas técnicas referentes à análise de risco de
acidentes, fundamentos de sistemas instrumentados de segurança, determinação e
verificação de níveis de integridade de segurança de funções instrumentadas.
No Capítulo 4 foi exposto o desenvolvimento do estudo de caso, baseado na
revisão bibliográfica e metodologia, com os seus resultados e discussões sobre a
análise dos resultados.
O Capítulo 5 apresenta as conclusões finais correspondentes ao objetivo
proposto e as respostas ao problema enfocado. Também foram dadas sugestões
para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS)
De acordo com Gruhn (1996), os Sistemas Instrumentados de Segurança
também são chamados de Sistemas de Intertravamento e Desligamento de
Segurança.
Conforme Cheddie e Goble (2005), SIS é definido como um sistema
composto de sensores, solucionadores lógicos e elementos finais (Figura 1),
projetados com o propósito de permitir que um processo avance de maneira segura
quando

condições

especificadas

permitem

(funções

permissivas),

levar

automaticamente um processo a um estado seguro ao serem violadas as suas
condições específicas, ou tomar ações para mitigar as consequências de um perigo
industrial.
Figura 1 – Sistema de Controle de Processo Básico (BPCS) X Sistema
Instrumentado de Segurança (SIS)

Fonte: Cheddie e Goble (2005)
“Embora grande parte do hardware pareça ser similar, SIS e BPCS
diferem muito na função. A função primária das malhas de controle
do BPCS é geralmente manter as variáveis de processo dentro dos
limites previstos. SIS monitora variáveis de processo e inicia ações
de proteção contra os perigos danosos às pessoas, à propriedade,
produtividade industrial e ao meio ambiente” (CHEDDIE; GOBLE,
2005, p. 20).

Nota-se que os sistemas instrumentados de segurança (SIS) são sistemas
similares aos sistemas de controle de processos básicos (BPCS). Ambos os
sistemas utilizam componentes tais como sensores eletroeletrônicos (medidores,
transmissores e detectores), solucionadores lógicos (PLCs – controladores lógicos
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programáveis), e elementos finais (atuadores de válvulas e acionadores de
motores). O que difere substancialmente é que o SIS, além de ter que possuir tais
componentes dedicados a segurança (separados totalmente do BPCS), dedica-se a
executar funções automáticas específicas de proteção às pessoas, meio ambiente,
equipamentos e instalações, quando detectadas as situações perigosas causadas
pelo processo industrial. A função de proteção compreende em detectar variáveis de
processo fora de seus limites normais de operação e perigosas (variáveis que o
BPCS não conseguiu controlar), executar uma lógica booleana e comandar os
acionamentos, bloqueios e/ou desligamentos necessários.
Para garantir que estas funções de proteção sejam realmente executadas,
sem falhas, o SIS utiliza um hardware e software mais robusto que o BPCS. No
passado, as funções de proteção eram implementadas em BPCSs, mas a história
nos conta que estes sistemas eram muito vulneráveis a falhas e permitiram que
diversos acidentes graves ocorressem em plantas industriais do mundo todo.
Portanto os BPCSs devem ser utilizados basicamente para as funções normais de
controle de processo, deixando para os SISs a execução das funções de proteção.
O nível de robustez e confiabilidade de cada componente do SIS dependerá da
quantidade necessária de redução de risco do processo, conforme apresentado nas
seções mais adiante.

2.2 Funções Instrumentadas de Segurança (SIF)
“Adotando a terminologia da IEC 61511, uma função instrumentada
de segurança é uma ação executada pelo sistema instrumentado de
segurança para trazer o processo ou equipamento controlado para
um estado seguro. Esta função é um único conjunto de ações que
protege contra um único perigo específico. Por outro lado, um
sistema instrumentado de segurança (SIS) é uma coleção de
sensores, solucionadores lógicos e atuadores que executa uma ou
mais funções instrumentadas de segurança que são implementadas
com um propósito comum, tais como um grupo de funções
protegendo um mesmo processo. Seguem aqui alguns exemplos”
(MARSZAL; SCHARPF, 2002, p. 3):
SIF 1: Temperatura alta no reator fecha as duas válvulas de
alimentação do reator;
SIF 2: Pressão alta ou temperatura alta na coluna fecha a válvula de
vapor para o reaquecedor;
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SIF 3: Pressão alta na coluna fecha as duas válvulas de alimentação
do reator.
“É possível implementar uma ou mais SIFs em um SIS, como
mostrado na Figura 2. A figura mostra que uma função de segurança
pode incluir múltiplas entradas e saídas. A SIF 1 é executada com
duas saídas, que são as duas válvulas de alimentação dos reatores,
e a SIF 2 possui duas entradas, que são a medição de pressão e
temperatura na coluna. Também é importante notar que um sistema
com múltiplas SIFs podem incluir equipamentos comuns às mesmas.
Por exemplo, na Figura 2 ambas as SIFs usam o mesmo
solucionador lógico” (MARSZAL; SCHARPF, 2002, p. 4).
Figura 2 – Funções Instrumentadas de Segurança versus Sistemas Instrumentados
de Segurança

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

A revisão bibliográfica leva a constatar que uma função instrumentada de
segurança é única e deve ser dedicada para proteger o processo contra um único
perigo específico, embora ela possa utilizar componentes do sistema instrumentado
de segurança que são comuns a outras funções, as quais protegem contra outros
tipos de eventos perigosos específicos.

2.3 Camadas de Proteção Independentes (IPL)
Segundo a norma IEC 61511 (2003), dentro de cada processo a redução de
risco deve começar com os elementos mais fundamentais de projeto do processo:
seleção do próprio processo, escolha do local, decisões sobre inventários perigosos
e layout da planta. A manutenção de estoques mínimos de produtos químicos
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perigosos, instalação de tubulação e sistemas de troca e de calor que impeçam
fisicamente a mistura acidental de produtos químicos reativos, seleção de vasos
com paredes espessas que possam suportar as pressões máximas do processo, e
escolha de sistemas de aquecimento com temperaturas máximas inferiores à
temperatura de decomposição de produtos químicos do processo, são todas
decisões de projeto de processos que reduzem os riscos operacionais. Este foco na
redução de risco pela seleção cuidadosa do projeto do processo e parâmetros
operacionais é um passo fundamental para a construção de um processo seguro.
Recomenda-se maior procura por maneiras para eliminar riscos e para aplicar
práticas de projetos intrinsecamente seguros na atividade de desenvolvimento de
processos industriais. Infelizmente, mesmo após esta filosofia de projeto ter sido
aplicada em toda a sua extensão, os perigos potenciais ainda podem existir e as
medidas de proteção adicionais devem ser aplicadas.
Nas indústrias de processo, múltiplas camadas de proteção são utilizadas
para salvaguardar um processo, como mostrado na Figura 3. As orientações citadas
no parágrafo anterior estão inseridas na camada de proteção independente
“Processo”, localizada no núcleo do sistema de camadas de proteção.
Figura 3 – Camadas de Proteção

Fonte: IEC 61511 (2003)
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Logo após a fase de projeto do processo industrial, incluindo suas instalações
físicas (vasos, tanques, equipamentos, tubulações, etc.), inicia-se o projeto do
sistema básico de controle do processo, que está contido na segunda camada de
proteção “BPCS”. Nesta fase, todos os controles automáticos e manuais devem ser
projetados aplicando as normas pertinentes e as boas práticas de projeto de
maneira a atingir a maior proteção automática possível que o BPCS é capaz de
realizar (ações permissivas, intertravamentos, desligamentos, etc.). A princípio,
todas as malhas de controle e proteção do processo são consideradas que serão
implementadas em equipamentos básicos de controle, tais como PLCs, DCSs e
computadores de processo. Estes equipamentos são eletrônicos e programáveis e
possuem baixa taxa de confiabilidade de proteção aos eventos perigosos do
processo, comparados com os PLCs de Segurança.
A próxima camada de proteção são os “Alarmes e Operadores”. Procura-se
nesta camada identificar todos os alarmes visuais e sonoros necessários a serem
implementados no BPCS, a fim de que os operadores (funcionários da unidade
industrial) tomem ações de proteção aos perigos iminentes do processo, antes que
eles venham à tona.
A camada de proteção “SIS”, assim como a camada “BPCS”, também utiliza
equipamentos eletrônicos e programáveis (PLCs de Segurança), instrumentos
sensores e atuadores no processo para executar as proteções contra os perigos.
Painéis de relés eletromecânicos também podem ser utilizados para realizar as
lógicas de intertravamento e proteção. A diferença é que os elementos dos SISs
possuem maior grau de confiabilidade para a proteção aos eventos perigosos do
processo, devido à robustez do hardware e software utilizados. SIS deve ser
aplicado onde não se conseguiu reduzir os riscos de processo a níveis toleráveis,
utilizando as outras camadas de proteção.
A camada de “Dispositivos de Alívio” é composta pelas válvulas mecânicas de
segurança e alívio de pressão e discos de ruptura. Estes dispositivos reduzem a
probabilidade de ocorrências perigosas e devem ser previstos preferencialmente
durante o projeto inicial do processo.
A camada de “Proteção Física” representa as barreiras físicas de segurança
(paredes,

muros

e

diques

de

contenção)

que

reduzem

diretamente

as

consequências danosas provocadas pelos eventos perigosos do processo. Estas
barreiras também devem ser previstas durante o projeto inicial do processo.
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A camada de proteção “Resposta a Emergências” é composta pelos
procedimentos de segurança para situações de perigo que estejam fora de controle
da unidade industrial, tais como: atuação do pessoal de segurança e da brigada de
incêndio para condução do pessoal da unidade e das comunidades vizinhas a locais
seguros, acionamento do corpo de bombeiros e outras autoridades locais.
Regras para camadas de proteção independentes, conforme Dowell III (1998):
a)

cada camada de proteção deve ser verdadeiramente independente de
outra camada de proteção, ou seja, não deve haver nenhuma falha que
possa desativar duas ou mais camadas de proteção;

b)

a redução mínima da probabilidade de evento perigoso proporcionado
por uma camada de proteção é de duas ordens de grandeza, ou seja,
10-2 (isto é, a disponibilidade é de 99%);



Exceção: redução de riscos proporcionada por resposta do operador
para alarmes é de uma ordem de grandeza, ou seja, 10-1.



Se uma camada de proteção necessita ser mais confiável, deve ser
utilizado

um

método

quantitativo

para

confirmar

a

grau

de

confiabilidade. (Por exemplo, se a equipe deseja melhorar a
indisponibilidade da lógica de redução de risco implementada em um
BPCS, adicionando sensores ou elementos finais, o evento de impacto
deve ser analisado por um método quantitativo, tal como árvore de
falhas).
c)

a

camada

de

proteção

independente

deve

ser

projetada

especificamente para evitar ou mitigar as consequências de um evento
potencialmente perigoso;
d)

a camada de proteção tem de ser confiável; deve ser possível contar
com aquilo que uma camada de proteção foi designada a fazer;

e)

a camada de proteção será projetada de maneira que ela possa ser
auditada e um sistema de verificação e manutenção deverá ser
previsto;

f)

quando o evento perigoso inicial é causado por uma falha no BPCS, o
próprio BPCS não pode ser considerado como uma camada de
proteção;

g)

os alarmes que são anunciados no BPCS não são independentes do
BPCS; se o BPCS é considerado como uma camada de proteção,

22

então esses alarmes não podem ser considerados como uma camada
de proteção;
h)

uma malha de controle (malha PID) no BPCS, cuja ação normal
compensaria o evento perigoso inicial, pode ser considerada como uma
camada de proteção. Por exemplo, uma causa iniciadora de alta
pressão de um reator poderia ser a falha de um regulador de pressão
mecânico local a montante; a ação normal do controlador PID de
pressão do reator seria fechar a válvula PV de entrada do reator,
proporcionando assim uma proteção contra o evento de impacto.

Nesta revisão bibliográfica nota-se claramente que existem diversas camadas
de proteção que podem ser utilizadas para mitigar os riscos e perigos de processos
industriais. Cada camada de proteção deve ser independente uma da outra, isto é, a
falha na atuação de uma determinada camada não pode causar a falha em outra,
permitindo que o evento perigoso continue sendo controlado. Considerando o uso
das diversas camadas de proteção independentes para determinado cenário de
risco, caso não se consiga reduzir a probabilidade de evento perigoso a um nível
tolerável, então deve ser utilizada uma função instrumentada do SIS, a qual também
é considerada uma camada de proteção.

2.4 Probabilidade de Falha na Demanda e Fator de Redução de Risco
Dowell III (1998), Brombacher e Rouvroye (1999), Summers (2003), Dutuit et
al. (2008), Liu e Rausand (2011), informam que probabilidade de falha na demanda
é o grau de confiabilidade que uma camada de proteção independente deixa de
oferecer quando for solicitada em um evento perigoso.
Conforme a IEC 61508 (2010), a probabilidade de falha na demanda é
medida pela frequência anual de ocorrência de falha, isto é, por ordem de magnitude
de 10-X por ano. Exemplo: se a PFD de uma camada de proteção é 10 -2, então a
chance da mesma falhar é de uma vez a cada 100 anos.
Cheddie e Gruhn (2006) informam que, a recíproca da probabilidade de falha
na demanda (PFD) é chamada de fator de redução de risco (RRF). Por exemplo, se
a PFD é 10-2, então o RRF é 100.
Constata-se que tanto a probabilidade de falha da demanda (PFD) como o
fator de redução de risco (RRF) são utilizados para medir o quanto uma camada de
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proteção independente é eficiente para reduzir o risco de determinado cenário
perigoso. A diferença é que a PFD é medida em probabilidade de frequência de
falha (em vezes por ano) e o RRF é medido em probabilidade de tempo (em anos)
para que uma falha ocorra.

2.5 Níveis de Integridade de Segurança (SIL)
Segundo Bhimavarapu e Stavrianidis (2000), nível de integridade de
segurança é a métrica de desempenho para as funções instrumentadas de
segurança (SIF), o que pode ser traduzido em redução de risco de processos.

“A tendência atual de se quantificar tudo também tem influenciado as
novas normas internacionais, como a IEC 61508 e a ISA-S84.01. A
fim de cumprir essas normas, a segurança de um SIS tem de ser
quantificada em Nível de Integridade de Segurança (SIL). Isso
significa que há exigência para um SIS alcançar Probabilidade de
Falha na Demanda (PFD)” (BROMBACHER; ROUVROYE,1999, p.
121).

“O nível de integridade de segurança (SIL) pertence à função
instrumentada de segurança específica (SIF), não ao sistema
instrumentado de segurança inteiro. Quando um equipamento é
comum a múltiplas SIFs, o mesmo deve ser projetado para atender
ao maior requisito de SIL das SIFs que ele suporta” (MARSZAL;
SCHARPF, 2002, p. 4).

Conforme Marszal e Scharpf (2002), níveis de integridade de segurança (SIL)
são categorias baseadas na probabilidade de falha na demanda (PFD) para uma
função instrumentada de segurança particular. As categorias de PFD vão de um a
três, conforme definido pela ANSI/ISA-84.01, ou um a quatro, como definido pela
IEC 61508 e IEC 61511. A Tabela 1 mostra as faixas de PFD e de RRF associadas
que correspondem a cada SIL.
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Tabela 1 – Níveis de Integridade de Segurança e PFD / RRF Correspondentes

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

Marszal e Scharpf (2002) informam que o SIL é o parâmetro chave de projeto
que especifica a quantidade de redução de risco que um equipamento de segurança
necessita para alcançar uma função particular em questão. Se um SIL não foi
selecionado, o equipamento não pode ser corretamente projetado, porque somente
a ação foi especificada, e não a integridade de segurança do mesmo. Para projetar
um equipamento de forma adequada, são requeridos dois tipos de especificações:
uma especificação do que o equipamento deve fazer e outra do quão bem o
equipamento deve desempenhar aquela função. O nível de integridade de
segurança aborda esta segunda especificação indicando a probabilidade mínima
que um equipamento irá realizar com sucesso o que ele é designado a fazer quando
for demandado.
Conforme as referências citadas acima, nível de integridade de segurança
(SIL) é uma medição de desempenho de segurança que uma função instrumentada
de segurança pode oferecer para evitar consequências danosas ou atenuar os
riscos de processos industriais. Os níveis de SIL são categorias numéricas
correspondentes a faixas de probabilidade de falha na demanda (PFD) ou de fator
de redução de risco. Se um equipamento do SIS é utilizado comumente por mais
que uma função de segurança, então o nível de integridade de segurança (SIL)
deste equipamento deve ser no mínimo igual ao maior requisito de SIL entre as
funções consideradas.
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2.6 Leis, Regulamentações, Normas e Diretrizes Técnicas.
Os principais textos sobre o assunto descrito abaixo são: Bhimavarapu e
Stavrianidis (2000); Brombacher e Rouvroyer (1999); Cheddie e Goble (2005);
Marszal e Scharpf (2002); Simpson e Smith (2004).
Desde o surgimento dos sistemas automatizados, engenheiros de diversas
partes do mundo têm desenvolvido proteções automáticas utilizando estes sistemas.
Logo no início, os engenheiros muitas vezes projetaram os sistemas de
proteções automáticas usando lógica pneumática ou a relés elétricos porque estes
componentes tendem a falhar em modo desenergizado. Os sistemas eram
projetados para serem seguros quando ocorria a desenergização dos dispositivos.
Em outras palavras, eles eram projetados para serem fail safe (seguros na falha).
Conforme a lógica ficava mais complicada, os sistemas expandiam-se em grandes
painéis com relés e temporizadores.
No período entre os anos 50 e 60, as placas de circuito impresso e
componentes eletrônicos de “estado sólido” evoluíram. Era natural, portanto, para
alguns engenheiros implementar lógicas de sistemas de controle utilizando estas
placas eletrônicas. Infelizmente, existia pouco conhecimento do modo de falha
destes componentes.
Quando os primeiros equipamentos eletrônicos programáveis, chamados
controladores lógicos programáveis (PLCs), foram criados como uma alternativa
para lógica a relés, muitos engenheiros imediatamente acreditaram que estes novos
dispositivos seriam perfeitos para aplicações de proteção automática. Entretanto,
outros perceberam que as características das falhas de componentes de estadosólido e equipamentos eletrônicos programáveis poderiam ser bem diferentes dos
equipamentos tradicionais. Na verdade, algumas regulamentações governamentais
proibiram o uso dos equipamentos eletrônicos programáveis em sistemas de
segurança.
Os profissionais dos órgãos regulatórios começaram a trabalhar com
especialistas das indústrias para estabelecer diretrizes para o uso de equipamentos
eletrônicos em aplicações de “desligamento de emergência”. Finalmente, foram
formados os comitês das normas técnicas nacionais e foram publicadas as normas
que cobriam projetos e usos de equipamentos em sistemas instrumentados de
segurança (SIS).
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Um dos mais influentes documentos sobre SIS era chamado HSE 87 (1987).
Logo depois, foi publicado na Alemanha o DIN V VDE 0801 (1990), e o DIN V VDE
0801 A1 (1994).
A ANSI/ISA-84.01 (1996) foi publicada nos Estados para atender aos
requisitos de segurança da OSHA 29CFR1910.119 (1992).
Muitos contribuintes para estas conquistas nacionais em SIS tornaram-se
membros de comitês internacionais. O objetivo claro destes comitês era criar uma
norma de engenharia que melhorasse a segurança dos sistemas automáticos de
proteção. Portanto, era essencial entender as coisas que tinham dado errado no
passado. Um estudo feito pela Health and Safety Executive no Reino Unido, a HSE
95 (1995), mostrava que muitas das falhas de sistemas de automação de proteção
eram causadas por atividades anteriores e posteriores ao projeto detalhado destes
sistemas. Dentro das atividades anteriores, a análise pobre dos riscos e perigos de
um processo industrial ou uma especificação de requisitos de segurança incompleta
era a principal causa das falhas dos sistemas de proteção. Dentro das atividades
posteriores ao projeto detalhado do sistema, as instalações, comissionamento,
operação e manutenção mal executados também causavam falhas nas proteções. A
maioria destas falhas era causada pelas alterações após o comissionamento sem
um gerenciamento adequado passando pelas fases iniciais de análise de riscos e
perigos. Todas estas atividades completavam todo o ciclo de vida de segurança de
uma unidade de processo.
Após a análise deste estudo da HSE, os comitês internacionais finalmente
escreveram a norma IEC 61508 baseada na necessidade de um gerenciamento de
ciclo de vida de segurança aplicada a sistemas instrumentados de segurança. Na
verdade, esta norma havia sido iniciada no meio dos anos 80, quando a International
Electrotechnical Committee Advisory Committee on Safety (IEC ACOS) estabeleceu
uma força tarefa para considerar questões de normalização provocada pelo uso de
Sistemas Eletrônicos Programáveis (PES). Os trabalhos começaram com IEC
SC65A / Working Group 10 sobre uma norma para PES utilizado em sistemas
relacionados à segurança. Este grupo fundiu-se com o grupo 9, onde uma norma de
segurança de “software” estava em sendo desenvolvida. O grupo combinado tratava
segurança como uma questão de sistema, e as primeiras partes da IEC 61508 foram
publicadas em 1998, com a liberação das partes finais em 2000.
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A norma IEC 61508 é uma publicação de segurança funcional básica da IEC
e como tal, é um documento que abrange muitos tipos de indústrias e aplicações. O
objetivo primário da norma é de servir como uma diretriz para auxiliar as indústrias a
desenvolverem seus regulamentos internos, adaptados especialmente para as suas
unidades industriais, mas ainda de acordo com a norma 61508 original.
O objetivo secundário da norma IEC 61508 é de permitir o desenvolvimento
de sistemas relacionados à segurança elétricos / eletrônicos / eletrônicos
programáveis (E/E/PE), onde ainda não existem normas para um setor específico.
Em 2000, a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e a Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) investigaram os acidentes mais recentes
em indústrias químicas e refinarias de petróleo, e publicaram a EPA / OHSA (2000),
identificando os seguintes problemas mais comuns:
a) análise de riscos e perigos de processo inadequados – Em quase todos os
acidentes foram encontradas falhas na Análise de Perigos de Processo
(PHA). Trata-se de identificar os perigos e especificar corretamente o SIS
com base na redução do risco necessárias para mitigar os eventos
perigosos;
b) instalação de equipamento de controle de poluição - Considerou-se que
este também era um reflexo da análise de perigos inadequada e
gerenciamento inadequado dos procedimentos de alterações após o
comissionamento da unidade de processo. Este item foi listado
separadamente devido ao grande número de incidentes desta natureza;
c) uso de equipamento inapropriado ou deficientemente projetado – Em
muitos acidentes, constatou-se que o equipamento usado para a tarefa
era inadequado. Era necessário melhorar os projetos de sistemas de
segurança;
d) o aviso passou despercebido – Os resultados indicaram que a maioria dos
incidentes foi muitas vezes precedida por uma série de acidentes
menores,

quase

acidentes,

ou

precursores

de

acidentes.

Os

procedimentos de operação e manutenção devem incluir análise e
investigação da causa raiz e ações corretivas dentro dos períodos de
tempo pré-estabelecidos no projeto conceitual dos SIS.
As conclusões da EPA / OSHA sustentam os principais resultados do estudo
do HSE 95, acima mencionados. Elas destacaram que os principais problemas

28

concentravam-se nas atividades de identificações de perigos e especificações
adequadas do SIS, levando os riscos em consideração. Ambos os estudos deixaram
claro que o foco em projetos de equipamentos programáveis e de software não era
suficiente. Foi necessária uma abordagem de ciclo de vida. Na verdade, um conceito
fundamental que emergiu de todas as normas de segurança funcional é a utilização
do Ciclo de Vida de Segurança.
A IEC 61511 é uma norma específica para indústrias de processos que foi
baseada na IEC 61508 e publicada em 2003.
A ANSI/ISA-84.00.01 foi revisada e publicada em 2004 como uma versão dos
do Estado Unidos da IEC 61511.
“Recentes aplicações com SIS para a indústria de óleo e gás da
Noruega são construídas de acordo com a norma IEC 61508 e IEC
61511. A Associação Norueguesa da Indústria do Petróleo (OLF)
desenvolveu uma diretriz sobre a aplicação prática da norma IEC
61508 e IEC 61511 na indústria de óleo e gás, que é referido como a
diretriz OLF-070 (2004)” (LUNDTEIGEN; RAUSAND, 2007, p. 219).
“A segunda edição da norma - IEC 61508:2010 - está em vigor desde
abril de 2010 e abrange os aspectos a serem considerados quando
sistemas elétricos / eletrônicos / eletrônicos programáveis (E/E/PE)
são usados para realizar funções de segurança” (UNDERWRITERS,
2011, p. 2).

A PETROBRAS publicou no Brasil em novembro de 1997 a norma N-2595
para utilização em suas instalações industriais. A última revisão da N-2595 foi
publicada em dezembro de 2010 (Revisão C), 1ª Errata em janeiro de 2011 e 1ª
Emenda em maio de 2011. Esta norma baseia-se nas normas IEC 61508, IEC
61511 e ANSI/ISA 84.00.
Foi observado na bibliografia que, desde os primórdios, os sistemas de
controle de proteção das unidades industriais do mundo todo têm acompanhado as
inovações tecnológicas. O problema é que não se conhecia o modo de falha dos
sistemas eletrônicos com componentes de “estado sólido” e programáveis. Não se
sabia se estes novos sistemas se comportariam de forma positiva como os antigos
sistemas de proteção pneumáticos e elétricos, os quais ofereciam modos de falhas
seguras (fail safe). Portanto, órgãos reguladores de segurança proibiram
temporariamente o uso dos sistemas eletrônicos.
Somente após a formação dos comitês nacionais entre os anos 80 e 90,
compostos pelo pessoal dos órgãos reguladores e especialistas das indústrias, é
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que foram publicadas as primeiras diretrizes técnicas para projetos de sistemas
eletrônicos programáveis para uso em segurança de processos industriais.
Tudo indicava que estas diretrizes resolveram os problemas de utilização de
sistemas programáveis em segurança automática de processos, mas o estudo HSE
95 sobre acidentes em processos industriais revelou que havia outros problemas
que causavam falhas nos sistemas de segurança. Muitas das falhas nas proteções
ocorriam devido a atividades mal conduzidas anteriores ao projeto do SIS, tais
como, análises pobres de riscos e perigos de processos, identificações incompletas
das funções instrumentadas de segurança, e atividades posteriores como problemas
na execução de montagem das instalações e na realização do comissionamento,
operação e manutenção.
Com os resultados do estudo da HSE, nota-se claramente a necessidade de
estabelecer diretrizes detalhadas para todas as atividades do ciclo de vida de
segurança. A norma IEC 61508, publicada em seguida (1998), apresentava as
orientações necessárias para projeto de sistemas eletrônicos programáveis de
segurança, mas também para gerenciamento de todo o ciclo de vida de segurança
para diversos tipos de indústrias.
Quando as conclusões das investigações da EPA / OSHA sustentaram os
resultados do HSE 95, ficou ainda mais evidente a necessidade de utilizar
gerenciamento e planejamento de ciclo de vida de segurança. Alguns anos depois,
em 2003, foi publicada a norma IEC 61511, que foi baseada na IEC 61508, mas
dedicava-se a projetos de sistemas instrumentados de segurança para indústrias de
processos e também oferecia orientações sobre gerenciamento de todo o ciclo de
vida de segurança.

2.7 Conceitos de Gerenciamento de Ciclo de Vida de Segurança
Os conceitos de gerenciamento de ciclo de vida de segurança descritos a
seguir foram baseados nas seguintes referências: Cheddie e Goble (2005), Marszal
e Scharpf (2002), Summers (2006). Estas bibliografias assemelham-se muito uma
das outras, exceto onde mencionado.
O ciclo de vida de segurança (SLC) tem sido apresentado em diversas
normas internacionais aplicáveis a sistemas instrumentados de segurança, tais
como a IEC 61508, IEC 61511 e ANSI/ISA-84.01.
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O ciclo de vida de segurança é essencialmente um método ou processo de
engenharia

que

fornece

um

contexto

global

para

especificação,

projeto,

implementação, operação e manutenção de sistemas instrumentados de segurança
de modo a alcançar a segurança funcional total necessária de maneira documentada
e verificada.
O SLC começa com o projeto conceitual de um processo industrial e termina
somente após a desativação total do sistema. A seleção e manutenção dos níveis de
integridade de segurança (SIL) são a parte chave do ciclo de vida de segurança
mencionada em todas as normas pertinentes.
As normas IEC 615018, IEC 61511 e ANSI/ISA 84.01 apresentam versões de
ciclos de vida de segurança especificamente projetados para orientar a
implementação de sistemas instrumentados de segurança. Elas ganharam grande
aceitação mundial e agora formam a base para cumprimento às leis e regulamentos
nacionais e locais que governam processos industriais que causam riscos
significantes. Portanto, entender o processo total de SLC deve ser um pré-requisito
para selecionar os níveis de integridade de segurança (SIL) para qualquer sistema
relacionado à segurança.
As versões das normas IEC 61511 (2003) e ANSI/ISA 84.01 (2004) sobre
ciclo de vida de segurança estão resumidas na Figura 4. Suas características
básicas estão divididas em três fases principais: Fase de Análise, Fase de
Realização e Fase de Operação.
A fase de análise de SLC, foca no entendimento próprio de quais riscos e
perigos estão presentes em uma dada situação, quais precauções de segurança e
camadas de proteção são apropriadas, quais sistemas instrumentados de segurança
específicos são necessários, e quais níveis de integridade de segurança devem ser
selecionados para as funções instrumentadas desses sistemas. A fase de realização
foca no projeto, fabricação e testes do SIS. A fase de operação abrange o startup,
operação, manutenção, modificações e desativação final do SIS.
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Figura 4 – Ciclo de Vida de Segurança da ANSI/ISA 84.00.01 e IEC 61511

Fonte: Cheddie e Goble (2005)

Nota-se que as normas enfatizam também as funções contínuas de
gerenciamento, avaliação, estruturação, planejamento e verificação, as quais
apoiam as atividades das fases de análise, realização e operação de ciclo de vida de
segurança.
Embora

os

aspectos

essenciais

de

análise,

projeto,

verificação

e

documentação estejam presentes em diferentes normas de segurança, é importante
que, dentro destas amplas categorias, as organizações entendam onde o cuidado
extra é exigido para assegurar que os níveis de desempenho de segurança
necessários sejam alcançados.
Conforme as investigações do HSE, OSHA e EPA, a Figura 5 mostra que os
acidentes causados por falhas em sistemas instrumentados de segurança eram
devido principalmente a erros na especificação inicial do sistema, incluindo seleções
impróprias de SIL das funções instrumentadas de segurança. Em segundo lugar
eram devido a erros nas alterações das instalações após o comissionamento da
planta sem a devida análise de riscos e perigos. Em seguida vinham os projetos e
implementações mal elaborados, erros de operação e manutenção, e instalação e
comissionamento inadequados.
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Figura 5 – Efeitos de Sistemas Instrumentados de Segurança em Riscos de Processos

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

A referência bibliográfica acima mostra que o ciclo de vida de segurança é um
processo de engenharia presente nas normas de segurança funcional de processos
industriais, tais como, IEC 61508, IEC 61511 e ANSI/ISA 84.01.
O SLC destina-se a orientar as empresas a criarem os seus próprios
regulamentos internos para análise de riscos e perigos, especificação, projeto,
instalação, testes, validação, operação e manutenção de sistemas instrumentados
de segurança para unidades de processos industriais. Selecionar e manter os níveis
de integridade de segurança (SIL) é a parte chave do ciclo de vida de segurança.
Seguir as diretrizes de SLC das atuais normas técnicas garante maior
confiabilidade nos sistemas automáticos de proteção das plantas industriais, porque
utilizam processos metódicos e sistemáticos de planejamento e verificação. Todos
os passos do SLC são validados e registrados em documentos específicos, a fim de
orientar os passos subsequentes do ciclo e servirem para futuras auditorias, como
cumprimento às leis e regulamentos nacionais e locais de segurança de processos
industriais.
O SLC está dividido em três fases: fase de análise, fase de realização e fase
de operação. É importante que as empresas entendam onde devem ser tomados os
maiores cuidados. Verifica-se que as conclusões dos estudos do HSE e da
EPA/OHSA se sustentaram em grande parte e destacaram que as maioria das
falhas em sistemas instrumentados de segurança eram causadas por identificações
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incompletas de perigos do processo e especificações pobres ou inadequadas das
funções de segurança do SIS.
A seguir estão descritas mais detalhadamente as fases de ciclo de vida de
segurança.

2.7.1 Fase de Análise de SLC
A fase de análise de ciclo de vida de segurança é feita através do
planejamento inicial, identificação e especificação das funções necessárias para
servirem adequadamente como sistemas de segurança a um processo.
A fase de análise de SLC foca claramente no processo de seleção de SIL do
sistema instrumentado de segurança.
A Figura 6 resume as funções individuais e o fluxo de informações requeridas
para realizar estas tarefas de maneira mais efetiva.
Figura 6 – Fase de Análise de Ciclo de Vida de Segurança Generalizado

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)
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O SLC começa com o projeto inicial da unidade de processo e com a
definição do escopo do projeto. É importante identificar claramente o objetivo do
projeto em termos de metas e resultados mensuráveis. Devem ser feitas definições
claras para o projeto do processo, tais como, objetivos focados em operação e
segurança para a construção de novas instalações e definições sobre capacidades e
quantidades de produção. Deve ser dada responsabilidade definitiva a cada
indivíduo para alcançar as metas operacionais e de segurança do processo.
O pessoal da equipe de projeto deve conhecer claramente o processo e os
equipamentos a serem utilizados para desenvolver o projeto de segurança. Este
conhecimento deve abranger uma ideia preliminar de perigos potenciais do
processo, dos equipamentos e materiais presentes, os quais serão desenvolvidos
mais adiante nos passos subsequentes.
A equipe deve conhecer também as regulamentações, leis e normas. A
definição do escopo deve designar claramente os limites do processo e dos
equipamentos, assim como as áreas que serão tratadas nos passos de análise de
riscos e perigos.
A organização deve considerar também no início do projeto os níveis
toleráveis de riscos e perigos em suas operações diárias. Estes níveis de tolerância
serão utilizados para comparar com os riscos presentes no processo, assim a
organização saberá o quanto estes riscos devem ser reduzidos e quais os tipos de
equipamentos de segurança serão necessários para alcançar isto.
A próxima função deve ser a Análise de Perigos de Processo (PHA), exigida
por diversas regulamentações, leis e normas de segurança de processos industriais.
Esta análise abrange a identificação das funções instrumentadas de segurança
(SIFs) que poderão ser necessárias para detectar danos iminentes e agir para trazer
o processo a um estado seguro. A primeira tarefa relevante é a identificação dos
eventos perigosos (causas potenciais aos danos) que poderão ocorrer na operação
dos equipamentos ou do processo.
Uma vez a organização tenha identificado os perigos e funções de proteção
potenciais, ela precisa caracterizar os perigos em termos de magnitude de
probabilidade de ocorrer um evento perigoso e também em termos de magnitude de
consequência causada pelo evento perigoso.
A análise de consequências é necessária para estimar a magnitude do dano
potencial. Esta análise pode ser complexa, dependendo do tipo de perigo. A análise
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da probabilidade de risco envolve entendimento de diferentes sequências de
eventos no processo que podem levar a um resultado danoso.
A Análise de Camadas de Proteção (LOPA) está relacionada aos métodos de
análise de probabilidade. Através do método LOPA é possível identificar e
quantificar as características de seguranças não pertencentes ao sistema
instrumentado de segurança, assim como quaisquer outros fatores de prevenção
aos incidentes danosos. Determinando a probabilidade que cada uma destas
camadas pode evitar o perigo, calcula-se a probabilidade residual de evento
perigoso antes de utilizar uma função instrumentada de segurança.
Com informações sobre a magnitude da consequência, probabilidade residual
de evento perigoso e nível de risco tolerado pela organização, pode-se determinar
se um SIS é necessário para desempenhar uma função de segurança. Se existir
qualquer diferença positiva entre o risco residual presente no processo e o risco
tolerável, mesmo após todas as camadas de proteção “Não-SIS” terem sido
consideradas, significa que uma função de segurança deve ser implementada no
SIS. O nível de integridade de segurança (SIL) da função instrumentada dependerá
desta diferença calculada, em termos de probabilidade de falha na demanda média
(PFDavg), conforme indicado na Tabela 1, página 24.
Uma vez que se tenha identificado e caracterizado todos os perigos
potenciais, os riscos que eles causam, as funções instrumentadas de segurança
necessárias, e seus níveis de integridade de segurança, deve-se completar a fase
de análise de SLC documentando estas análises e resultados na Especificação de
Requisitos de Segurança (SRS).
Segundo a norma IEC 61508, o propósito do SRS é desenvolver uma
especificação com todos os requisitos de segurança, considerando todas as
camadas de proteção (SIS e Não-SIS) aplicadas e seus requisitos de integridade de
segurança. A SRS documenta exatamente como os sistemas de segurança devem
ser projetados, instalados, operados e mantidos nas fases de ciclo de vida
subsequentes.
A SRS deve conter também as seguintes informações: descritivo funcional de
cada função instrumentada de segurança, SIL alvo, perigos mitigados, parâmetros
de processo, descritivo da lógica geral de intertravamento, proteção e rearme da
função, requisitos de by-pass e manutenção, tempos de resposta, etc.
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Constata-se pela referência a importância de elaborar um projeto conceitual
do processo bem definido e compreendido pelos membros da equipe, tanto em
termos de operação como em segurança, para a construção de uma nova unidade
industrial. Esta compreensão, somada com o expressivo conhecimento sobre o
processo, equipamentos, leis, regulamentos e normas, permitirá a equipe do projeto
identificar todos os riscos e perigos causados pelo processo. Este conhecimento
contribui também para o auxílio no estudo e determinação dos níveis toleráveis de
riscos e perigos nas operações do processo industrial das companhias.
Identificando os cenários de riscos e perigos, a equipe tem condições de
selecionar e recomendar a utilização de equipamentos e procedimentos de
segurança

(camadas

de

proteção

independentes).

Pelo

método

LOPA,

primeiramente é considerado o uso de equipamentos e sistemas de segurança
“Não-SIS” para os cenários de risco e, depois de calculado o grau de confiabilidade
resultante que os mesmos oferecem, verifica-se se os níveis toleráveis de riscos e
perigos foram alcançados. Os cenários de risco que alcançarem os níveis toleráveis
são suficientes para garantir a segurança. Para cenários que não alcançarem,
devem ser previstas funções instrumentadas de segurança implementadas no SIS.
Todas as informações, recomendações, definições e resultados devem ser
registrados no SRS (Especificação de Requisitos de Segurança). Conforme a norma
IEC 61508, esta especificação documenta exatamente como os sistemas de
segurança devem ser projetados, instalados, operados e mantidos nas fases de ciclo
de vida subsequentes.
A fase de análise de SLC é uma metodologia sistemática que certamente
proporciona maior desempenho dos sistemas automáticos de proteção dos
processos industriais.

2.7.2 Fase de Realização de SLC
A fase de realização do ciclo de vida de segurança envolve o projeto conceitual,
projeto detalhado, fabricação, instalação e testes do SIS que foi especificado na fase
de análise de segurança.
A Figura 7 resume as funções individuais e o fluxo de informações que são
necessários para desempenhar as tarefas da fase de realização.
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Figura 7 – Fase de Realização de Ciclo de Vida de Segurança Generalizado

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

Com a Especificação dos Requisitos de Segurança (SRS) em mãos, a
primeira tarefa da fase de realização é selecionar a tecnologia e a arquitetura de
redundância dos componentes do sistema instrumentado de segurança (sensores,
solucionador lógico – PLC de segurança, atuadores), para atender às exigências da
especificação. Esta tarefa representa o projeto conceitual do SIS.
Junto com o projeto conceitual deve ser elaborado o planejamento conceitual
para orientar como o sistema será testado, verificado e validado, e garantir que ele
atenda as especificações antes de ser colocado em operação.
Um programa de manutenção e testes de prova assegura que se possa
encontrar e reparar qualquer falha potencial não detectada no equipamento de
segurança antes que seja solicitada a ação do mesmo para proteção contra eventual
perigo.
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Tanto o intervalo de tempo entre os testes como o tempo de reparo devem
ser tratados adequadamente, já que eles afetam os níveis de SIL das funções de
segurança. Se os testes estão sendo realizados enquanto o processo está em
operação, então devem ser utilizados recursos e instalações adequados para testes
on-line.
Uma vez a tecnologia, arquitetura de redundância e intervalo de tempo de
testes periódicos estejam definidos, a equipe deve fazer uma avaliação de
confiabilidade e segurança para verificar se o projeto atendeu os níveis de SIL
necessários. Nesta avaliação verifica-se a probabilidade de falha de cada
equipamento da função instrumentada de segurança, utilizando os resultados das
Análises de Efeitos de Modos de Falhas e Diagnósticos (FMEDA) fornecidos pelos
fabricantes e também a base de dados de falhas levantada por órgãos
mundialmente reconhecidos, tais como a EXIDA (2014).
Os resultados da avaliação contêm tipicamente um número de medições de
nível de integridade de segurança em termos de probabilidade de falha na demanda.
Caso as integridades de segurança dos equipamentos não atendam o SIL alvo
necessário para determinada função de segurança, deve-se repetir os passos do
projeto conceitual (selecionar tecnologia, arquitetura e filosofia de testes) até
alcançar os requisitos de segurança. As normas de SIS exigem que todas estas
análises e verificações sejam registradas complementando a SRS elaborada na fase
de análise de SLC.
Somente quando o projeto conceitual mais adequado estiver concluído, as
atividades do projeto detalhado podem começar. Estas atividades contêm muito da
engenharia de projeto normal que é desenvolvida por empresas de engenharia de
projeto e empresas de integração especializadas em sistemas instrumentados de
segurança. Os manuais dos equipamentos de segurança dos fabricantes devem ser
consultados para assegurar que todas as exigências de segurança estão sendo
seguidas no projeto detalhado do SIS.
O projeto detalhado do SIS inclui os seguintes documentos: diagrama de
malhas de instrumentos, diagramas de fiação e interligação elétrica, diagramas
lógicos, layout de painel, programação de PLC de segurança, memorial descritivo de
requisitos de instalação e comissionamento, etc.
A parte final da fase de realização é planejar e executar a instalação,
comissionamento e validação do sistema. Este planejamento também deve seguir as
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instruções de instalação e testes dos fabricantes dos equipamentos. Devem ser
previstos e executados todos os testes abrangentes de pre-startup para verificar se
todos os requisitos do SRS foram completa e precisamente implementados.
Uma vez estas tarefas estejam finalizadas, as funções do SIS deverão estar
totalmente funcionais assegurando os níveis de integridade de segurança (SIL)
selecionados na fase de análise de SLC. Desta forma, os cenários de riscos
alcançarão os níveis toleráveis pré-estabelecidos pela organização.
Nota-se que na fase de realização de SLC aqui apresentada, o projeto
conceitual tem o objetivo de verificar e selecionar os tipos de instrumentos e
equipamentos do SIS com tecnologias suficientes para que todo o conjunto
combinado (sensor, solucionador lógico e atuador) de cada função instrumentada de
segurança alcance o nível SIL determinado na fase de análise de SLC. Por exemplo,
deve-se selecionar elementos sensores com princípios de medição adequados aos
tipos de fluidos a serem medidos, pois este fluido pode ser nocivo ao material do
sensor. Com o tempo de uso, o fluido pode causar corrosão, fissura, polimerização,
sobreaquecimento, etc. ao sensor, e que certamente resultará em erros de medição
e consequentes falhas que inibirão a atuação da lógica de proteção da função de
segurança.
Outra característica a ser analisada nos componentes é a capacidade de
autodiagnosticar suas próprias falhas, tanto eletrônicas (hardware e software) como
mecânicas. Existem válvulas industriais que verificam se suas hastes obturadoras
estão emperrando (válvulas com movimentos parciais de testes – partial stroke
valves) e enviam esta informação em forma de alarme ao centro de supervisão e
controle da planta. Desta forma, evitam-se também eventuais falhas de proteção das
funções, pois o pessoal de manutenção deve ter condição suficiente de sanar o
problema.
A garantia de desempenho de segurança que um componente de SIS pode
oferecer é provida através de um certificado atestando o seu nível de SIL ou PFDavg
alcançado. Isto é uma evidência que o componente executará sua função de
segurança com uma determinada probabilidade de certeza. A concessão destes
certificados é feita por organizações acreditadas mundialmente, tais como TÜV
(2014) e EXIDA (2014), aos fabricantes dos componentes após terem sido
aprovados nos testes de confiabilidade testemunhados.
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Os solucionadores lógicos (PLC´s de segurança) estão disponíveis no
mercado desde os modelos simples (sem redundância de CPU´s, módulos de
entradas e saídas e fontes de alimentação) até os modelos com dupla ou tripla
redundância. Até certo ponto, quanto maior o número de redundâncias, maior será a
disponibilidade de operação do processo oferecida pelo equipamento, pois evitará
que a planta pare devido a alguma falha espúria num dos componentes do hardware
ou dos instrumentos do processo. As redundâncias garantem também maior
probabilidade de segurança e proteção ao processo.
As arquiteturas de redundâncias, também chamadas de arquiteturas de
votações, podem ser configuradas em votações 1 de 1, 1 de 2, 2 de 2, e 2 de 3, etc.
Na arquitetura de votação 1 de 1, existe somente um sensor que participa da
lógica de proteção. Se acaso ele apresentar um defeito detectável, o PLC
diagnosticará a falha e, por segurança, atuará a proteção, parando a planta ou parte
dela, sem que haja um real perigo iminente. Isto é chamado de trip espúrio e causa
perda de produção da planta, apenas pela falha de um sensor. Por outro lado, em
outra situação, justamente no momento de um perigo do processo, o sensor pode
estar em falha não detectável. Neste caso a lógica de proteção não será atuada,
causando um acidente no processo.
Na arquitetura de votação 1 de 2, a atuação de apenas um dos dois sensores
comanda a lógica de proteção. Caso um dos sensores apresente um defeito
detectável, o PLC diagnosticará a falha, degradando a votação para 1 de 1,
desconsiderando este sensor defeituoso na lógica de proteção, mas ainda contando
com o outro sensor em estado normal. Desta maneira conseguimos evitar que
ocorra um trip espúrio facilmente. Voltando à situação normal de votação 1 de 2,
havendo falha não detectável em um dos sensores, pode-se ainda contar com o
outro sensor para a atuação da lógica de proteção, no momento de um perigo do
processo. Nota-se que a arquitetura de votação 1 de 2 proporciona mais
disponibilidade de operação ao processo nas falhas detectáveis e mais segurança
nas falhas não detectáveis do que a votação 1 de 1.
Na arquitetura de votação 2 de 3, a atuação de apenas dois dos três sensores
comanda a lógica de proteção. Caso um dos sensores apresente um defeito
detectável, o PLC diagnosticará a falha, degradando a votação para 1 de 2,
desconsiderando este sensor defeituoso da lógica de proteção, mas ainda contando
com dois outros sensores em estado normal. Desta maneira conseguimos evitar que
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ocorra um trip espúrio facilmente, e ainda há tolerância de ocorrer falha detectável
em mais um sensor, degradando a votação para 1 de 1. Voltando à situação normal
de votação 2 de 3, havendo falha não detectável em um dos sensores, pode-se
ainda contar com dois outros sensores para a atuação da lógica de proteção, no
momento de um perigo do processo. Nota-se que a arquitetura de votação 2 de 3
proporciona mais disponibilidade de operação ao processo nas falhas detectáveis e,
mais segurança nas falhas não detectáveis que a votação 1 de 2.
O planejamento conceitual a ser elaborado na fase de realização do SLC,
com o programa de manutenção e testes periódicos contribui para manter os níveis
de integridade de segurança alcançados até então.
Como informado na literatura, parece bastante claro que, somente quando o
projeto e planejamento conceitual estiverem estabelecidos e os níveis de integridade
de segurança verificados e alcançados, é que o projeto detalhado do SIS pode ser
iniciado.

2.7.3 Fase de Operação de SLC
A fase de operação começa com a revisão de segurança de pre-startup da
unidade e continua até o SIS ser modificado ou desativado, como mostrado na
Figura 8.
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Figura 8 – Fase de Operação de Ciclo de Vida de Segurança Generalizado

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

Durante esta revisão de segurança, os engenheiros participantes devem
verificar e responder se o sistema atende a todos os requisitos declarados na
especificação de requisitos de segurança, se todas as funções instrumentadas de
segurança alcançaram os níveis alvos de SIL, se todos os passos necessários do
projeto do ciclo de vida de segurança foram cumpridos com sucesso, se os manuais
de segurança dos fabricantes foram seguidos para todos os equipamentos do
sistema, se existe um plano de inspeção e teste periódico para cada função
instrumentada de segurança, se os procedimentos de manutenção foram criados e
verificados, se existe um procedimento de gerenciamento de alterações na unidade,
e se os operadores e o pessoal de manutenção são qualificados e treinados.
Se as respostas a estas questões forem aceitáveis, o processo pode proceder
com o startup e operação.
Durante o funcionamento da unidade, todos os procedimentos de operação
adequados e atividades de manutenção, como os testes funcionais periódicos e
reparos em seus tempos médios estabelecidos, devem ser seguidos e registrados.
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Os

testes

funcionais

periódicos

devem

ser

realizados

conforme

a

programação de tempo estabelecida durante os cálculos de verificação de SIL feitos
no projeto conceitual da fase de realização. Estes testes devem seguir as
orientações do plano estabelecido para garantir que todas as falhas ocultas
potencialmente perigosas sejam detectadas e sanadas.
O gerenciamento de possíveis alterações na unidade é importante para que
quaisquer modificações significativas no sistema possam ser tratadas de maneira
adequada. Dependendo da natureza da modificação o gerenciamento deve
direcionar a modificação para um retorno completo à fase de análise ou de
realização conceitual, como se fosse um novo projeto de sistema de segurança.
A desativação dos SIS finaliza o ciclo de vida de segurança. Antes que os
equipamentos da unidade sejam desativados, a organização deve analisar os efeitos
causados sobre os equipamentos ou processos de outras unidades integradas.
Caso alguma função de segurança ainda seja necessária para proteger outras
unidades, a mesma não deverá ser desativada ou deverá ser transferida ao sistema
instrumentado de segurança destas unidades.
Observa-se a grande importância em auditar todas as atividades do ciclo de
vida de segurança até o momento da partida da operação do processo, pois se deve
assegurar que todas as funções instrumentadas de segurança estarão funcionais e
em seus níveis de integridade necessários para garantir proteção e redução dos
riscos e perigos aos seus níveis toleráveis pré-estabelecidos.
Seguir os procedimentos de testes e manutenção planejados nas fases de
análise e realização do SLC e executar alterações nas instalações retornando às
atividades obrigatórias destas fases, garantem a manutenção dos níveis de
integridade das funções do SIS, maximizando o potencial das proteções contra os
perigos do processo.
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3 METODOLOGIA
As subseções a seguir tratam das metodologias utilizadas para a elaboração
do estudo de caso de gerenciamento e projeto conceitual do sistema instrumentado
de segurança de uma parte da instalação de uma usina termoelétrica.
Esta dissertação de mestrado trata dos problemas de segurança funcional
das unidades de processos industriais. O conteúdo da revisão bibliográfica permite
uma análise destes problemas, do ponto de vista gerencial do ciclo de vida dos
sistemas instrumentados de segurança, apresentando também os desafios que as
empresas devem enfrentar para implantar procedimentos que garantam a segurança
funcional de maneira contínua e efetiva.

3.1 Níveis de Tolerância aos Riscos e Perigos
No início do projeto de uma unidade de processo, as empresas devem
estabelecer as suas tolerâncias máximas aos cenários de riscos e perigos gerados
pelo processo, pois serão utilizadas para determinar os níveis de integridade
necessários das funções instrumentadas de segurança para mitigar os riscos não
toleráveis e/ou moderados para riscos toleráveis.
A determinação dos níveis de tolerância aos riscos e perigos normalmente é
feita através da análise dos impactos finais causados à integridade física das
pessoas, ao patrimônio das empresas e das comunidades vizinhas e ao meioambiente. Prioritariamente, deve-se buscar tolerância nula aos riscos que causem
mortes ou danos físicos às pessoas. A segunda prioridade é o levantamento dos
custos dos ativos (equipamentos e instalações) e da perda de produção diante dos
riscos potenciais. Analisa-se também, com bastante importância, o custo de
repercussão na mídia quando os acidentes de grandes proporções atingem o meio
ambiente e comunidades próximos à unidade.
Conforme Marszal e Scharpf (2002), nas bases filosóficas e políticas de
tolerância aos riscos, as empresas devem maximizar as vantagens esperadas de
seus investimentos, mas sem expor ninguém, funcionários e comunidades vizinhas,
aos riscos crescentes. Este método consta da diretriz ALARP (As Low As
Reasonably Practicable – Tão Baixo Quanto Razoavelmente Praticável) da seção
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“Tolerability of Risk – Tolerabilidade de Risco” da Health and Safety Executive do
Reino Unido. A Figura 9 mostra os componentes básicos do ALARP.
Figura 9 – O Princípio ALARP

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

O princípio ALARP declara que existe um nível de risco que é intolerável. Os
riscos acima deste nível não podem ser justificados de forma nenhuma. Abaixo
desta região intolerável está a região ALARP, onde os riscos podem ser aceitos
somente se um benefício adequado possa ser alcançado. Na região ALARP os
riscos são toleráveis se a redução do risco for impraticável ou se o custo da redução
do risco for muito maior que o benefício ganho com a redução do risco. Abaixo da
região ALARP está a região totalmente aceitável, onde os riscos são tão baixos que
nenhum trabalho detalhado é necessário para demonstrar ALARP, porque o risco é
desprezível.
Calcular o benefício financeiro da redução de risco para danos à propriedade
e para interrupção de produção não é tão difícil, pois os valores destes patrimônios
são conhecidos. Entretanto, calcular o benefício de diminuir fatalidades e danos
pessoais em termos financeiros necessita realizar análise de situações delicadas e
de difícil escolha. Para esta situação, segundo Marszal e Scharpf (2002), a equação
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a seguir normalmente é utilizada como critério para determinar a tolerabilidade de
risco.
FTol = FIND / PLLα

(3.1)

Onde:
FTol é a frequência tolerável para um evento perigoso específico;
FIND é a frequência tolerável para fatalidade de um indivíduo (risco individual);
PLL é a probabilidade de perda de vida para um evento perigoso específico; e
α é o fator de aversão ao risco usado para tornar mais pesados os eventos
causadores de consequências altamente danosas.
Outro método utilizado para determinar a tolerabilidade de risco é através da
tabela de frequências toleráveis versus as categorias de severidade disponibilizadas
na norma Petrobras N-2595 (2011) (vide Tabela 12 na seção de determinação de
SIL, página 66). Entende-se que este método possui um nível de rigor que atente a
legislação brasileira, portanto será adotado para determinar os níveis toleráveis dos
cenários de risco do estudo de caso desta dissertação.

3.2 Projeto Básico do Processo
Após definidas as tolerâncias máximas aos riscos, executa-se o projeto
básico da unidade de processo, procurando atender aos regulamentos e normas
gerais de segurança de processo (normas Não-SIS) de órgãos locais, nacionais e/ou
internacionais.
Nesta fase do projeto, são verificadas as necessidades de segurança
(salvaguardas), como instalação de dispositivos mecânicos de alívio de pressão e
vácuo, discos de ruptura, válvulas de bloqueio, válvulas de retenção de fluxo
reverso, válvulas reguladoras auto-operadas, retentores de chama, bacias, diques
de contenção, linhas anti-transbordamento com vazão a locais seguros, sistemas de
drenagem subterrâneos, proteções ativas e passivas contra fogo e vazamento de
gases tóxicos, asfixiantes e inflamáveis, instrumentação, malhas de controle,
proteção e alarmes implementados em sistemas de automação Não-SIS (PLCs de
uso geral e DCSs), elaboração de procedimentos de operação e manutenção
adequados à segurança, etc. Esta é uma etapa importante do ciclo de vida de
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segurança, pois é a base da unidade de processo a ser analisada e avaliada nas
etapas posteriores.
3.3 Análise de Riscos
Quando o projeto básico está concluído, realiza-se a Análise de Riscos de
Processo. Um dos métodos mais utilizados de análise de riscos e perigos para
processos mais complexos é o Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP - Hazard
Operability Studies), embora possa ser utilizado também para processos mais
simples. Para realizar o estudo de HAZOP é necessária a presença de profissionais
multidisciplinares da área de engenharia (processo, mecânica, automação,
instrumentação, elétrica, segurança, etc.) incluindo pessoal de projeto, operação e
manutenção de unidades de processos industriais. Este estudo visa identificar os
perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de processo. Esta
metodologia é baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira
estruturada e sistemática através do uso apropriado de um conjunto de palavrasguia.
O principal objetivo de HAZOP é investigar de forma minuciosa e metódica
cada segmento de um processo, visando descobrir todos os possíveis desvios das
condições normais de operação, identificando as causas de tais desvios e as
respectivas consequências. Uma vez verificadas as causas e as consequências de
cada tipo de desvio, a metodologia procura propor medidas para eliminar ou
controlar o perigo ou para sanar o problema de operabilidade da instalação.
A técnica de HAZOP é essencialmente um procedimento indutivo qualitativo,
no qual uma equipe examina um processo, gerando perguntas sobre o mesmo. As
perguntas surgem naturalmente através da interação entre os membros da equipe
multidisciplinar.

Logo,

esta

técnica

de

identificação

de

perigos

consiste

fundamentalmente numa busca estruturada das causas de possíveis desvios nas
variáveis de processo, ou seja, na temperatura, pressão, vazão, nível ou
composição, em diferentes pontos do sistema (denominados nós). A busca dos
desvios é feita através da aplicação de uma lista de “palavras-guia” para cada nó do
sistema. Esta lista visa promover um raciocínio lógico amplo, para detectar todas as
anormalidades que poderiam ocorrer no processo.
O HAZOP foca principalmente nos problemas de segurança de processos
industriais, buscando identificar os perigos que possam colocar em risco
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principalmente a integridade física das pessoas locais, das comunidades vizinhas,
ou causar danos ao meio ambiente e aos equipamentos da instalação. O
procedimento utilizado para execução do HAZOP foi sintetizado nos seguintes
passos:
a) dividiu-se a unidade em sistemas de processo;
b) identificou-se um dos trechos dos sistemas (nó) para a análise;
c) para o nó identificado foram aplicados os procedimentos dos passos descritos
a seguir;
d) aplicaram-se as palavras-guia associadas aos parâmetros de processo
gerando os desvios de processo possíveis de ocorrer no nó em questão;
e) levantaram-se as causas prováveis que pudessem provocar tais desvios de
processo;
f) procurou-se avaliar quais seriam todas as consequências dos desvios, sem
considerar a atuação das salvaguardas existentes;
g) verificou-se a possibilidade de eliminar as causas dos desvios ou pelo menos
minimizar ou reduzir os seus efeitos, através das salvaguardas existentes;
h) quando necessário estabeleceram-se recomendações para eliminar as
causas dos desvios ou para mitigar as suas consequências.
A Tabela 2 mostra as palavras-guia associadas ao significado dos desvios
considerados no HAZOP.
Tabela 2 – Tipos de Desvios Associados às Palavras-Guia

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 apresenta uma lista de desvios de processos industriais,
resultante das associações dos parâmetros de processo com as respectivas
palavras-guia.
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Tabela 3 – Lista de Desvios de Parâmetros de Processos Industriais

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 4 mostra um exemplo de um relatório típico de HAZOP. Conforme
Marszal e Scharpf (2002), no relatório de HAZOP, cada perigo identificado é listado
em uma linha da tabela e as características dos perigos são indicadas em colunas.
Pode haver variações nos tipos de dados entre os alguns estilos de relatório
elaborados pelos grupos de análise, mas a maioria apresenta os mesmos tipos de
informações gerais necessárias.
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Tabela 4 – Trecho de um Relatório Típico de HAZOP

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

A Tabela 4 indica que a coluna debutanizadora é um sistema de processo de
uma unidade industrial. Cada sistema possui sub-partes, que são denominadas
como

nós.

Neste

caso,

um

dos

nós

pertencentes

ao

sistema

“coluna

debutanizadora” é, entre outros, a “seção de reaquecimento de vapor”.
A realização da análise foi feita através do preenchimento de uma planilha de
HAZOP no estilo da Tabela 5, conforme as descrições das colunas apresentadas a
seguir. Esta planilha possui algumas informações a mais que o exemplo de Marszal
e Scharpf (2002), para mostrar os detalhes de como se determinou a classe de risco
de cada cenário.
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Tabela 5 – Planilha de HAZOP

Fonte: Elaborado pelo autor

Descrição das Colunas:
Número do Cenário:
Esta coluna contém um número de identificação do cenário de risco, sendo
preenchida sequencialmente para facilitar a consulta a qualquer cenário de
interesse.
Tipo de Desvio no Processo:
Esta coluna apresenta o tipo de desvio no processo (conforme a Tabela 3,
página 49) a ser analisado nas próximas colunas.
Causas do Desvio:
A segunda coluna apresenta as causas que podem levar aos desvios
considerados na coluna anterior. As causas podem envolver falhas em
equipamentos (falhas de automação, instrumentação, elétrica, mecânica, etc.),
como também erros humanos de operação e manutenção.
Consequências do Desvio
Esta coluna descreve todas as possíveis consequências geradas a partir do
desvio identificado. Podem ser considerados os efeitos que possam provocar
incêndios, explosões, danos físicos às pessoas, aos equipamentos e ao meio
ambiente, distúrbios operacionais, interrupção da produção, perda de produto,
etc.
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Efeitos Para:
Esta coluna apresenta a categoria de elemento afetado pelo efeito considerado
no cenário analisado: Pessoas (PE), Patrimônio (PA), Meio Ambiente (MA).
Frequência da Causa:
Os cenários acidentais foram classificados em categorias de frequência, que
fornecem uma indicação qualitativa da frequência esperada para a ocorrência
da causa de cada um dos cenários identificados, conforme apresentado na
Tabela 6.
Tabela 6 – Categoria de Frequência da Causa

Fonte: Elaborado pelo autor

Gravidade da Consequência:
Os cenários foram classificados em categorias de gravidade, as quais
fornecem uma indicação qualitativa

de gravidade esperada para as

consequências de cada um dos cenários, conforme apresentado na Tabela 7.
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Tabela 7 – Categoria de Gravidade da Consequência

Fonte: Elaborado pelo autor

Classe de Risco:
Esta coluna representa a combinação da categoria de frequência com a
categoria de gravidade, resultando na classificação do risco para cada cenário.
A Tabela 8 mostra a matriz de risco, conforme a norma Petrobras N-2782
(2014), adotada como base para determinação das categorias de risco. A
Tabela 9 apresenta a legenda da Tabela 8.
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Tabela 8 – Matriz de Tolerabilidade de Riscos

Fonte: Elaborada pelo autor com base na Petrobras N-2782 (2014)
Nota: vide legenda na Tabela 9
Tabela 9 – Legenda da Tabela 8

Fonte: (Petrobras N-2782, 2014)

Salvaguardas:
Nesta coluna são listados os recursos e sistemas já previstos no projeto da
instalação que permitem a detecção e/ou mitigação dos perigos potenciais
ocasionados pelos desvios do processo.
Recomendações/ Observações:
Esta coluna apresenta as recomendações, medidas redutoras de causas e
consequências de acidentes ou observações referentes ao cenário de risco.
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3.4 Estudo de SIL
Uma vez concluída a análise de riscos, deve ser realizado o estudo de SIL
(nível de integridade de segurança). Muitas informações das planilhas de HAZOP
serão utilizadas durante este estudo.
O estudo de SIL, assim como o estudo de HAZOP, também necessita da
presença de profissionais multidisciplinares da área de engenharia, incluindo
pessoal de projeto, operação e manutenção de unidades industriais. A diferença é
que o estudo de SIL também requer a presença de profissionais com experiências
anteriores em projetos de sistemas instrumentados de segurança. Recomenda-se
também que o estudo seja conduzido / facilitado por um engenheiro especialista em
segurança funcional treinado e certificado por órgão acreditado mundialmente, como
a TÜV (2014) e a EXIDA (2014).
O estudo de SIL é aplicado aos cenários com riscos não toleráveis e/ou
moderados classificados no estudo de HAZOP. Para cada um destes cenários, são
realizados procedimentos para determinação do SIL necessário para reduzir o risco
a um nível aceitável pelo usuário (companhia).
O processo de redução de risco, conforme dito por Marszal e Scharpf (2002),
é ilustrado na Figura 10. Eles informam que, antes de selecionar um SIL deve-se
avaliar o risco inerente do processo. O ponto de partida para seleção de SIL, ou o
patamar de risco, é o nível de risco que existe depois de se ter considerado todas as
medidas de mitigação não-SIS (exemplo: sistemas automáticos de controle de
processo, válvulas de segurança e alívio de pressão, diques de contenção, etc.).
Uma vez que o patamar de risco é determinado, pode-se empregar um SIS para
reduzir ainda mais o risco, diminuindo a probabilidade (frequência) de um incidente.
Cada nível de SIL, por definição, reduz a probabilidade de dano por uma ordem de
magnitude.
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Figura 10 – Efeitos de Sistemas Instrumentados de Segurança em Riscos de Processo

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

3.5 Identificação de Funções Instrumentadas de Segurança
No ciclo de vida de segurança, uma vez definido o escopo de um processo,
seus riscos e perigos podem ser identificados e consequentemente as suas funções
instrumentadas de segurança também podem ser identificadas, através dos
resultados de estudo de HAZOP. As funções de segurança são necessárias para
reduzir os riscos dos processos para um nível tolerável.
É importante identificar de maneira clara e precisa o que estas funções de
segurança devem realizar antes de determinar o quanto confiável elas devem ser. A
primeira coisa que a função deve fazer é sinalizar que um perigo está presente, e
que resultará em dano, a não ser que alguma ação seja tomada. A segunda é
determinar qual estado seguro deve ser alcançado pelo processo através da função.
A terceira coisa é o que a função deve especificamente fazer para o processo
alcançar o estado seguro requerido. Para identificar toda a SIF adequadamente é
necessário conhecimento dos controles, dos equipamentos e do processo.
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Marszal e Scharpf (2002) dão o seguinte exemplo de identificação de função
de segurança: um compressor de médio a grande porte precisa ser parado caso
entre em surto (surge). Esta parada envolve desligamento do motor, abertura da
válvula de recirculação, e fechamento da válvula de descarga. Qual é a função mais
crítica a ser executada para o compressor não sofrer danos: desligar o motor, abrir a
válvula de circulação ou fechar a válvula de descarga? Para o compressor não
sofrer danos severos o estado seguro é a recirculação. Então a abertura da válvula
de recirculação é a função mais crítica. As funções de desligamento do compressor
e de bloqueio da descarga devem ser implementadas separadamente da função de
recirculação, pois esta última, sendo a mais crítica, provavelmente deverá alcançar
um nível de confiabilidade (SIL) maior que as outras. Desta forma, os equipamentos
e instrumentos que esta função utilizará serão mais onerosos que os das outras
funções. O alto custo financeiro para a implementação de SIS é um dos motivos
para se identificar exatamente qual estado seguro deve ser alcançado pelo processo
ou equipamento.
O desafio é então garantir a completa identificação de cada função sem
gastar muitas horas no problema. A melhor maneira de balancear custo e plenitude
é utilizar uma abordagem sistemática que é apoiada por uma equipe variada de
especialistas em processo, automação, mecânica e segurança funcional, que são
capazes de fornecer muitas perspectivas diferentes sobre o processo.
3.6 Seleção Qualitativa Versus Seleção Quantitativa de SIL
Conforme Marszal e Scarpf (2002), as normas que regem projetos de SIS
exigem que o SIL seja selecionado, mas elas não colocam nenhum requisito sobre
os métodos a serem utilizados para esta seleção. Como resultado, muitos sistemas
instrumentados de segurança são superdimensionados ou subdimensionados
porque técnicas pobres de análise de risco qualitativos, tais como matriz de perigos
e gráfico de riscos, usadas durante o processo de seleção de SIL resultaram em
especificações de projeto de SIS incorretos. As diretrizes quantitativas são
preferidas por algumas organizações e em alguns casos são até exigidos por lei,
devido à clareza dos alvos numéricos de riscos que elas proporcionam. A análise de
risco de uma instalação é muito mais precisa quando usa Análise de Camadas de
Proteção (LOPA – Layer of Protection Analysis).
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“Quando as camadas de proteção existentes são
contabilizadas de forma mais precisa, os requisitos de
integridade do SIS podem ser abrandados. Como resultado, o
SIS possuirá baixos custos de instalações iniciais e de ciclo de
vida total” (Marszal; Scarpf, 2002, p. 8).
Isto significa que, considerando as camadas de proteção Não-SIS, pode-se
obter níveis de integridade de segurança menos rigorosas para as funções de
segurança implementadas no SIS.
“Os métodos qualitativos usam julgamento de engenharia e
experiência
pessoal
como
base
para
decisões.
Frequentemente, métodos qualitativos usam regras de
Checklists para determinar como os processos devem ser
projetados. As regras e checklists foram desenvolvidas por um
grupo de engenheiros há muitos anos, e foram baseados em
um tipo de “memória institucional” dos acidentes e perdas que
têm ocorrido nas plantas industriais. Apesar dos métodos
qualitativos basearem-se em experiência, não existem registros
numéricos precisos para avaliar o julgamento profissional dos
analistas qualitativos” (Marszal; Scharpf, 2002, p. 8).
“Métodos quantitativos usam rigorosamente dados históricos e
relacionamentos matemáticos para estimar risco. Estas
ferramentas e técnicas são baseadas em análises científicas e
dados obtidos de observações registradas. Decisões chegaram
a usar ferramentas quantitativas que são baseadas no risco
real que um processo apresenta, não nas regras sobre
prevenção de acidentes passados. As decisões quantitativas
são mais objetivas do que as qualitativas, e torna mais fácil
comparar projetos alternativos porque eles proporcionam
critérios mensuráveis e objetivos” (Marszal; Scharpf, 2002, p. 89).
3.7 Análise de Camadas de Proteção (LOPA)
A análise de camadas de proteção (LOPA) é um método sistemático que usa
técnicas de modelagem de propagação de falhas, para seleção de níveis de
integridade de segurança (SIL) de sistemas instrumentados de segurança. Existem
numerosos métodos propostos e adotados pelas indústrias, mas LOPA tem se
tornado o método mais utilizado.
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“LOPA é realizada executando as seguintes etapas” (Marszal;
Scharpf, 2002, p. 10):
a) definição dos impactos indesejáveis;
b) determinação e registro de todos os eventos iniciadores
que podem causar os impactos indesejáveis;
c)
determinação e registro de todas as camadas de proteção
que estão disponíveis para evitar que um evento iniciador se
propague em impactos indesejáveis;
d) quantificar a frequência de eventos iniciadores baseados
em dados históricos e discernimento de engenharia;
e) quantificar a eficácia das camadas de proteção em termos
de probabilidade de falha na demanda (PFD), baseado nos
dados históricos e julgamento de engenharia;
f)
calcular a frequência resultante dos impactos
indesejáveis.
Conforme Marszal e Scharpf (2002), LOPA é uma variação de análise de
árvore de eventos, que envolve um evento iniciador, podendo levar o processo a um
incidente indesejável, embora uma ou mais camadas de proteção possam também
evitar que um incidente se torne um acidente. O evento iniciador começa a cadeia
de eventos que conduz a um impacto indesejável, conforme mostrado na Figura 11.
No estudo de LOPA, o evento iniciador sempre é descrito em termos de
frequência e as diferentes camadas de proteção são consideradas como os ramos
de uma árvore de eventos. Ao se encontrar um ramo de camadas de proteção com
sucesso no resultado, significa que este ramo terminou em resultado “sem incidente”
(nenhum impacto). A conclusão lógica possui somente dois resultados: incidente
danoso ou nenhum impacto. Dos dois resultados, somente a frequência do incidente
danoso é calculada, já que é o único resultado de interesse real.
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Figura 11 – Diagrama de Análise de Camada de Proteção Típica

Fonte: Marszal e Scharpf (2002)

A probabilidade de acidentes indesejáveis está relacionada de maneira lógica
com o evento iniciador e as camadas de proteção por um “E” lógico (logical “And”).
Visto que a relação é uma lógica “E”, então LOPA utiliza multiplicação de
probabilidades para calcular a frequência resultante para o acidente ocorrer (risco
residual de acidente).
A quantificação de LOPA para determinar o risco residual de acidente é
realizada multiplicando a frequência do evento iniciador pela probabilidade de falha
na demanda (PFD) de cada camada de proteção e de cada evento mitigador de
risco (sistemas de controle básicos de processo – BPCS, intervenção do operador,
integridade mecânica de vasos pressurizados, dispositivos mecânicos de segurança
e de alívio de pressão, instalações externas de redução de risco, probabilidade de
ignição, probabilidade de explosão, e ocupação).

3.8 Determinação dos Níveis de Integridade de Segurança das Funções
Instrumentadas de Segurança
Após determinar o risco residual de acidente através do método LOPA, podese calcular a probabilidade média de falha na demanda (PFDavg) de uma função
instrumentada de segurança (SIF) para que o risco final de acidente alcance o nível
de risco tolerado pela organização.
Conforme Marszal e Scharpf (2002), nos métodos quantitativos, um valor
numérico para o risco é primeiramente calculado e depois comparado com um alvo
quantitativo. O cálculo entre o risco residual e o risco alvo é então realizado em
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termos de PFDavg de uma SIF, que seria necessária para levar o risco a um nível
tolerável.
Na verdade, quando ainda há uma diferença positiva entre o risco final
mitigado (por camadas de proteção Não-SIS) e o risco máximo tolerado, significa
que há necessidade de utilizar uma função instrumentada de segurança para reduzir
este risco ao nível tolerável. Matematicamente, a PFDavg de uma SIF é a relação
entre a frequência de risco tolerável e frequência do risco ainda presente, pois a SIF
também é uma camada de proteção redutora de risco.

PFDavg SIF = Ftol / Frisco presente

(3.2)

Onde:

PFDavg SIF é a probabilidade média de falha na demanda da função
instrumentada de segurança;

Ftol é a frequência de risco tolerável; e
Frisco presente é a frequência de risco ainda presente.
Esta PFDavg é então convertida para o SIL requerido aplicando a Tabela 1,
página 24.

3.9

Aplicação do Método LOPA para Determinação dos Níveis de SIL

A análise de SIL foi baseada nos diversos dados e critérios estabelecidos pela
norma Petrobras N-2595, por ser mais adequado à realidade brasileira e pelo fato da
mesma referenciar-se nas principais normas internacionais, como a IEC-61508, IEC61511 e ANSI/ISA 84, as quais foram diversas vezes citadas direta e indiretamente
na revisão bibliográfica.
Para o processo de avaliação das funções instrumentadas de segurança,
devem estar disponíveis os seguintes documentos em suas revisões mais recentes:
a) fluxogramas de engenharia dos sistemas de processo industrial;
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b) descritivos das ações automáticas de controle e intertravamento;
c) matrizes de causa e efeito ou diagramas lógicos;
d) relatório de análise de risco;
e) informações adicionais sobre falhas, eventos perigosos e acidentes

relacionados ao processo ou equipamentos objetos da proteção pela
função instrumentada de segurança, desde que sejam devidamente
registradas na documentação desta análise.

A avaliação do SIL requerido para a função de segurança deve considerar as
consequências sobre:
a) Pessoas;
b) Meio ambiente;
c) Patrimônio.

O SIL necessário para a função de segurança deve ser o maior dentre os
determinados para cada um destes aspectos. Caso uma mesma função
instrumentada de segurança seja salvaguarda para diversos cenários, o SIL
requerido deve ser o maior dentre os obtidos para cada cenário.
Os valores determinados de SIL devem ser registrados nas folhas de dados
das respectivas funções de segurança.
Caso o resultado de uma avaliação de uma função indique uma PFD menor
que 10-4, devem ser aplicados outros meios de redução de risco residual (Não-SIS)
para que a função venha a ter seu nível de integridade de segurança requerido igual
ou inferior a SIL 3, que é o maior nível permitido pelas normas para uso em
industrias de processo.
Caso ao resultado da avaliação de uma função indique uma PFD superior a
10-1, por questões econômicas, esta função deve ser implementada no BPCS, e não
no SIS. Conforme normas, apenas as funções com PFDs inferiores a 10-1 têm
necessidade de serem executadas no SIS.
A realização da análise foi feita através do preenchimento de uma planilha de
LOPA conforme modelo apresentado na Tabela 10. As colunas desta planilha foram
preenchidas conforme a descrição apresentada a seguir.
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Tabela 10 – Planilha de LOPA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Descrição das colunas:

Número do Cenário:
Esta coluna contém o número de identificação do cenário de acidente. Este
número é o mesmo identificado no HAZOP.
Tipo de Desvio:
Esta coluna apresenta o desvio na variável de processo (proveniente do estudo
de HAZOP) que será analisado nas próximas colunas.
Evento Iniciador / Descrição:
Esta coluna contém a descrição do tipo de falha que causa o desvio na variável
de processo. Esta descrição também é proveniente do estudo de HAZOP. As
causas iniciadoras podem ser devido à falha em equipamento, ação humana
inapropriada ou evento externo que desencadeia um cenário. Cada causa
iniciadora de um único desvio deve ser analisada em separado em um cenário
específico.
Evento Iniciador / Frequência:
A frequência do evento iniciador (ICF - Initiator Cause Frequency) é a
frequência estimada que um equipamento possa entrar em falha causando sua
indisponibilidade de operação, ocorra uma ação humana indevida, ou algum
evento externo. A Tabela 11 mostra as ICFs a serem consideradas no estudo
de caso.
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Tabela 11 – Frequências de Causas Iniciadoras

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Consequências / Descrição:
Esta coluna apresenta a descrição das consequências do evento iniciador. Esta
descrição é oriunda do estudo de HAZOP.
Consequências / Efeitos Para:
Esta coluna apresenta a categoria de elemento afetado pelo efeito considerado
no cenário analisado: Pessoas (PE), Patrimônio (PA), Meio Ambiente (MA).
Estas categorias são provenientes do estudo de HAZOP.
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Consequências / Gravidade da Consequência:
A gravidade atribuída à consequência de um cenário é categoria de impacto
causado às pessoas, meio-ambiente e patrimônio. Os impactos causados a
estes três aspectos são analisados separadamente. As classificações da
gravidade são oriundas do estudo de HAZOP.
Consequências / Frequência de Risco Tolerável (Ftol):
A Frequência de Risco Tolerável é o critério de tolerabilidade de risco que a
companhia estabelece, ou seja, frequências de riscos presentes acima das
especificadas nesta coluna não são toleráveis. A frequência tolerável será
adotada conforme a classificação da gravidade / severidade da consequência
segundo a Tabela 12 abaixo.
Tabela 12 – Frequência Tolerável (Ftol)

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Fatores Modificadores das Consequências:
Estas colunas tratam da possibilidade de existirem certas condições
específicas, tais como presença de fontes de ignição ou presença de pessoas
na área afetada, para que ocorra o dano.

Probabilidade de Ignição: Liberações de substâncias inflamáveis nem
sempre entram em ignição. A probabilidade de ocorrer ignição
depende, principalmente:
· da existência de fontes de ignição nas proximidades do vazamento;
· das propriedades intrínsecas da substância e da quantidade (volume
ou massa) de material liberado;
· da forma da dispersão (jato, poça, nuvem leve, nuvem pesada) do
material inflamável no meio em questão (atmosfera livre ou confinada,
água, solo).
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As Tabelas 13 e 14 mostram algumas probabilidades de ignição típicas que
podem ser utilizadas como fatores modificadores.
Tabela 13 – Fatores Modificadores da Probabilidade de Ignição pela Quantidade de Fontes
de Ignição

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Tabela 14 – Fatores Modificadores da Probabilidade de Ignição pelo Tipo do Material
Inflamável

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Presença de Pessoas: Para consequências relacionadas a dano às
pessoas, pelo menos uma pessoa deve estar presente na área onde
ocorre o incidente. A Tabela 15 mostra alguns fatores modificadores
por presença de pessoas.
Tabela 15 – Fatores Modificadores por Presença de Pessoas

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Outros: Outros fatores modificadores como, a maior ou menor
facilidade de se evitar o dano, por exemplo, podem ser considerados,
desde que acompanhados das devidas especificações.
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Salvaguardas/ Descrição:
Esta coluna identifica as salvaguardas ainda não pertencentes ao SIS previstas
em projeto que podem ser consideradas como camadas de proteção
independentes (IPL), tanto passivas quanto ativas. IPL passiva é aquela que
não necessita executar uma ação para cumprir a sua função de proteção,
enquanto a IPL ativa necessita mudar de um determinado estado a outro em
resposta à mudança na propriedade mensurável do processo em questão.
Estas salvaguardas normalmente são oriundas do estudo de HAZOP. Algumas
destas são mostradas nas Tabelas 16 e 17.
Tabela 16 – IPLs Passivas e Suas PFDavg Típicas

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)
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Tabela 17 – IPLs Ativas e Suas PFDavg Típicas

Fonte: Petrobras N-2595 (2011)

Salvaguardas/ PFD:
Esta coluna apresenta a probabilidade média de falha na demanda (PFDavg)
de uma camada de proteção independente ainda não pertencente ao SIS. Os
valores numéricos para inserção nesta coluna estão indicados nas Tabelas 16
e 17 anteriores.
Risco Residual:
Risco residual é o risco mitigado por todas as salvaguardas ainda não
pertencentes ao SIS e por todos os fatores modificadores das consequências.
É o produto entre a frequência do evento iniciador e os PFDs das salvaguardas
e os fatores modificadores. Caso o risco residual alcance o nível tolerável
(frequência tolerável), o processo de análise cessa neste ponto. Somente a
coluna sobre recomendações serão preenchidas, se necessário. Caso o risco
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residual não alcance o nível tolerável, deve-se determinar o PFD e SIL
necessário da função instrumentada de segurança.
SIF / PFD:
Esta coluna apresenta a probabilidade média de falha na demanda (PFDavg)
da função instrumentada de segurança necessária para reduzir o risco ainda
presente a nível tolerável.
SIF / SIL:
O nível de SIL da função instrumentada de segurança para inserção nesta
coluna está indicado na Tabela 17 anterior, cujo PFDavg deve corresponder ao
valor calculado para a SIF na coluna anterior.
Recomendações:
Esta coluna apresenta uma breve descrição da recomendação de cada
salvaguarda, por exemplo, para uma revisão objetiva do projeto, adicionando,
modificando ou eliminando salvaguardas existentes ou projetadas, em função
da sua efetividade verificada durante o processo de análise de LOPA.

3.10 Verificação das Funções Instrumentadas de Segurança
Após a determinação dos níveis de SIL conforme com a seção anterior,
devem ser verificados quais os meios a serem utilizados para que cada função
instrumentada de segurança alcance estes níveis.
Conforme Cheddie e Goble (2005), este é o início da fase de realização do
ciclo de vida de segurança, começando com o projeto conceitual do sistema
instrumentado de segurança. O projeto conceitual começa com a verificação das
especificações dos requisitos de segurança (SRS). O SRS é um importante
documento que deve conter as especificações completas para projetar todas as
funções de segurança. Cada função de segurança deve possuir as seguintes
informações:
a) descrição do perigo e suas consequências
b) consequências
c) probabilidade de ocorrência do perigo
d) referência ao desenho do fluxograma de processo e instrumentação
pertinente
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e) definição do estado seguro do processo
f) descrição da função de segurança
g) descrição das variáveis do processo e seus pontos de pré-alarmes e de
desligamentos de emergência
h) descrição da resposta de saída requerida dos equipamentos primários e
auxiliares
i) relacionamento entre as variáveis de processo, entradas e saídas, incluindo
lógicas, funções matemáticas, e permissivos necessários. Isto deve ser
especificado para todos os modos de operação como: normal, anormal,
partida, parada de emergência, etc.
j) intervalos de testes necessários
k) nível de integridade de segurança requerido
l) requisitos de ativação manual da SIF
m) requisitos de rearme da SIF (rearme automático ou permanece travado
aguardando rearme manual)
n) resposta da SIF para os diagnósticos de falhas (desligamento automático,
somente alarme, etc.)
o) requisitos de interface humana. Quais variáveis devem ser mostradas? Quais
variáveis devem ser inseridas pelo operador?
p) capacidades de sobreposição para manutenção
q) tempo médio de reparo, tempo para partida após um desligamento pela
proteção, etc.
r) condições ambientais esperadas durante operação normal e situações de
emergência.
Outros itens podem ser necessários para aplicações específicas incluindo os
de regulamentações locais, requisitos específicos da companhia, etc.
Estabelecidos os objetivos de projeto no SRS, devem ser escolhidos os
equipamentos, determinar se são necessárias redundâncias, determinar as técnicas
de testes das SIFs e realizar alguns cálculos para determinar se os resultados estão
dentro das faixas do nível de SIL requerido. A Figura 12 ilustra este processo. Se
não alcançar a faixa de SIL em termos de PFD, deve-se retornar ao passo inicial,
analisando a escolha de equipamentos mais confiáveis, aumentando os níveis de
redundância e diminuindo a periodicidade de testes.
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Figura 12 – Processo de Projeto Conceitual de SIS

Fonte: Cheddie e Goble (2005)

3.10.1 Técnicas para Seleção de Equipamentos
Cheddie e Goble (2005) informam que os equipamentos utilizados em uma
função instrumentada de segurança devem ser escolhidos cuidadosamente. A
instrumentação deve ser totalmente capaz de desempenhar o requisito funcional.
Todos os equipamentos devem ser justificados para que o usuário final confie
totalmente no desempenho da instrumentação para a aplicação pretendida.
Os materiais utilizados nos instrumentos devem ser compatíveis com os
materiais do processo, principalmente se tiverem contato com o fluido de processo.
As condições do processo e do ambiente não devem exceder ao suportável pelos
instrumentos. A segurança funcional do instrumento deve ser avaliada. Todas as
decisões com as devidas justificativas devem ser documentadas como parte da
memória do projeto.
Deve ser dada atenção especial para os sistemas auxiliares, tais como fontes
de alimentação, fornecimento de ar de instrumento, métodos utilizados para
interligação elétrica dos instrumentos (fiação). Os sistemas que utilizam energização
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elétrica, ao invés de corte de energia, para realizar paradas de equipamentos e
bloqueios de emergência, tornam-se críticos por terem um impacto direto na
segurança. São os casos dos disjuntores elétricos para alimentação de cargas de
alta potência ou alta tensão, os quais possuem bobinas a serem energizadas tanto
para abrir o disjuntor como para fechá-lo.
As normas ANSI/ISA-84.00.01-2004 (IEC 61511 Mod) exigem que os
equipamentos usados em sistemas instrumentados de segurança sejam escolhidos
com base na certificação do nível de SIL adequado ou na justificativa baseada no
critério de “uso prévio”. No entanto, estas normas não fornecem detalhes específicos
sobre o critério por “uso prévio”. A maioria acredita que, se uma empresa usuária
possui muitos anos de experiência, com sucesso documentado (sem falhas
perigosas), em uma versão particular de certo instrumento, isto pode justificar o uso
desse instrumento, mesmo que ele não possua certificado para uso em segurança.
A maioria também acredita que o critério de “uso prévio” exige que haja um
sistema de registro de todas as falhas e modos de falha em cada site do usuário
final. As versões de hardware e software dos instrumentos devem ser mantidas, pois
alterações significativas podem anular a experiência com o “uso prévio”. As
condições de operação também devem ser registradas e similares à aplicação de
segurança proposta.
Muitos têm solicitado auxílio aos fabricantes de instrumentos com as
justificativas. Por outro lado, os fabricantes têm passado por diversas avaliações
realizadas por auditores independentes. Tais avaliações são normalmente feitas por
peritos de organizações, tais como, EXIDA (2014) e TÜV (2014).
As

certificações

das

avaliações

reduzem

a

obrigação

de

toda

a

documentação que deveria ser apresentada quando o usuário final tenta justificar
um instrumento para uso em aplicações de segurança. No mercado, três níveis
básicos de avaliação têm sido feitas em produtos de instrumentação por algumas
organizações independentes: avaliação pelo critério FMEDA, pelo critério de “Uso
Prévio”, e conforme a norma IEC 61508. Estes três métodos são apresentados nas
seções a seguir.
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Avaliação de Instrumentos pelo Critério FMEDA
Cheddie e Goble (2005) relatam que FMEDA (Análise de Efeitos e
Diagnósticos para Modos de Falha) é um procedimento sistemático de análise
desenvolvido primeiramente para dispositivos eletrônicos e recentemente estendida
a dispositivos mecânicos e eletro-mecânicos. Esta análise para dispositivos de
hardware fornece os dados de falha requeridos para verificação de SIFs.
FMEDA pode ser utilizado para determinar as taxas de falha e os modos de
falha de um instrumento. Ela fornece ao engenheiro de instrumentação de
segurança os dados necessários para desenvolver análise probabilística com maior
nível de precisão. Contudo, FMEDA não deve ser considerada isoladamente como
justificativa suficiente para selecionar um produto. Ela deve ser aplicada em conjunto
com outros critérios de avaliação, tal como o critério de “uso prévio”, explanado a
seguir.
Avalição de Instrumentos pelo Critério de “Uso Prévio”
Segundo Cheddie e Goble (2005), a principal função da avaliação pelo “uso
prévio” é obter um nível de conforto sobre as informações das falhas sistemáticas,
desenvolvendo maior confiabilidade de que um produto não possuirá falhas
inerentes de projeto. Ocasionalmente, os dados reunidos na avaliação pelo “uso
prévio” são usados para calcular taxas de falhas, mas isto deve ser abordado com
cautela sempre que se suspeitar de que nem todas as falhas foram relatadas.
Avaliação por “uso prévio” é responsabilidade do usuário final. Contudo,
alguns fabricantes estão trabalhando para ajudar seus clientes em avaliações por
“uso prévio”, fornecendo informações.
Tipicamente, os registros de falhas em campo são usados para calcular taxas
de falhas e estes são comparados com as taxas de falhas da FMEDA. Se estes
forem significativamente menores que os números da FMEDA, então há uma
evidência que falhas de projeto (falhas sistemáticas) não existem. As taxas de falha
em campo obtidas por estes dados não devem ser utilizadas para a verificação de
SIL, mas sim a taxa de falha FMEDA por ser maior que a taxa de “uso prévio”.
Conclui-se que, se a taxa de falha de “uso prévio” for maior que a taxa
FMEDA, então nenhuma das duas taxas devem ser consideradas para a verificação
de SIL, obrigando a utilizar os instrumentos de segurança certificados conforme a
norma IEC 61508 descrito a seguir.
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Avaliação Completa de Instrumentos Conforme a Norma IEC 61508
Cheddie e Goble (2005) informam que a avaliação completa conforme a
norma IEC 61508 cobre a FMEDA e o estudo de “uso prévio”, e adiciona uma
avaliação de redução de falhas e medidas de controle de falhas durante o projeto e
desenvolvimento do hardware e software, bem como estudo detalhado de testes,
modificações, documentação para o usuário e processo de fabricação. O objetivo de
todo este esforço é proporcionar um alto nível de garantia de que um instrumento
possuirá suficiente qualidade e integridade para aplicação em sistema instrumentado
de segurança.
A avaliação completa conforme a norma IEC 61508 é a mais abrangente
avaliação de segurança funcional disponível. Ela está se tornando mais necessária
devido

ao

crescimento

de

conteúdo

de

software

nos

equipamentos

de

instrumentação. As falhas em campo têm aumentado devido a falhas de projeto
(erros sistemáticos), que na maioria são defeitos de software.
A norma IEC 61508 apresenta um conjunto de boas práticas de engenharia
de hardware e software. Muitos especialistas acreditam que estas práticas são os
melhores métodos disponíveis para prover alta qualidade e confiabilidade aos
instrumentos de segurança. Nota-se então que a qualidade dentro de um produto é
diretamente proporcional à capacidade de SIL atribuída ao mesmo.
O cumprimento total aos requisitos da norma IEC 61508 é notado quando um
produto não possui quaisquer “restrições” significativas sobre o seu uso, descritas
em seu “manual de segurança”. Um manual muito detalhado com uma extensa lista
de instruções sobre como fazer o instrumento “seguro” é um forte sinal de que o
fabricante não atende aos requisitos da norma, a não ser que estas restrições sejam
implementadas pelo usuário final.
Os usuários não querem ser forçados a usarem equipamentos certificados.
Contudo, ainda necessitam de alguns meios para assegurar-se que os
equipamentos são adequados para o uso. Em essência, os usuários devem avaliar o
programa de qualidade dos fabricantes e possuir um número de amostras
suficientemente extenso em um ambiente similar para obter dados significativos de
taxa de falha.
Geralmente, isto é considerado uma forma aceitável para justificar o uso de
dispositivos de campo relativamente simples, mas é considerado extremamente
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difícil de justificar para executores lógicos complexos, como por exemplo, os PLCs
de uso geral para aplicações com níveis acima de SIL 1.
Conclui-se então que os componentes das funções de segurança podem ser
“inicialmente” não certificados, desde que atinjam obrigatoriamente os níveis
individuais necessários de desempenho de segurança. A somatória das PFDs dos
componentes (sensor, executor lógico, atuador) deve ser tal que cada função
instrumentada alcance o seu nível de SIL requerido.

PFDFunção = PFDSensor + PFDExecutor Lógico + PFDAtuador

(3.3)

3.10.2 Escolha da Tecnologia dos Equipamentos
Segundo Cheddie e Gruhn (2006), existem muitas tecnologias disponíveis
para uso em sistemas instrumentados de segurança: pneumática, a relés
eletromecânicos, componentes de estado sólido, controladores lógicos programáveis
(PLCs). Não existe nenhum sistema que seja completamente o melhor. Cada
tecnologia possui vantagens e desvantagens. Não é uma questão de qual é a
melhor tecnologia, mas sim qual é a mais apropriada, baseada em fatores como,
verba disponível (budget), espaço físico disponível, nível de risco presente,
complexidade, flexibilidade, facilidade de manutenção, requisitos de interfaces de
comunicação de dados, garantia de restrição de acesso ao sistema, etc.
Sistemas pneumáticos são mais adequados para pequenas aplicações, onde
existe necessidade de simplicidade, segurança inerente, e em locais onde não haja
energia elétrica disponível.
Sistemas a relés eletromecânicos são relativamente simples, não onerosos e
imunes à maioria das interferências EMI/RFI, e podem ser construídos para
diferentes faixas de tensão elétrica. Geralmente não possuem qualquer forma de
interface de comunicação externa. Alterações na lógica de operação requerem
modificações físicas entre os componentes. A documentação de eventuais
alterações é feita manualmente. Em geral, sistemas a relés também são usados em
aplicações relativamente pequenas e simples.
Sistemas de estado-sólido, isto é, sistemas de hardware que não incorpora
software, ainda são utilizados. Muitos destes sistemas foram construídos
especificamente para aplicações em segurança e incluem características de testes,
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contornos (bypasses), e interface de comunicação. Alterações na lógica de operação
ainda requerem modificações físicas entre os diversos componentes eletrônicos e
placas de circuito impresso. A documentação das alterações também é feita
manualmente. Estes sistemas têm caído em desuso devido a sua limitada
flexibilidade e também ao alto custo apresentado após a aceitação dos sistemas
baseados em software. Ainda são utilizados em aplicações pequenas e simples,
porém com altos níveis de integridade de segurança.
Sistemas baseados em software, variando entre PLCs de propósitos gerais e
PLCs específicos para segurança, oferecem flexibilidade de software, autodocumentação e interfaces de comunicação de alto nível. Infelizmente, muitos
sistemas de propósito gerais não foram projetados especificamente para segurança
e não oferecem as características exigidas tais como: redundância eficaz, restrição
de acesso de segurança, altos níveis de diagnósticos. Todavia, mais recentemente,
PLCs de segurança foram desenvolvidos especialmente para aplicações mais
críticas e foram enfaticamente consagrados nas indústrias de processo.
Dependendo dos níveis de SIL que as funções instrumentadas de segurança
devem alcançar, as companhias podem optar desde os PLCs de propósitos gerais
até PLCs de segurança de dupla ou tripla redundância com alta capacidade de
diagnósticos de falhas.

PLCs de Propósitos Gerais
Os PLCs de propósitos gerais, de acordo Cheddie e Gruhn (2006), foram
introduzidos em 1969 e projetados para substituir o sistema de controle a relés.
Então logo estes PLCs passaram a ser utilizados em sistemas de segurança. Apesar
do PLC oferecer muitas vantagens, ele passou a ter limitações severas quando
usado em segurança. Simplesmente substituir relés por PLCs, na verdade, permitiu
que ocorressem alguns acidentes muito sérios.

PLCs em Hot Backup
Segundo Cheddie e Gruhn (2006), após os acidentes com PLCs de
propósitos gerais sem redundância, foram desenvolvidos PLCs com alguma forma
de redundância. A configuração mais popular é o PLC em hot backup (vide Figura
13). Esta configuração emprega CPUs redundantes de PLC (apesar de apenas uma
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delas estar online por vez) e módulos de entradas e saídas redundantes ou simples.
O mecanismo de chaveamento do PLC entre as CPUs redundantes pode ser
realizado de diversas maneiras, mas basicamente, para o PLC chavear para a CPU
de backup ele deve primeiro ser capaz de detectar a falha da CPU primária (ou a
que estiver online). Infelizmente, isto não acontece 100% do tempo porque os
diagnósticos da CPU são incapazes de detectar 100% de todas as possíveis falhas.
No máximo 95% de cobertura de falhas são possíveis. Relatos informam que já
ocorreram falhas não detectadas e o sistema não foi chaveado, expondo o processo
a uma situação desprotegida.
Houve casos em que o sistema não apresentava falha, mas ocorreu o
chaveamento indevidamente, e a transferência para a CPU de backup não foi rápida
o suficiente, provocando shutdown indevido do processo (falha espúria). Também já
ocorreram casos em que o sistema chaveou para a CPU de backup e então
descobriram que a mesma também possuía falha, causando um grande e
prolongado shutdown.
Figura 13 – PLC em Hot Backup

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

PLCs de Propósitos Gerais de Dupla Redundância
Segundo Cheddie e Gruhn (2006), o hardware de PLCs de propósitos gerais
tem sido customizado, na tentativa de prover um alto nível de cobertura de
diagnósticos. Tal esquema inclui CPUs e módulos de entradas e saídas de maneira
a se obter um sistema de dupla redundância paralela e ativa, com teste de backup e
programa aplicativo para checar a redundância (vide Figura 14).
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Figura 14 – Sistema Redundante Paralelo Ativo

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

Infelizmente, os sistemas deste tipo tendem a ser fisicamente volumosos e
utilizam programação extra que alguns usuários consideram confusos e difícil de
manter. Quando se considera o hardware extra, programação de software e esforço
de engenharia, isto pode tornar-se bastante oneroso, comparado com os sistemas
padronizados disponíveis.
Há também um problema intrínseco com estes sistemas. Quando os canais
duais não coincidem, fica muito difícil, e até impossível, determinar como o sistema
deveria se comportar. Se um dos canais estiver em falha espúria, não se desejaria o
shutdown indevido. Então a votação deveria ser 2oo2 (two-out-of-two – duas saídas
de duas). Contudo, poderia ser que um dos canais não estivesse respondendo
devido a uma falha perigosa no mesmo. Neste caso, o alarme poderia ser
verdadeiro, e então a votação deveria ser 1oo2 (one-out-of-two – uma saída de
duas) para garantir o desligamento de emergência.
Apesar da dificuldade informada por Cheddie e Gruhn (2006) para determinar
qual dos dois canais estariam funcionando normalmente, consegue-se chegar à
conclusão de que é melhor considerar o pior caso, isto é, proteger contra falhas
perigosas dos canais. Portanto, a arquitetura de votação deveria ser 1oo2. Caso
este tipo de PLC venha a ser utilizado para fins de segurança, é melhor provocar
uma parada da planta por falha espúria (perdendo produção) do que o sistema não
atuar a devida proteção durante um eventual perigo no processo (incorrendo em
danos às pessoas, equipamentos ou meio ambiente).
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PLCs de Segurança
Cheddie e Gruhn (2006) informam que, devido às limitações de PLCs de uso
geral em aplicações críticas, outros sistemas mais apropriados tiveram de ser
desenvolvidos. As principais características que diferenciam os PLCs de segurança
são seus altos níveis de diagnósticos de falhas, implementação de redundâncias e
obtenção de certificações de desempenho de segurança (nível de SIL) conforme
normas.
Os diagnósticos são muito importantes em sistemas de segurança. Eles são
necessários para detectar falhas perigosas, as quais poderiam impedir que o
sistema atuasse a devida proteção no momento de um perigo iminente.

PLCs de Segurança com Tripla Redundância
Os PLCs de segurança com tripla redundância, também conhecidos como
sistemas TMR (Triple Modular Redundant), são PLCs triplicados e de uso
essencialmente especializado, conforme dito por Cheddie e Gruhn (2006) (vide
Figura 15). A pesquisa original destes sistemas foi financiada pela NASA nos anos
70. Mais recentemente foram desenvolvidos de forma comercial para as aplicações
de

segurança

industrial,

incorporando

ampla

redundância

e

diagnósticos

automáticos de falhas. Com circuitos triplicados, tais sistemas podem “sobreviver” a
falhas simples (e às vezes múltiplas) ou falhas perigosas de componentes. Por estas
características, os sistemas TMR são considerados como PLCs Fault Tolerant
(Tolerante a Falhas), e são adequados para aplicações com nível de integridade de
segurança até SIL 3. Isto não significa que basta utilizar apenas este tipo de PLC
para alcançar nível SIL 3 da função instrumentada de segurança inteira. O
desempenho de segurança total da função depende também dos dispositivos de
campo (sensores e atuadores).
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Figura 15 – Sistema TMR

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

Geralmente, estes sistemas não necessitam de uma programação adicional
separada para realizar as funções de diagnósticos. O usuário apenas escreve um
programa aplicativo das lógicas de proteção e o carrega no hardware do PLC (não
são necessários três programas separados). Essencialmente, a triplicação é
projetada de modo a ser transparente ao usuário.
Chega-se a conclusão que os PLCs TMR garantem os níveis de segurança
requeridos ao equipamento para proteção contra os perigos do processo e
proporcionam ao mesmo tempo alta disponibilidade operacional da planta, evitando
os indesejados shutdowns espúrios e consequentes perdas de produção.

PLCs de Segurança com Dupla Redundância 1oo2D
Desde os anos 80, foi desenvolvida uma série de PLCs duais. Conforme
Cheddie e Gruhn (2006), os PLCs de segurança 1oo2D (one-out-of-two with
diagnostics – uma saída de duas com diagnósticos) foram projetados para serem
tolerantes a falhas com o mesmo grau dos PLCs TMR. Para os PLCs 1oo2D, é
necessário que ocorram duas falhas seguras simultâneas para causar um shutdown
espúrio. Também é necessário que ocorram duas falhas perigosas simultâneas para
que a função de proteção não atue no momento de um eventual perigo. Estes
sistemas são baseados nos mais recentes conceitos e tecnologia e são certificados
por agências independentes como a TÜV (2014) e FM (2014) para os mesmos
níveis de segurança dos sistemas TMR. Geralmente, os mesmos fabricantes dos
sistemas duais fornecem também sistemas não redundante certificados SIL 2 e até
mesmo SIL3. A Figura 16 mostra um exemplo de sistema 1oo2D.
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Figura 16 – Sistema 1oo2D

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

Comunicação com Outros Sistemas
A maioria das plantas industriais atuais possui alguma forma de sistema de
controle centralizado com estações gráficas de operação. Segundo informação de
Cheddie e Gruhn (2006), ao invés de se possuir um conjunto de estações gráficas
dedicadas ao sistema instrumentado de segurança, pode-se obter muitos benefícios
em disponibilizar as informações do SIS nos consoles dos sistemas de controle
principais (BPCSs). Isto significa menor custo, menor ocupação de espaço físico e
menos tipos de equipamentos para aprendizado e treinamento. Geralmente, isto
requer alguma forma de interface de comunicação de dados entre os sistemas.
Além das variáveis de processo e seus alarmes, o SIS deverá disponibilizar
os seguintes dados de comunicação: estado de todo o hardware e software, alarmes
de sistemas, estados dos dispositivos de campo (sensores e atuadores), contornos
dos dispositivos defeituosos para manutenção, etc.
Para obter-se a comunicação entre o sistema de segurança e o sistema de
controle é necessário que ambos utilizem o mesmo protocolo de comunicação. Um
protocolo comum é o MODBUS. Também são utilizados métodos de comunicação
avançados, tais como o OPC. Mais recentemente, estão sendo utilizadas
comunicações em meio físico Ethernet com protocolo MODBUS/TCP.
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Com a integração dos sistemas de segurança aos consoles de operação dos
sistemas de controle, tornou-se necessário que, além de ler os dados dos sistemas
de segurança, os consoles de operação também enviem parâmetros e comandos
aos sistemas de segurança. As normas não proíbem estas funcionalidades, mas a
principal consideração a levar em conta é que os sistemas de controle devem ser
impedidos de corromper a memória do SIS. Isto requer o uso de algumas formas de
controle, como por exemplo, a aplicação de read-back testing (teste de retorno de
leitura), para certificar-se de que somente a variável pretendida foi alterada. Todas
as escritas feitas nos sistemas de segurança devem ser cuidadosamente
ponderadas e monitoradas.

3.10.3 Avaliação Inicial do Sistema
Cheddie e Gruhn (2006) informam que nem sempre os sistemas duais são
melhores que os simples (sem redundância), assim como nem sempre os sistemas
triplos são melhores que os sistemas duais.
Considerando a Tabela 18, por exemplo, deve-se ter em mente que os
sistemas instrumentados de segurança podem falhar de dois modos, isto é, podem
sofrer falhas espúrias levando a planta a paradas indesejadas, quando na realidade
não havia nenhum perigo iminente. O sistema pode também sofrer falhas perigosas,
deixando de atuar as devidas proteções quando realmente existir um perigo.
Tabela 18 – Diferentes Configurações de Sistemas de Segurança: Qual causa menos
paradas no processo por falhas espúrias? Qual possui o melhor desempenho de
segurança?

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)
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Os sensores redundantes podem ser configurados pelo menos de duas
formas: votação 1oo2 (uma saída de duas) causaria a atuação da proteção se um
dos sensores acusasse a condição de alarme no processo. Já a votação 2oo2 (duas
saídas de duas) atuaria a proteção se ambos os sensores acusassem a condição de
alarme no processo.
Existem ao menos cinco diferentes arquiteturas de solucionadores lógicos:
1oo2, 2oo2, 1oo2D, 2oo3 e hot backup.
Cobertura de diagnóstico é a porcentagem de falhas que pode ser detectada
automaticamente pelo sistema. Nenhum dispositivo possui 100 % de cobertura de
diagnósticos, mas 99,9 % sim.
Causa comum significa uma condição ou falha simples que impacta um
sistema redundante inteiro. Exemplos típicos são os estresses ambientais
provocados ao sistema, tais como calor, vibração, sobre tensões elétricas, etc. Um
método de quantificar causa comum é referenciado como fator Beta, o qual
representa a porcentagem de falhas identificadas em uma parte do sistema que
poderia impactar múltiplos canais redundantes de uma vez. Por exemplo, se um
sistema redundante possui um fator Beta de 1%, significa que de todas as falhas
identificadas, 1% das mesmas atingem múltiplos canais simultaneamente e causa
falha no sistema todo.
Deve ser verificada a necessidade de que os elementos finais, geralmente
válvulas, sejam redundantes. Válvulas redundantes, especialmente as grandes,
serão obviamente mais onerosas.
Outra abordagem é sobre a frequência na qual todo o sistema deve ser
manualmente testado. Os testes manuais são requeridos porque nenhum sistema
oferece

100%

de

diagnósticos

e

não

pode

detectar

todas

as

falhas

automaticamente. Devem ser determinados os intervalos de tempo em que os
equipamentos devem ser testados, considerando suas arquiteturas de redundância.
Analisando a Tabela 18 anterior, seria muito difícil prever pela intuição ou
experiência, qual dos sistemas seria o melhor, em termos de disponibilidade de
operação e desempenho de segurança simultaneamente. Decidir qual sistema é
apropriado para certa aplicação de segurança nem sempre é uma questão simples.
Portanto, é importante estar apto a analisar sistemas de forma quantitativa. Embora
as análises quantitativas possam ser imprecisas, elas são um valioso exercício pelas
seguintes razões:
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a) fornecem uma indicação antecipada sobre o potencial de um sistema para
atender aos requisitos do projeto;
b) possibilitam comparações entre custos de ciclo de vida;
c) possibilitam determinar o “elo mais fraco” do sistema e corrigi-lo, se
necessário;
d) permitem comparações minuciosas entre diferentes produtos do mercado.
Segundo Cheddie e Gruhn (2006), o maior inconveniente de alguns modelos
matemáticos para quantificação de sistemas, geralmente, não é o que eles incluem,
mas o que eles não incluem. Por exemplo, pode-se modelar um sistema triplo (TMR)
de acordo com suposições otimistas do fabricante e depois modelar com um
conjunto de suposições mais realistas. A diferença entre as respostas dos cálculos
pode ser em torno de quatro ordens de magnitude. Nem sempre a precisão do
modelo matemático é o que importa, mas sim as suposições realistas que entram no
modelo.
Como visto anteriormente, os dados de taxa de falhas dos equipamentos e
dispositivos podem ser obtidos pelos critérios de “uso prévio” e FMEDA. Caso as
taxas de falha obtidas não sejam adequadas ao nível de SIL requerido, deve ser
utilizado um dispositivo certificado conforme IEC61508 para este nível de SIL.
3.10.4 Taxa de Falha e MTBF
Taxa de falha é definida como o número de falhas por unidade de tempo. A
letra grega λ (lambda) é tipicamente usada para representar taxa de falha.
Normalmente as bases de dados listam as taxas de falhas expressas em unidades
de falha por milhões de horas. Muitos preferem a recíproca de taxa de falha, o MTBF
(mean time between failure – tempo médio entre falhas) com unidade em anos.
Um MTBF de 30 anos não significa que o dispositivo dura 30 anos e depois
falha. MTBF significa que, de um total de 30 dispositivos, apenas um dispositivo
falhará em um período de um ano. Portanto, MTBF é apenas uma média estatística.

3.10.5 Métodos de Modelagem
Todas as análises de confiabilidade são baseadas em dados de taxa de falha.
Deve-se reconhecer que tais dados são bastante variáveis. Para determinado nível
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de detalhe, a precisão aparente oferecida por certos métodos de modelagem não é
compatível com a acurácia do dado de taxa de falha do dispositivo. Como resultado,
pode-se concluir que avaliações simplificadas e uso de modelos relativamente
simples são suficientes. Estimativas mais precisas podem vir a ser um desperdício
de tempo, dinheiro e esforço, além de levar a conclusões ilusórias ou enganosas.
Existem alguns métodos disponíveis para estimar o desempenho dos
sistemas de controle. Os mais comuns são: diagramas de blocos de confiabilidade,
árvores de falha e modelos de MARKOV.

3.10.6 Equações Básicas
Cheddie e Gruhn (2006) informam que a teoria básica das equações
apresentadas a seguir foi desenvolvida por Smith (2001). Equações similares
também são mostradas nas referências ISA-TR84.00.02 (2002) e IEC 61508 (2010).
O primeiro conjunto de equações é utilizado para calcular o MTTFS (mean
time to falure, spurious – tempo médio para ocorrer uma falha espúria).

Equações de MTTFS:
Arquitetura de votação 1oo1:
MTTFS = 1 / λs

(3.4)

Arquitetura de votação 1oo2:
MTTFS = 1 / (2 λs)

(3.5)

Arquitetura de votação 2oo2:
MTTFS = 1 / [2 (λs)2 MTTR]

(3.6)

Arquitetura de votação 2oo3:
MTTFS = 1 / [6 (λs)2 MTTR]
Onde:
λs é a taxa de falha segura; e

(3.7)
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MTTR (mean time to repair) é o tempo médio para reparo do componente da
FIS.

O segundo conjunto de equações é utilizado para calcular PFDavg
(probabilidade de falha na demanda), conhecendo-se a taxa de falha perigosa não
detectada e o intervalo de teste manual.

Equações de PFDavg:
Arquitetura de votação 1oo1:
PFDavg = λdu (TI / 2)

(3.8)

Arquitetura de votação 1oo2:
PFDavg = [(λdu)2 (TI)2] / 3

(3.9)

Arquitetura de votação 2oo2:
PFDavg = λdu TI

(3.10)

Arquitetura de votação 2oo3:
PFDavg = (λdu)2 (TI)2

(3.11)

Onde:
λdu é a taxa de falha perigosa não detectada; e
TI é o intervalo de teste manual.

3.10.7 Análise de PLC Não Redundante
Como exemplo, considera-se um PLC de uso geral com 1 módulo de entrada
e 1 módulo de saída (CHEDDIE; GRUHN, 2006). Não se pode dividir o cálculo para
canais individuais de um módulo, visto que são geralmente componentes montados
em uma única placa eletrônica com diversos canais e que podem fazer o módulo
inteiro falhar.
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Admite-se que o MTBF da CPU é 10 anos, MTBF dos módulos de E/S é 50
anos, parcela de modo de falha segura da CPU é 60%, e que a parcela de modo de
falha segura de cada módulo de E/S é 75%.
Para o cálculo do PFDavg, assume-se que a CPU possui cobertura de
diagnóstico de 90%, os módulos de E/S possuem 50% cada um e que o PLC será
testado manualmente a cada ano.

Considera-se também uma fonte de alimentação de dupla redundância. A
probabilidade de falha simultânea das duas fontes é de ordem de magnitude bem
abaixo dos componentes simples, então essencialmente pode ser ignorada no
modelo.
Como o PLC é não redundante, a arquitetura é 1oo1.
A Tabela 19 a seguir apresenta os dados intertretados da características
assumidas para o PLC.
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Tabela 19 – Dados Interpretados das Características Consideradas para o PLC

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Cheddie e Gruhn (2006)

Pela equação (3.4), página 86, e dados da Tabela 19, temos:
MTTFS = 1 / ((1 / 10 anos) 0,6) + ((1 / 50 anos) 0,75 x 2)
MTTFS = 11 anos
Aplicando a equação (3.8), página 87, e os dados da Tabela 19, temos:
PFDavg = ((1 / 10 anos) 0,4 x 0,1) + ((1 / 50) 2 x 0,25 x 0,5)) (1 ano / 2)
PFDavg = 4,5 x 10-3
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3.10.8 Análise de PLC Redundante TMR
Segundo Cheddie e Gruhn (2006), o MTBF e as parcelas de modo de falha do
PLC não redundante indicados anteriormente são razoáveis mesmo para o sistema
TMR 2oo3 (com redundância modular tripla), pois o hardware é essencialmente o
mesmo (apenas existem mais módulos com maiores capacidades de diagnósticos
automáticos). Como no PLC simples, o sistema TMR também possui fontes de
alimentação redundantes as quais podem inicialmente ser desprezadas no modelo.
Para o sistema TMR pode-se reunir uma CPU, um módulo de entrada e um
módulo de saída como uma das “pernas” de um sistema triplicado. Isto significaria
que, se, por exemplo, o módulo de entrada #1 e a CPU #2 falhassem, o sistema
todo falharia. Alguns sistemas TMR de fato operam desta forma.
Para a cobertura de diagnóstico é considerado um valor de 99%, tanto para a
CPU como para os módulos de E/S.
Assume-se que o sistema TMR também é testado manualmente a cada ano,
coisa que na verdade pode nunca ser necessário para alguns sistemas. Muitos deles
permitem que os períodos entre testes sejam bem maiores que um ano para
alcançar o nível de SIL requerido.
Como o PLC é TMR, contata-se que a arquitetura de votação é 2oo3.
Pela equação (3.7), página 86, e dados da Tabela 19 anterior, temos:
MTTFS = 1 / (6 (((1 / 10 anos) 0,6) + ((1 / 50 anos) 0,75 x 2)))2 (4 horas / 8760
horas por ano))
MTTFS = 45.000 anos
Aplicando a equação (3.11), página 87, e os dados da Tabela 19 (com
exceção das porções de falhas não detectadas sem cobertura de diagnóstico
da CPU e dos módulos de E/S, cujos valores são iguais a 0,01 para o PLC
TMR), temos:
PFDavg = (((1 / 10 anos) 0,4 x 0,01) + (1 /50) x 2 x 0,25 x 0,01))2 (1 ano)2
PFDavg = 6,25 x 10-8
Os cálculos indicam que o sistema TMR deve ter um tempo médio entre
falhas espúrias de 45.000 anos contra 11 anos para o PLC não redundante. A
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probabilidade de falha na demanda do sistema TMR alcançaria 6,25 x 10-8 (nível de
SIL bem maior que SIL 4) contra 4,5 x 10-3 (SIL 2).
Apesar de não existir certificação pela IEC61508 para níveis de SIL
superiores a 4, este exemplo enfatiza como os sistemas redundantes e com alta
cobertura de diagnósticos proporcionam maiores níveis de SIL aos equipamentos.
Neste exemplo, o período de testes manuais de 1 ano também contribuiu para
maximizar o nível de SIL.
Na verdade, este nível elevado de SIL será certamente reduzido por outros
fatores que afetam sistemas redundantes, como o fator Beta apresentado a seguir.

3.10.9 Falhas de Causa Comum
Falha de causa comum pode ser definida como um distúrbio simples que
afeta múltiplos componentes (CHEDDIE; GRUHN, 2006). Na Figura 17, A, B e C
representam o sistema triplicado. Porém, se o item D falhar o sistema inteiro falhará.
O bloco D pode representar um erro qualquer de projeto, de manutenção,
interferência

(EMI/RFI),

problemas

ambientais,

entupimento

de

bocais

de

instrumentos por sedimentos de fluidos de processo, etc. A falha de causa comum
também é chama de fator Beta e representado pela letra grega β. O fator Beta
representa a porcentagem de falha identificada em uma parte do sistema que
afetará o sistema inteiro. O fator Beta derivou-se de estudos empíricos. Técnicas
para estimar faixas de fator Beta estão descritas nas seguintes referências: Smith
(2001) e IEC61508 (2010). Smith lista diversas faixas típicas de fator Beta em
função dos tipos de falhas de causa comum. Uma delas é o uso de componentes
redundantes idênticos (como é feito com a maioria dos sistemas), cujo fator Beta
atinge uma faixa típica de 20%.
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Figura 17 – Falha de Causa Comum

Fonte: Cheddie e Gruhn, 2006

Para incluir no modelo basta considerar em cada modo de falha certa
porcentagem da taxa de falha de todos os componentes de uma das “pernas” do
sistema redundante e modelar usando a equação 1oo1. O impacto nas respostas do
TMR anterior, considerando um fator Beta de 1% seria:

Aplicando a equação (3.4), página 86, os dados da Tabela 19, página 89, e
fator Beta igual a 0,1, temos:
MTTFS = 1/ ((((1 /10 anos) 0,6) + ((1/50 anos) 0,75 x 2)) x 0,01)
MTTFS = 1.100 anos
Somente com a adição de fator BETA de 1% devido à falha de causa comum,
o valor inicial estimado do MTTFS de 45.000 anos (muito otimista) foi reduzido para
1.100 (mais de uma ordem de magnitude). Usando um fator Beta mais realista de
10% reduziria o MTTFS para 110 anos.

3.10.10

Dispositivos de Campo

Para os dispositivos de campo (sensores e atuadores) também devem ser
calculados seus respectivos valores de desempenho de segurança.
Considerando o mesmo sistema TMR anterior, mas com oito sensores e duas
válvulas, a lógica de proteção seria de forma que qualquer sensor em condição de
alarme causaria o fechamento de ambas as válvulas.
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Assume-se que cada sensor possui um MTBF seguro e perigoso de 50 anos,
e cada válvula possui MTBF seguro e perigoso de 40 anos. Como qualquer sensor
ou válvula poderia causar paradas no processo devido a falhas espúrias nos
mesmos, todos estes componentes devem ser incluídos no modelo de determinação
MTTFS. Nenhum destes dez dispositivos de campo é redundante, mesmo quando
utilizados com o PLC de tripla redundância (TMR). Para calcular o MTTFS da função
de segurança, é preciso somar as taxas de falha segura de todos os componentes
do sistema (sensores, executor lógico, e elementos finais). Então:

Pela equação (3.4), página 86, temos:
MTTFS= 1 / (((1 / 50) 8) + (1 / 1.100 anos) + (1 / 40 anos) 2))
MTTFS= 4,7 anos
Em outras palavras, se o interesse for sobre paradas por falhas espúrias, o
PLC TMR não é o problema, mas os dispositivos de campo são.
A respeito do desempenho de segurança, diversos dispositivos de campo são
“muito pobres” quanto a possuir alguma forma para autodiagnosticar suas falhas.
Por exemplo, pressostatos (chaves de pressão) e válvulas solenoides não fornecem
nenhuma indicação quando estão eventualmente emperrados. Como mencionado
acima, o sistema possui oito sensores não redundandes, sendo que a atuação de
qualquer um deles deveria acionar o fechamento das duas válvulas. Para determinar
o nível de SIL que a função instrumentada alcança, deve ser considerada a falha
perigosa de apenas um sensor, mais o PLC TMR e as duas válvulas. Assumindo
que os testes manuais serão anuais, o PFDavg da função de segurança pode ser
determinado simplesmente somando os PFDs dos três componentes.
PFDavg do sensor = (1/50 anos) x (1 ano/2) = 1 x 10-2
PFDavg do PLC TMR = 6,25 x 10-8 (calculado anteriormente e não contando
com falha de causa comum)
PFDavg das válvulas = (1/40 anos) x 2 x (1 ano/2) = 2,5 x 10-2
Aplicando a equação (3.3), página 76, temos:
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PFDavgFunção = 3,5 x 10-2 falha/ano
Em outras palavras, o PLC TMR, o qual atinge nível acima de SIL 3 sozinho,
quando combinado com alguns dispositivos de campo, atinge apenas SIL 1.
Novamente, o PLC TMR não é o problema para o desempenho de segurança
da função instrumentada, mas os dispositivos de campo sim.
Isto significa que “uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco,
mesmo que seu elo mais forte seja muitíssimo forte”. Conclui-se que para atender os
requisitos de altos níveis de integridade de segurança, além de possuir um executor
lógico que alcance estes níveis, é necessário que os dispositivos de campo
possuam autodiagnósticos, redundância entre dispositivos, taxas de falhas menores,
testes manuais mais frequentes, etc. Todos estes fatores podem ser modelados
utilizando as equações apresentadas anteriormente.
Como já visto nesta seção, as válvulas são os componentes que mais
apresentam falhas em uma função instrumentada de segurança. Então, para
alcançar níveis elevados de SIL, o ideal é utilizar as chamadas válvulas com teste de
movimento parcial automático (partial stroke testing valves). Existem muitos
fabricantes que dispõe desta solução integrada às válvulas.
Apenas para o propósito de comparação com uma válvula com teste de
movimento parcial automático, é mostrada primeiramente a modelagem de uma
válvula simples (apenas com uma solenoide comum).
Com MTTFS de 40 anos é testada manualmente a cada ano.

Pela equação (3.4), página 86,
PFDavg = (1/40 anos) x ( 1 ano/2)
PFDavg = 1,25 x 10-2
Resultando em nível SIL 1 para esta válvula simples.
Uma válvula com teste de movimento parcial automático seria modelada da
seguinte maneira:
PFDavg = (C λd (TI1 / 2)) + ((1-C) λd (TI2 / 2))
Onde:

(3.12)
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C é o fator de cobertura de diagnóstico;
TI1 é o intervalo de teste de movimento parcial automático;
TI2 é o intervalo de teste de movimento total manual.
Normalmente os fatores de cobertura de diagnóstico das válvulas com teste
parcial automático variam de 60% a 90%. Considerando um fator de cobertura de
80%, com teste parcial automático a cada mês e teste total manual a cada ano, temse o seguinte desempenho, aplicando a equação (3.12) anterior:
PFDavg = (0,8 (1/40 anos) (0,083 ano/2)) + ((1 – 0,8) (1/40 anos) (1 ano/2))
PFDavg = 3,3 x 10-3
Resultando em nível SIL 2 (contra nível SIL 1 da válvula simples).

3.10.11

Tolerância a Falhas

Nos casos onde se deseja altos níveis de integridade de segurança utilizando
sistemas não redundantes, a teoria vista até agora mostra que isto pode ser feito
selecionando equipamentos com taxas de falhas suficientemente baixas, maiores
coberturas de diagnósticos e diminuindo os intervalos entre testes. Desta maneira é
possível atingir até o nível SIL 3, que é o máximo para as indústrias de processo
conforme as normas para SIS. Porém, os resultados obtidos dos mais sofisticados
modelos matemáticos de confiabilidade podem “mentir”. De todo esforço que se
dedica para prever todos os fatores reais que reduzem o desempenho de segurança
de um equipamento, de repente, pode não ser possível identificar algum fator
eventualmente imprevisível.
Devido a este inconveniente, os membros dos comitês da IEC 61508 e IEC
61511 perceberam que seria apropriado incluir tabelas de tolerância a falhas nestas
normas. Isto, esperançosamente, limitaria as pessoas de abusarem dos modelos
matemáticos. As Tabelas 20 e 21 constam da norma IEC 61511 (dedicada a
usuários finais das indústrias de processo).
Tolerância a falhas de hardware remete a um nível necessário de
redundância. Por exemplo, uma tolerância a falha de 1 significa que existe ao menos
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2 dispositivos ou subsistemas. A arquitetura é tal que, a falha perigosa de um dos
dois componentes não impede a atuação da ação de segurança para proteger o
cenário de risco. Isto é feito com uma configuração de votação 1oo2. Tolerância a
falha de 0 (zero) não necessita redundância e de 2 necessita redundância de 3
dispositivos ou subsistemas (módulos).
A maneira de indicar as falhas perigosas não detectadas é através de fração
de falha segura (SFF – Safe Failure Fraction). A Figura 18 auxilia o entendimento da
divisão entre os modos de falha: falhas seguras e as falhas perigosas (detectadas e
não detectadas).
Figura 18 – Modos de Falha

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

A fração de falha segura (SFF) é a relação entre a soma das falhas seguras
com a falha perigosa detectada e o total das falhas, e pode ser matematicamente
expressa como:
SFF = (λSD + λSU + λDD) / λtotal
SFF = (λSD + λSU + λDD) / (λSD + λSU + λDD + λDU)

(3.13)

Conclui-se que, quanto maior a cobertura de diagnósticos (falhas detectadas λSD e λDD) um componente ou subsistema possuir, menor será o nível de
redundância necessário para alcançar um determinado nível de SIL.
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A Tabela 20 é aplicada aos solucionadores lógicos programáveis (PLCs) e a
Tabela 21 é aplicada aos dispositivos de campo (sensores e atuadores) e
solucionadores lógicos não programáveis (lógica a relés ou componentes eletrônicos
de estado sólido).
Tabela 20 – Mínima Tolerância a Falhas de Hardware para Solucionadores Lógicos
Programáveis

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)
Tabela 21 – Mínima Tolerância a Falhas de Hardware para Dispositivos de Campo e
Solucionadores Lógicos Não-Programáveis

Fonte: Cheddie e Gruhn (2006)

Existem condições onde o requisito de tolerância a falha mostrado na Tabela
20 deve ser aumentado em 1, como por exemplo, se o modo de falha dominante não
é a falha segura ou se falhas perigosas não são detectadas. A condição onde se
pode reduzir a tolerância em 1 é quando se usa dispositivos com baixas taxas de
falha, conforme a base de dados registrada através do critério de “uso prévio”,
mencionado em seção anterior desta dissertação. De qualquer forma, a Tabela 21
indica claramente que, para alcançar altos níveis de SIL, são necessários
dispositivos de campo redundantes. Caso se possua dados detalhados sobre SFF
de dispositivos de campo, podem ser usadas tabelas mais detalhadas encontradas
na norma IEC 61508.
Conforme a IEC 61508, a Tabela 22 abaixo é utilizada para verificar o SIL
máximo permitido para uma função executada por um elemento ou subsistema de
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segurança do tipo A, enquanto a Tabela 23 por um elemento ou subsistema de
segurança do tipo B.

Tabela 22 – Nível de Integridade de Segurança Máximo Permitido para Funções de
Segurança Executadas por Elemento ou Subsistema de Segurança do Tipo A

Fonte: IEC 61508 (2010)

Um elemento pode ser considerado como tipo A se, para os componentes
necessários para executar a função de segurança:
a) os modos de falha de todos os componentes forem bem definidos; e
b) o comportamento do elemento sob condições de falha puder ser
completamente determinado; e
c) houverem dados de falhas suficientemente confiáveis para mostrar que as
taxas de falhas perigosas detectadas e não detectadas requeridas foram
encontradas.

Tabela 23 – Nível de Integridade de Segurança Máximo Permitido para Funções de
Segurança Executadas por Elemento ou Subsistema de Segurança do Tipo B

Fonte: IEC 61508 (2010)
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Um elemento pode ser considerado como tipo B se, para os componentes
necessários para executar a função de segurança:
a) o modo de falha de pelo menos um componente não for bem definido; ou
b) o comportamento do elemento sob condições de falha não puder ser
completamente determinado; ou
c)

não houverem dados de falhas suficientemente confiáveis para

suportar as taxas de falhas perigosas detectadas e não detectadas requeridas.

3.10.12

Fontes Disponíveis de Dados de Taxas de Falhas de Equipamentos

Existem bases de dados comercialmente disponíveis das taxas de falhas de
equipamentos obtidas das indústrias químicas, petroquímicas, plataformas marítimas
de óleo e gás, nucleares, e de outros tipos de indústrias. Estas informações estão
prontamente disponíveis em forma de livros e mídias eletrônicas, porém não são
baratas. As organizações independentes que detêm esses dados são: Oreda (2002),
AIChE CCPS (1989), IEEE 500 (1984), FMD (1997), SINTEF (2006).
Esta última referência, SINTEF (2006), foi utilizada para o estudo de caso
proposto nesta dissertação, devido à disponibilidade de acesso encontrada para
algumas consultas. A Tabela 24 mostra alguns dados de equipamentos e
dispositivos

considerados.

Para

equipamentos

cujos

dados

não

foram

disponibilizados, foram consideradas premissas utilizando os valores dos exemplos
propostos pelos autores citados nesta seção de metodologia.
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Tabela 24 – Dados de Instrumentos e Equipamentos para Verificação de SIL

Fonte: Elaborado pelo autor com base na SINTEF (2006)

Existem ainda ferramentas disponíveis no mercado para cálculo e análise de
desempenho de funções instrumentadas de segurança, como o SILVer (2014) e SIL
Solver (2014).
No entanto, devido à dificuldade de acesso a estas ferramentas, para
elaboração do estudo de caso apresentado neste texto, foram utilizadas as
orientações e equações matemáticas de confiabilidade simplificadas obtidas nas
referências citadas nas seções anteriores.
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4 ESTUDO DE CASO
Para a realização desse estudo de caso, o nome da companhia será
preservado por motivos sigilosos nas informações, e será utilizado o nome fictício de
"Termoelétrica".
Para propor uma sistemática de abordagem do problema considera-se um
trecho (nó) entre o sistema de vapor de alta e média pressão de uma usina
termoelétrica que opera em ciclo simples e ciclo combinado. Para esse nó faz-se a
análise de risco, estudo dos níveis de integridade de segurança (SIL) requeridos e
verificação das funções instrumentadas de segurança.
A operação em ciclo simples conta somente com uma turbina à combustão a
gás. A operação em ciclo combinado conta basicamente com esta turbina a gás
mais uma turbina a vapor alimentada por uma caldeira aquecida pela exaustão dos
gases de combustão da própria turbina a gás.
Na etapa de análise de risco foram estudadas e determinadas as categorias
de riscos em cada cenário sem considerar as salvaguardas presentes no projeto do
processo. Na fase de estudo de SIL foram analisados e definidos os desempenhos
de segurança que cada função instrumentada deveria atender (considerando as
salvaguardas do processo). Na verificação das funções instrumentadas de
segurança foram estudados e selecionados os instrumentos e equipamentos que
devem compor cada função de segurança levantada na etapa anterior de estudo de
SIL.
4.1 Análise de Riscos

4.1.1 Divisão da Unidade em Sistemas de Processo e Identificação dos Nós

Usinas térmicas de geração de energia compostas de modo de operação em
ciclo simples e ciclo combinado possuem basicamente os seguintes sistemas de
processo: sistema de combustão a gás, sistema de geração de vapor por
recuperação de calor de exaustão, sistema de água de alimentação de caldeiras,
sistema de distribuição de vapor e sistema de condensado.
Para este trabalho, foi analisado o sistema de geração e distribuição de vapor.
A Figura 19 mostra de maneira simplificada o fluxograma de processo deste sistema.
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Figura 19 – Fluxograma de Processo Simplificado do Sistema de Vapor

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: vide simbologia na Figura 20 a seguir
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Figura 20 – Simbologia de Elementos para Fluxograma de Processo e Engenharia

Fonte: Elaborado pelo autor com base na norma ANSI/ISA-5.1 (2009)

Normalmente os sistemas de processo são extensos e complexos para
realizar a análise de risco como um todo. Portanto, os mesmos devem ser divididos
em trechos de fluxo de material do processo, os quais iniciam e finalizam em
equipamentos ou válvulas, de forma a permitir uma percepção clara das causas e
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consequências dos riscos e perigos potenciais. Esses trechos são denominados
nós.
No fluxograma de processo da Figura 19, página 102, foi identificado o nó-01
(trecho salientado entre as válvulas XV-01 e XV-02, incluindo parte da turbina a
vapor TB-01), o qual foi selecionado para o estudo de caso deste texto. A Figura 21
a seguir ilustra este nó em um fluxograma de engenharia detalhado com todos os
instrumentos, válvulas, equipamentos e funções a serem implementados no DCS
(sistema eletrônico digital e programável que controla e monitora as ações do
processo).
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Figura 21 – Fluxograma de Engenharia do Nó-01 Identificado dentro do Sistema de
Vapor (Trecho entre a Válvula XV-01 e a Válvula XV-02)

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: vide simbologia na Figura 20 - página 103
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4.1.2 Identificação dos Cenários e Seus Riscos
Seguindo a metodologia HAZOP, foi elaborada a Tabela 25 mostrada a seguir
para registrar a análise de riscos feita para o nó-01 do sistema de vapor
representado no fluxograma de engenharia mostrado na Figura 21 anterior.
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Tabela 25 – Planilha de HAZOP do Nó-01 do Sistema de Vapor

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota: esta tabela continua na próxima página
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Tabela 25 – Planilha de HAZOP do Nó-01 do Sistema de Vapor

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota: esta tabela continua na página anterior
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No cenário 01, mostrado na Tabela 25 anterior, foi estudado o desvio de
processo “vazão nenhuma”. Analisando o fluxograma de engenharia da Figura 21,
página 105, foi observado que “vazão nenhuma” é causada pela falha na abertura
da válvula XV-02, permanecendo fechada, quando a mesma é solicitada a abrir pela
lógica de automatismo do processo. A consequência deste desvio, considerando
que a turbina está em operação, é o aumento da pressão e da temperatura atingindo
valores perigosos. Então, foi recomendado analisar o desvio “pressão maior”, o qual
proverá maiores detalhes nos cenários 06, 07 e 08.
Foram analisados os cenários 02, 03 e 04, cujos desvios de “vazão menor”,
“vazão maior” e “vazão reversa”, respectivamente, não ocorrem neste nó, pois nada
causa tais desvios. Portanto, não há nenhum risco nestes cenários.
No cenário 05, a causa do desvio “pressão menor” é a eventual falha no
fechamento da válvula XV-02 durante a parada do sistema de vapor, embora não
cause nenhuma consequência relevante, pois o desvio não desencadeia nenhum
efeito perigoso.
Já nos cenários 06, 07 e 08 a causa do desvio de “pressão maior” é a falha na
abertura da válvula XV-02, permanecendo fechada, quando solicitada pela lógica de
automatismo do processo, como mencionado anteriormente no cenário 01. A alta
pressurização da linha a montante da XV-02 pelo sistema de vapor causará sérias
consequências às pessoas principalmente, e ao patrimônio da companhia. Primeiro,
resultará em explosão da tubulação a montante da válvula XV-02 com consequentes
ocorrências de danos físicos graves às pessoas e até óbitos. Evidentemente, bem
menos traumático que os danos às pessoas, o acidente causará também grande
perda de produção prolongada (geração de energia elétrica pela turbina a vapor)
devido à reparação lenta da instalação.
No cenário 06 foram estudadas as consequências às pessoas (Tabela 25 /
coluna “Efeito para” = “PE”), cuja frequência da causa foi classificada como categoria
“D” (Provável), conforme a Tabela 6, página 52. Esta classificação se deve ao fato
da falha da válvula XV-02 ser possível de ocorrer uma vez durante a vida útil da
instalação. A gravidade da consequência foi categorizada como “IV” (Crítica),
conforme Tabela 7, página 53, visto que foi observada a possibilidade de levar a
danos graves às pessoas com fatalidades. Com estas categorias de frequência e
gravidade chegou-se a classificação do risco como “NT” (Não Tolerável), segundo a
matriz de riscos das Tabelas 8 e 9, página 54.
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No cenário 07 foram analisados os efeitos ao patrimônio da companhia
(coluna “Efeito para” = “PA”), em que a frequência da causa é a mesma frequência
observada anteriormente para os efeitos às pessoas, isto é, categoria “D” (Provável).
O nível de gravidade da consequência também foi classificado como “IV” (crítico),
pois foi verificado que é apropriado para o caso de explosão da tubulação à
montante da válvula XV-02, tendo também como consequência uma reparação lenta
da instalação e grande perda da produção de energia elétrica. Com isto, o risco foi
classificado também como “NT” (não tolerável).
No cenário 08 foram estudadas as consequências ao meio ambiente (coluna
“Efeito para” = “MA”), para a qual a frequência da causa também é a mesma
verificada anteriormente para os efeitos às pessoas e patrimônio, categoria “D”
(Provável). Como para este cenário foi observada a possibilidade de contaminação
do lençol freático, caracterizou-se a gravidade desta consequência como “II”
(marginal). Então, obteve-se um risco classificado como “M” (moderado).
Para os cenários 09,10,11 e 13, foi observado que não ocorrem os desvios
“nível menor”, “nível maior”, “temperatura menor” e “contaminação” do processo,
respectivamente, pois nada causa tais desvios. Desta forma, nenhum risco está
presente nestes cenários.
No cenário 12 foi observado que é possível ocorrer o desvio de processo
“temperatura alta”. O que causa este desvio também é a falha na abertura da válvula
XV-02 (permanecendo fechada). A consequência deste desvio, considerando que a
turbina está em operação, é o aumento da pressão atingindo valores perigosos.
Portanto, foi recomendado analisar o desvio “pressão maior”, descrito anteriormente,
o qual fornece maiores detalhes.

4.1.3 Identificação das Salvaguardas de Processo
As salvaguardas para os cenários 06,07 e 08 observadas no fluxograma da
Figura 21, página 105, são: válvulas de segurança PSV-01/02/03, transmissor PIT01 enviando o valor da medida de pressão na linha de vapor ao DCS e os indicando
no console do operador, alarme de pressão alta PAH-01 no console do operador,
chave virtual de pressão muito alta PSHH-01 no DCS ativará a lógica que
comandará o fechamento da válvula de vapor de alta pressão XV-01.
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Conforme

a

metodologia

HAZOP,

estas

salvaguardas

não

foram

consideradas para a classificação dos riscos dos cenários. Serão utilizadas
posteriormente no estudo de SIL (nível de integridade de segurança) das funções
instrumentadas de segurança recomendada aqui no estudo de HAZOP.

4.1.4 Recomendações
Para concluir o estudo de HAZOP, em detrimento aos riscos “não toleráveis”
identificados nos cenários 06 e 07 e ao risco “moderado” no cenário 08, foi
recomendado que fosse feita uma análise sobre a necessidade de transferir para o
sistema instrumentado de segurança (SIS) a malha instrumentada de pressão
referente ao PIT-01 e o comando de parada de emergência da turbina TB-01, os
quais foram inicialmente projetados para operarem em sistema básico de controle de
processo (DCS), conforme indicado no fluxograma de engenharia da Figura 21,
página 105. Como visto no capítulo “Revisão Bibliográfica”, os sistemas básicos de
controle possuem baixo desempenho para execução de funções de segurança de
processo. Esta análise será feita na próxima etapa deste estudo de caso.

4.2 Identificação das Funções Instrumentadas de Segurança e Determinação dos
Níveis de Integridade de Segurança
4.2.1 Funções de Instrumentação de Segurança
Após a conclusão da análise de riscos, realizou-se o estudo de SIL. Conforme
a metodologia, este estudo deve ser aplicado apenas aos cenários do HAZOP com
riscos classificados como “não toleráveis” ou “moderados”.
Os cenários 06, 07 e 08 possuem estas classes de riscos. Há também uma
recomendação do estudo de HAZOP para avaliar a necessidade de transferir para o
SIS a malha instrumentada de pressão PIT-01 e o comando de parada de
emergência da turbina TB-01. Desta forma, identificou-se a primeira função
instrumentada de segurança, a função SIF-01. Esta função protegerá principalmente
as pessoas, mas também o patrimônio da organização e o meio ambiente, conforme
observado nos cenários 06, 07 e 08 do estudo de HAZOP.
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4.2.2 Risco Residual
Para a determinação do SIL requerido desta função de segurança foi utilizada
a técnica LOPA (Análise de Camadas de Proteção). O evento iniciador da função
SIF-01 é a falha na abertura da válvula XV-02, que conduziria o processo a impactos
indesejáveis, e as camadas de proteção são as salvaguardas existentes no projeto
do processo, descritas na planilha de HAZOP (Tabela 25, página 107).

Premissas:

a) para o evento iniciador considerou-se a falha na abertura da válvula XV-02
(Falha de Equipamento Dinâmico), cuja frequência é 10-1 por ano,
conforme a Tabela 11, página 65 (Frequências de Causas Iniciadoras);
b) para a camada de proteção 1 consideram-se as salvaguardas válvulas de
segurança PSV-01/02/03 (múltiplos dispositivos de alívio independentes,
porém mais de uma precisa ativar para atender a 100% do cenário), cuja
PFD é igual a 10-1, conforme a Tabela 17, página 69 (IPLs Ativas e Suas
PFDavg Típicas);
c) para a camada de proteção 2 foi considerado o fator modificador por
presença de pessoas (contando que sempre haverão pessoas expostas
ao perigo), cujo fator é igual a 1, conforme a Tabela 15, página 67 (Fatores
Modificadores por Presença de Pessoas).
Conforme descrito no Capítulo “Metodologia” (seção 3.7 – LOPA), o risco
residual de acidente é calculado multiplicando a frequência do evento
iniciador pela PFD de cada camada de proteção e pelo fator modificador de
cada evento mitigador de risco.

Desta forma, chega-se ao seguinte resultado:
Risco residual SIF-01 = 10-2 ocorrência por ano
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4.2.3 Determinação da PFD e do Nível de SIL da Função de Segurança
Cálculo da probabilidade de falha na demanda necessária para a SIF-01:

Aplicando a equação (3.2), página 61, onde:
Ftol (frequência de risco tolerável) é igual a 1x10-4 conforme a Tabela 12
(Frequência Tolerável), aplicando a categoria de gravidade “IV”, que é a mais
crítica observada na planilha de HAZOP (Tabela 25, página 107) para os
cenários 06 e 07, cobertos pela SIF-01;
Risco residual é igual a 10-2 ocorrência por ano, conforme calculado na seção
anterior.

Obtém-se:
PFDSIF-01 ≤ 1x10-2
Nota-se que a PFD da SIF-01 deve ser inferior ou igual a 1x10-2 para que o
risco resultante final alcance o nível tolerável de 1x10-4.

Aplicando a Tabela 1, página 24 (Níveis de Integridade de Segurança),
verifica-se que a SIF-01 foi classificada como SIL 2. Portanto os componentes desta
função devem ser transferidos obrigatoriamente do sistema básico de controle de
processo (DCS) para o sistema instrumentado de segurança (SIS). Isto significa que
o transmissor de pressão PIT-01 e o atuador da válvula XV-01 devem ser
conectados a um executor lógico (PLC de segurança), como uma primeira atitude a
ser tomada para o projeto detalhado (na fase de realização do ciclo de vida de
segurança).

A Tabela 26 a seguir mostra todos os dados utilizados e resultados obtidos
pelo método LOPA para a determinação do SIL da função de segurança SIF-01.
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Tabela 26 – Planilha de LOPA para Determinação do Nível de SIL da Função de
Segurança SIF-01

Fonte: Elaborado pelo autor
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Seguindo a recomendação da Tabela 26 (Planilha de LOPA), o fluxograma de
engenharia inicial do Nó-01 (Figura 21, página 105) foi modificado conforme
mostrado na Figura 22 a seguir, incluindo o PLC de segurança como o executor
lógico necessário ao sistema instrumentado de segurança para a função SIF-01.
Todos os componentes da função (PIT-01 e XV-01) estão sendo conectados
eletricamente a este PLC de segurança (ver componentes do SIS em destaque).
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Figura 22 – Fluxograma de Engenharia Modificado Substituindo o Sistema Básico de
Controle (DCS) por um PLC de Segurança

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: vide simbologia na Figura 20 – página 103
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4.3 Verificação das Funções Instrumentadas de Segurança
Após a identificação da função instrumentada de segurança SIF-01 e
determinação do seu nível de integridade de segurança requerido, foram verificados
os componentes a serem utilizados nesta função para garantir este nível de
segurança.
Com o objetivo de fornecer todas as informações necessárias ao projeto de
detalhamento do SIS e outras atividades posteriores ao ciclo de vida de segurança,
cujos estudos estão fora do escopo desta dissertação, foram seguidos todos os
passos sequenciais apresentados na metodologia, como: verificados todos os
requisitos de segurança especificados na etapa de determinação de SIL das funções
instrumentadas, escolhidas as tecnologias dos instrumentos e equipamentos,
definidas as técnicas a serem utilizadas para os testes das funções, verificado se
são necessárias redundâncias, verificados os efeitos de falhas de causa comum, e
calculado o nível de SIL e o MTTFS da função instrumentada, de acordo com as
configurações selecionadas, demonstrando que atendem os requisitos de segurança
e disponibilidade operacional.

4.3.1 Seleção dos Equipamentos
O critério de escolha dos equipamentos baseou-se no levantamento dos
dados de “uso prévio”, disponibilizados na Tabela 24, página 100 (Dados de
Instrumentos e Equipamentos – SINTEF) da seção “metodologia”, e também através
de premissas e considerações apresentadas nos exemplos daquela seção, quando
esta tabela não fornece os dados de certos componentes.
O objetivo foi verificar se as PFDs dos equipamentos são suficientemente
baixas para que a toda a SIF-01 alcance o nível de SIL requerido (SIL 2),
determinado na seção anterior deste texto.

Cálculo da PFD do Elemento Sensor
Foi considerado inicialmente o uso de um transmissor de pressão (PIT-01),
como previsto no fluxograma de engenharia do nó-01 do sistema de vapor mostrado
na Figura 22 anterior. O uso de apenas um elemento sensor leva à aplicação da
equação (3.8), página 87, para componentes com arquitetura de redundância 1oo1.
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Conforme os dados da SINTEF, tem-se que a taxa de falha perigosa λD é
igual a 8,00 x 10-7 falha/hora e cobertura de diagnóstico DCD é 0,5. Inicialmente foi
considerado que os testes manuais de manutenção preventiva serão realizados uma
vez por ano (que é um tempo normal para paradas de manutenção preventiva na
maioria das indústrias), então TI é igual a 1 vez/ano.

Convertendo taxa de falha por hora para taxa de falha por ano, temos:
λD = 7 x 10-3 falha/ano
Aplicando a equação (3.8), página 87,
PFDsensor = λD x (1 – cobertura de diagnóstico) x (TI/2) = 0,17 x 10-2 falha/ano
Constata-se que o transmissor de pressão alcança o nível SIL 2, conforme
Tabela 1, página 24 (Níveis de Integridade de Segurança). Então este único
transmissor seria suficiente para contribuir com a formação do nível de integridade
segurança da SIF-01, mas outros fatores serão analisados mais adiante neste texto.

Cálculo da PFD do Executor Lógico (PLC)
Para execução da lógica de intertravamentos de segurança, foi considerado o
uso de um PLC de uso geral simples (arquitetura de redundância 1oo1).
Pelos dados obtidos do trecho da SINTEF não foram encontrados os valores
de PLC de uso geral. Então foram utilizados como premissas alguns dados de PLC
exemplificados pelo autor e indicadas na Tabela 27 a seguir.
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Tabela 27 – Dados Considerados para o PLC de Uso Geral Simples para Cálculo
de PFD

Fonte: Elaborado pelo autor

Temos que:

PFDPLC = PFDCPU + PFDmódulo entrada + PFD módulo saída
Aplicando a equação (3.8), página 87, e os dados da Tabela 27,

PFD = (1 / MTBF) x parcela falha perigosa x parte não coberta diagnóstico
falha perigosa x (período de teste manual / 2)

Determina-se:
PFDCPU = 0,6 x 10-2 falha/ano
PFDmódulo entrada = 0,1 x 10-2 falha/ano
PFDmódulo saída = 0,3 x 10-2 falha/ano
Então:
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PFDPLC = 1 x 10-2 falha/ano
Conforme a Tabela 1, página 24 (Níveis Integridade de Segurança),
observou-se que o PLC de uso geral simples atinge o limite entre o nível SIL 2 e SIL
1, que tornaria o equipamento quase insuficiente para contribuir com a formação do
nível de segurança da SIF-01.

Cálculo da PFD do Elemento Atuador
Para o elemento final de proteção do processo, foi considerado o uso de uma
válvula tipo gaveta (XV-01) com atuador eletro-hidráulico, como indicado no
fluxograma de engenharia da Figura 22 anteriormente. Utilizando apenas um
elemento final de proteção, tem-se que a arquitetura de redundância também
caracteriza-se como 1oo1. Desta forma, conforme os dados da SINTEF, temos:
Taxa de falha perigosa λD é 2,7 x 10-6 falha/hora;
Cobertura de diagnóstico em modo de falha perigosa DCD = 0,00.
A válvula e o atuador serão testados manualmente uma vez por ano.

Convertendo a taxa de falha por hora para taxa de falha por ano, temos:
λD = 23,6 x 10-3 falha/ano
Aplicando a equação (3.8), página 87,
PFDatuador = λD x (1 – cobertura diagnóstico em modo de falha perigosa) x
(TI/2)
PFDatuador = 1,18 x 10-2 falha/ano
Nota-se que o atuador não atinge nível SIL 2, conforme a Tabela 1, página 24
(Níveis Integridade de Segurança), o qual seria insuficiente para contribuir com a
formação do nível de segurança da SIF-01.
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Cálculo da PDF da Função SIF-01
Com os valores das PFDs do transmissor (PIT-01), do PLC de uso geral e do
atuador da válvula (XV-01), determinou-se a PFD da SIF-01.

Pela fómula (3.3), página 76, temos:
PFDSIF-01 = 2,35 x 10-2 falha/ano
Isto significa que a SIF-01 não alcançou o nível de segurança SIL-2, que é o
nível requerido conforme o estudo de LOPA. Mesmo que a função tivesse alcançado
o nível requerido, outros fatores presentes na operação do processo deveriam ser
verificados para se obter o desempenho de segurança e disponibilidade da planta
necessários. Seguem nas próximas seções as verificações que buscarão maior
confiabilidade no sistema instrumentado de segurança.

4.3.2 Verificação da Necessidade de Redundâncias
Conforme visto na seção anterior, o nível de SIL requerido não foi alcançado
pela SIF-01. A seção “metodologia” orienta verificar as redundâncias necessárias
para tolerâncias a falhas, pois reduzem as PFDs dos componentes, melhorando o
desempenho de segurança.
À luz das orientações das normas IEC 61508 e IEC 61511, onde possível,
foram calculadas as frações de falhas seguras (SFF) de cada elemento da função
SIF-01 para verificar o nível de redundância necessário para as devidas tolerâncias
a falhas.

Verificação da Necessidade de Redundância para o Elemento Sensor
Aplicando a Tabela 21, página 97 (Mínima Tolerância a Falhas de Hardware
para Dispositivos de Campo e Solucionadores Lógicos Não-Programáveis), devido
ao nível requerido para a função SIF-01 ser SIL 2, o elemento sensor deveria ser
duplicado para atender a tolerância a falha mínima de 1. Entretanto, caso se possua
dados detalhados para calcular a fração de falha segura (SFF) do dispositivo de
campo, podem ser utilizadas as tabelas mais detalhadas da norma IEC 61508.
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Com os dados de transmissor de pressão PIT-01 retirados da Tabela 24,
página 100 (Dados de Instrumentos e Equipamentos – SINTEF), constatou-se a
possibilidade de calcular o SFF do mesmo, como segue:

Aplicando a equação (3.13),

Conforme os dados da SINTEF para transmissor de pressão, tem-se que:
λS = 5 x 10-7 falha/hora = λSD + λSU
λD = 8 x 10-7 falha/hora
DCD = 0,5
Então:
SFFsensor = [λS + (λD x DCD)] / (λS + λD) = 0,69 = 69%
Constatou-se também que a SFF do transmissor de pressão PIT-01 não pode
ser aplicada à Tabela 22, página 98 (Nível de Integridade de Segurança Máximo
Permitido para Funções de Segurança Executadas por Elemento ou Subsistema de
Segurança do Tipo A), pois, conforme os dados da SINTEF (2006), o mesmo não
pode ser considerado um elemento do tipo A (o comportamento do transmissor não
pode ser completamente determinado sob condições de falha). Desta forma,
aplicando a SFF de 69% à Tabela 23, página 98 (Nível de Integridade de Segurança
Máximo Permitido para Funções de Segurança Executadas por Elemento ou
Subsistema de Segurança do Tipo B), nota-se que a tolerância a falha do
transmissor deve ser 1 para alcançar nível de segurança SIL 2, idem à determinação
de tolerância pela Tabela 21 verificada inicialmente. Então, o elemento sensor deve
realmente possuir dupla redundância para atender o nível de tolerância a falhas.
Portanto, deverão ser implementados dois transmissores de pressão para a SIF-01,
a serem identificados como PIT-01A e PIT-01B no fluxograma de engenharia do nó01 (ver Figura 23, página 132).
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Verificação da Necessidade de Redundância para o Executor Lógico (PLC)
No caso de solucionadores lógicos programáveis (baseados em software)
deve-se aplicar a Tabela 20, página 97 (Mínima Tolerância a Falhas de Hardware
para Solucionadores Lógicos Programáveis). Para utilização de PLC de uso geral, o
mesmo deve dispor de informações seguras registradas por organizações
acreditadas mundialmente. Como o trecho da SINTEF disponibilizado para consulta
não apresenta os dados de PLC de uso geral, foram utilizados como premissas
alguns dados de PLC exemplificados pelo autor anteriormente.
Como o PLC é um equipamento modular, composto por CPU, módulo de
entradas e módulo de saídas, então a equação para o cálculo de fração de falha
segura (SFF) deve ser aplicada a cada um destes módulos, e ser verificada a
necessidade de redundância de cada um. Desta forma, temos:

a) Para a CPU, aplicando a equação (3.13), e os dados da Tabela 27, página
119, temos:
λSD + λSU = (1 / MTBFCPU) x parcela de falha segura CPU = 0,06
λDD = (1 / MTBFCCPU) x parcela de falha perigosa CPU x cobertura diagnóstico
falha perigosa CPU = 0,028
λDD + λDU = (1 / MTBFCPU) x parcela de falha perigosa CPU = 0,04
Então:

SSFCPU = 88%
Verificando a Tabela 20, página 97 (Mínima Tolerância a Falhas de Hardware
para Solucionadores Lógicos Programáveis), verifica-se que, para a SIF-01 atingir o
nível SIL 2 requerido, a tolerância a falha da CPU deve ser 1. Portanto, a CPU deve
possuir dupla redundância para que o nível de tolerância a falhas seja atendido.

b) Para o módulo de entrada analógica:
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λSD + λSU = (1 / MTBFmódulo entrada) x parcela de falha segura módulo entrada =
0,015
λDD = (1 / MTBFmódulo entrada) x parcela de falha perigosa módulo entrada x
cobertura diagnóstico falha perigosa módulo entrada = 0,0025
λDD + λDU = (1 / MTBFmódulo entrada) x parcela de falha perigosa módulo entrada
= 0,005

Então:

SSFmódulo = 87%
Pela Tabela 20, página 97, verifica-se que o módulo de entrada deve possuir dupla
redundância.

c) Para o módulo de saída discreta do PLC:
λSD + λSU = (1 / MTBFmódulo saída) x parcela de falha segura módulo saída =
0,016
λDD = (1 / MTBFmódulo saída) x parcela de falha perigosa módulo saída x
cobertura diagnóstico falha perigosa módulo saída = 0,0026
λDD + λDU = (1 / MTBFmódulo entrada) x parcela de falha perigosa módulo saída =
0,0087

Então:

SFFmódulo saída = 75%
Aplicando a Tabela 20, página 97, observa-se que o módulo de saída deve
possuir dupla redundância.
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Verificação da Necessidade de Redundância para o Elemento Atuador
O elemento atuador deveria ser duplicado para atender a tolerância a falha de
1, conforme análise da Tabela 21, página 97. Entretanto, caso se possua dados
detalhados para calcular a fração de falha segura (SFF) de dispositivos de campo,
devem ser utilizadas as tabelas mais detalhadas da norma IEC 61508 para verificar
se a válvula XV-01 realmente deve ser duplicada.
Analisando os dados da SINTEF (2006), constatou-se a possibilidade de
calcular o SFF da válvula XV-01, como segue:
λSD + λSU = λS = 2,7 x 10-6 falha/hora
λD = 2,7 x 10-6 falha/hora
DCD = 0,00
Então:

SFFválvula = 50%
Como a válvula não pode ser considerada um elemento tipo A, pois seu
comportamento não pode ser completamente determinado sob condições de falha,
sua a SFF de 50% foi aplicada à Tabela 23, página 98. Nota-se que a tolerância a
falhas da válvula deve ser 2 para alcançar nível de segurança SIL 2. O critério desta
tabela é mais rigoroso que a Tabela 21, que havia resultado em tolerância a falha
igual a 1 incialmente. O projeto deveria prever o uso de dupla redundância de
válvulas para tolerância a falha igual a 1 ou tripla redundância de válvulas para
tolerância a falha igual a 2.
Como o projeto em estudo é dedicado a um processo industrial e a norma que
rege este tipo de projeto é a IEC 61511, então poderia optar-se pelo critério menos
rigoroso (Tabela 21) resultando em tolerância a falha igual a 1 (dupla redundância
de válvulas dispostas em série na tubulação de vapor de alta pressão).
O exemplo acima considera dados de válvula com solenoide simples, sem
nenhum dispositivo de testes automáticos e diagnósticos. Em vista disto, foi
verificada também a necessidade de redundância aplicando válvulas com testes
automáticos de movimento parcial (Partial Stroke Testing Valves – PST), as quais
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fornecem informações on-line ao sistema de operação e manutenção da fábrica,
através de vias de comunicação de dados digitais.
Considerando que os dados de falha segura e perigosa da válvula com PST
são idênticos aos dados da válvula com solenoide simples (pois seus atuadores são
mecanicamente iguais) e que a sua cobertura de diagnósticos é aquela considerada
no capítulo “metodologia” (80%), então:

Aplicando a equação (3.13),

SFFválvula PST = 90%
Analisando a SFF de 90% na Tabela 23, página 98, percebe-se que a
tolerância desta válvula pode ser 0 (zero), para que alcance nível de segurança SIL
2, demandando o uso de apenas uma válvula com dispositivo PST, ao invés de duas
válvulas com solenoide simples.

Desta forma, será adotado o uso de uma válvula PST neste estudo de caso.

4.3.3 Verificação dos Efeitos de Falhas de Causa Comum
Como visto nas seções anteriores, devido à necessidade, alguns elementos
da função de segurança SIF-01 tiveram de se tornar redundantes.
Consequentemente, os mesmos podem vir a sofrer os efeitos das falhas de causa
comum e podem fazer com que a proteção da função não atue, deixando o processo
vulnerável e permitir a ocorrência de um eventual acidente. Por exemplo, caso os
dois transmissores de pressão redundantes PIT-01A e PIT-01B sofram o mesmo tipo
de falha perigosa ao mesmo tempo, pode ser que nem os pré-alarmes de pressão
baixa (PAL-01A ou B) sejam anunciados na estação de operação, quanto mais o
alarme de pressão muito alta (PALL-01A/B) com o comando automático de
fechamento da válvula de vapor de alta pressão XV-01. Mesmo tendo tomado todos
os cuidados para que os elementos de cada redundância não sofram falhas de
causa comum durante a operação do processo, como por exemplo, especificar
transmissores com princípios de medições diferentes de modo a não sofrerem os
mesmos efeitos de EMI e RFI, não instalá-los na mesma tomada de impulso
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evitando sofrerem a ação negativa de entupimentos, etc., deve-se ainda verificar o
impacto dos fatores Beta sobre o desempenho de segurança dos dispositivos e
equipamentos de proteção.

Verificação dos Efeitos de Falhas de Causa Comum nos Elementos Sensores
Para os transmissores de pressão PIT-01A e PIT-01B será aplicado um fator
Beta de falha perigosa (βD) igual a 0,015, conforme dados da SINTEF (2006) –
Tabela 24, página 100. A nova PFD destes transmissores redundantes,
considerando os mesmos dados utilizados inicialmente nas seções anteriores, será:
PFDsensor redundante = 0,003 x 10-2 falha/ano

Verificação dos Efeitos das Falhas de Causa comum no Executor Lógico (PLC)
Conforme informação do capítulo “metodologia”, o uso de componentes
redundantes idênticos tornam os mesmos vulneráveis a falhas de causa comum com
fator Beta na faixa de 0,2 (20%). As redundâncias em PLCs muito comumente são
feitas utilizando módulos de hardware e software idênticos. Desta forma, será
aplicado este valor de fator Beta para o executor lógico (PLC) da SIF-01.
Obteve-se a nova PFD do PLC de uso geral com módulos redundantes sob
os efeitos de falhas de causa comum, considerando os mesmos dados utilizados
nas seções anteriores, como segue:
PFDPLC redundante = (PFDCPU + PFDmódulo entrada + PFDmódulo saída) x βD = 0,2 x 10-2
falha/ano

Cálculo da Nova PFD do Elemento Atuador
Como foi definido anteriormente, o elemento atuador será uma válvula única
com dispositivo de testes parciais de movimento automático (sem redundância).
Portanto não sofrerá os efeitos de falha de causa comum. Desta forma, a PFD da
mesma será calculada considerando os mesmos dados de uma válvula com
solenoide simples, com exceção da cobertura de diagnóstico de falha perigosa que
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será de 80% (idem ao que foi utilizado para o cálculo de SFF da válvula PST nas
seções anteriores). Temos:
PFDválvula PST = λD x (1 – cobertura diagnóstico) x (TI / 2) = 0,24 x 10-2 falha/ano
Cálculo da Nova PFD da Função de Segurança
A nova PFD da função SIF-01, pela equação (3.3), página 76, será:
PFDSIF-01 = 0,44 x 10-2 falha/ano
Constata-se então que a probabilidade de falha na demanda da função SIF01 atingiu o nível de integridade de segurança SIL 2 requerido, mesmo considerando
as possíveis falhas de causa comum sobre as redundâncias de equipamentos e
dispositivos.

4.3.4 Verificação do Tempo Médio para Ocorrência de Falhas Espúrias (MTTFS)
Assim como o grau de disponibilidade do SIS deve ser suficiente para a
proteção contra os perigos intrínsecos dos processos industriais, sua disponibilidade
também deve ser adequada para que a planta não sofra paradas imprevistas devido
a falhas nos dispositivos e equipamentos da função de segurança (falhas espúrias).
Para não comprometer a disponibilidade da planta, evitando perdas de produção e
até mesmo paradas repentinas perigosas do processo, deve ser definido o período
de tempo médio mínimo aceitável pela companhia para a SIF sofrer desligamentos
no modo seguro (MTTFS) devido a falhas espúrias.
A norma Petrobras N-2595 recomenda que as unidades industriais da
companhia definam os MTTFS conforme os custos de falhas espúrias, levando em
consideração a perda de produção (lucro cessante) e consequências relacionadas a
paradas imprevistas, como: danos a equipamentos, quebras de refratários,
coqueamento de tubos, penalizações contratuais por interrupção da produção,
danos ambientais, alívio excessivo de fluídos combustíveis à tocha de segurança,
alto ruído gerado pela abertura de válvulas de alívio de pressão e segurança, danos
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à imagem da companhia, etc. Deve-se levar em conta também que a atuação de
uma SIF pode vir a desencadear outras ações de proteção.
Considerando as falhas de causa comum a que estão sujeitas as
redundâncias dos dispositivos e equipamentos da função SIF-01, seguem abaixo os
cálculos das respectivas taxas de falha segura e MTTFS.

Taxa de Falha Segura dos Elementos Sensores
No caso dos transmissores de pressão PIT-01A e PIT-01B será aplicado um
fator Beta para falha segura igual a 0,03, taxa de falha segura de 5 x 10-7 falha/hora,
cobertura de diagnóstico de 0,6, conforme dados da SINTEF (2006) – Tabela 24,
página 100.
λS = 4,4 x 10-3 falha/ano
λS sensor = λS x (1 – cobertura diagnóstico) x β = 53 x 10-6 falha/ano
Taxa de Falha Segura do Executor Lógico (PLC)
Para o executor lógico será aplicado um fator Beta para falha segura igual a
0,2 (20%), da mesma forma como foi aplicado para falha perigosa no cálculo da PFD
devido a falhas de causa comum.
Devido à falta de dados de PLC de uso geral na SINTEF (2006), foram
utilizados como premissas alguns dados exemplificados pelo autor e indicados na
Tabela 28 a seguir.
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Tabela 28 – Dados Considerados para o PLC de Uso Geral Simples para Cálculo de
Taxa de Falha Segura

Fonte: Elaborado pelo autor

Então:
λS PLC = 7,8 x 10-3 falha/ano
Taxa de Falha Segura do Elemento Atuador
Conforme definido nas seções anteriores, o elemento atuador será uma
válvula com dispositivo de testes parciais de movimento automático, cujos dados
são semelhantes ao de uma válvula com solenoide simples, com exceção da
cobertura de diagnóstico de falha segura que será considerado igual a 80%.

Pela SINTEF (2006) obtêm-se os dados da válvula:
λS = 2,70 x 10-6 falha/hora = 23,6 x 10-3 falha/hora
O fator Beta não é aplicado, pois não existe redundância de atuadores.

Então:
λS atuador = 2,70 x 10-6 x (1 – 0,8) = 0,54 x 10-6
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Verificação do MTTFS da Função Instrumentada de Segurança
A função de segurança SIF-01, através das taxas de falha de cada componente, terá
o seguinte MTTFS:

Pela equação (3.4) , página 86,
MTTFSSIF-01 = 1 / (λS sensor + λS PLC + λS atuador) = 127 anos
O MTTFS alcançado pode ser considerado mais que satisfatório para uma
companhia, pois garante estatisticamente uma ampla continuidade operacional da
unidade.

4.3.5 Considerações Finais das Verificações da SIF-01
Após as verificações apresentadas nas seções anteriores, constatou-se que a
função instrumentada de segurança alcançou os níveis exigidos de desempenho de
segurança e de disponibilidade operacional somente com a seleção de sensores e
PLC redundantes para tolerância a falhas, com probabilidade de falhas
suficientemente reduzidas, e com tecnologia que ofereça maior cobertura de
diagnósticos prevenindo as causas de falhas comuns. Para evitar a utilização de
elementos finais redundantes, demonstrou-se que o uso de apenas uma válvula com
atuador equipado com dispositivo de teste automático de movimento parcial e com
tecnologia com alta cobertura de diagnósticos de falhas é suficiente para garantir os
requisitos da função de segurança a qual pertence.
Portanto, houve a necessidade de modificar novamente o fluxograma de
engenharia do nó-01, mostrando as redundâncias dos componentes da função SIF01 e seus tipos de tecnologia e recursos requeridos. A Figura 23 a seguir mostra
estas modificações em destaque. Outras características básicas necessárias à
manutenção dos níveis de SIL e MTTFS da função instrumentada, durante todo o
ciclo de vida de segurança, estão indicadas na próxima seção deste texto
(Especificações dos Requisitos de Segurança).
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Figura 23 – Fluxograma de Engenharia Modificado Incluindo as Redundâncias Necessárias
dos Componentes da SIF-01, Seus Tipos de Tecnologia e Recursos Requeridos

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: vide simbologia na Figura 20 – página 103
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4.3.6 Especificações dos Requisitos de Segurança (SRS)
Logo abaixo foi apresentada uma Especificação dos Requisitos de Segurança
(SRS) elaborada para a função SIF-01, conforme os resultados obtidos das
verificações de desempenho de segurança do SIS e disponibilidade de operação da
planta. Esta SRS indica os requisitos para o projeto detalhado do sistema
instrumentado de segurança.

Especificação dos Requisitos de Segurança (SRS)

Descrição do perigo:

Pressão muito alta na tubulação à montante da válvula XV-02, devido à falha
na abertura desta válvula (permanecendo fechada), quando solicitada pela lógica de
automatismo do processo.

Consequências:

Danos graves às pessoas com possíveis fatalidades devido à alta
pressurização da linha à montante da XV-02 com a possível explosão da tubulação.
Reparação lenta e perda de produtividade. Leve contaminação do lençol freático.

Probabilidade de ocorrência do perigo:
10-1 ocorrência/ano (1 vez a cada 10 anos).

Fluxograma de engenharia:
Vide Figura 23 – página 132.

Estado seguro do processo:

Pressão da linha à montante da válvula XV-02 abaixo da pressão de
rompimento da tubulação e abaixo dos pontos de ajustes de abertura das válvulas
de segurança PSV-01/02/03.
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Descrição da função de segurança:

A pressão muito alta (PSHH) do vapor de média pressão na linha de descarga
da turbina TB-01 detectada pelo transmissor PIT-01A ou PIT-01B deve garantir o
fechamento da válvula XV-01 de alimentação de vapor de alta pressão da turbina.

Descrição das variáveis de processo e seus pontos de alarmes e de desligamentos
de emergência:

A pressão manométrica do vapor de média pressão na linha de descarga da
turbina TB-01 será medida pelos transmissores PIT-01A e PIP-01B, sendo que:
Pressão de operação = 26 bar(g)
Pressão máxima (de projeto) = 36 bar(g)
Ponto de alarme de pressão alta (PAH) = 28 bar(g)
Ponto do alarme de pressão muito alta e de desligamento de emergência
(PAHH/PASH) = 30 bar(g)

Nota: o ponto de desligamento de emergência e alarme de pressão muito alta
(30 barg) é inferior ao ponto de ajuste de abertura das válvulas de segurança e alívio
de pressão PSV-01/02/03 (32 bar). Isto é, antes que as mesmas abram, a função
instrumentada de segurança SIF-01 comandará o fechamento da válvula de
bloqueio XV-01, evitando paradas prolongadas para os serviços de manutenção
nestas PSVs.

Descrição da resposta de saída dos equipamentos:

A partir do momento em que a pressão do vapor atingir valor muito alto
(PSHH/PAHH), detectada pelos transmissores PIT-01A/B e pelo PLC de segurança,
a válvula de vapor de alta pressão XV-01 deve fechar totalmente em tempo hábil
para que a pressão não atinja o ponto de ajuste das válvulas de segurança PSV01/02/03. Este tempo máximo deve ser calculado pela engenharia de processo.

Intervalos de testes necessários:
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Testes manuais executados em paradas de manutenção preventiva: 1 ano.

Testes automáticos de autodiagnósticos: verificar as coberturas de
diagnósticos consideradas para os elementos da SIF.

Nível de integridade de segurança requerido:

SIL 2

Tempo médio de falha espúria:

MTTFS = 127 anos

Resposta da SIF para diagnósticos de falhas:

Atua alarme: Sim

Atua desligamentos automáticos no processo: Sim, mas somente após as
degradações das redundâncias dos elementos da SIF para as arquiteturas 1oo1,
realizadas automaticamente pelo PLC de segurança.

Requisitos de rearme da SIF após atuada:

Rearme automático: Não

Rearme manual: Sim, após as variáveis de processo terem sido
normalizadas.

Capacidades de sobreposição para manutenção:

Contorno da SIF: Sim, as entradas de sinais de sensores e as saídas de
comando para atuadores defeituosos poderão ser contornados (by-pass).

Requisitos de interface homem máquina (interface de operação do processo):
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Variáveis a serem inseridas pelo operador: Nenhuma variável de ajuste do SIS
poderá ser inserida por operadores (os pontos de ajuste de alarmes e desligamentos
poderão ser alterados somente pelo supervisor de operação com a autorização da
gerência da unidade – há necessidade da entrada de senha da supervisão para
permitir o acesso). Os operadores poderão somente monitorar (visualizar) as telas
de operação do processo e, após terem acessado o sistema com suas respectivas
senhas, acionar comandos de reconhecimento de alarmes gerados pelo SIS, rearme
da SIF após atuada, e contorno (by-pass) dos elementos da SIF para manutenção.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 Principais Resultados
Constata-se que este trabalho alcançou o seu objetivo principal de fornecer
diretrizes sistemáticas para gerenciamento e elaboração de projetos conceituais de
sistemas instrumentados de segurança para as indústrias de processos.
A compilação das informações relevantes das referências consultadas, a
metodologia e o estudo de caso apresentam informações relevantes que permitem
as empresas elaborarem procedimentos para gerenciamento de todo o ciclo de vida
de segurança de suas unidades fabris, desde o projeto conceitual do processo até a
sua operação e manutenção, de modo a manter sempre estáveis os níveis de
desempenho de segurança e de disponibilidade operacional determinados na fase
de realização do SLC.
As seções iniciais da revisão bibliográfica proporcionam ao leitor, ainda que
leigo no assunto, um conhecimento adequado sobre as diferenças entre um sistema
instrumentados de segurança (SIS) e um sistema básico de controle de processo
(BPCS), o que caracteriza uma função instrumentada de segurança, e como as
camadas de proteção independentes Não-SIS e as medidas mitigadoras de riscos
podem abrandar os custos financeiros de implementação de funções instrumentadas
para prevenir os acidentes em processos industriais.
A seção a respeito das leis, regulamentações, normas e diretrizes técnicas
fornece ao pessoal de gerenciamento uma abordagem histórica do problema de
risco de acidentes provocados por sistemas de proteção eletrônicos programáveis
de baixa confiabilidade, tais como os PLCs de uso geral sem diagnósticos de falhas.
Informa também sobre a importância da formação dos comitês das normas técnicas
nacionais e internacionais, tais como a DIN V VDE 0801, ANSI/ISA-84, IEC 61508 e
IEC 61511 para atendimento às leis e regulamentações governamentais sobre
sistemas de segurança de processos industriais.
O órgão inglês HSE fez um estudo que mostrava que muitas das falhas de
sistemas de automação de proteção ocorriam devido a atividades anteriores ao
projeto detalhado destes sistemas, tais como, análise pobre de riscos e perigos de
processos industriais, e especificação de requisitos de segurança incompleta. Dentro
das atividades posteriores ao projeto detalhado do sistema, as instalações,
comissionamento, operação e manutenção mal executados também contribuíam
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para as falhas nas proteções. A maioria destas falhas era causada por alterações
feitas no sistema após o comissionamento do SIS, sem um gerenciamento
adequado, passando pelas fases iniciais de análise de riscos e perigos.
Os órgãos norte-americanos EPA e OSHA investigaram os acidentes mais
recentes em indústrias químicas e refinarias de petróleo. Suas conclusões
sustentaram os principais resultados do estudo anterior do HSE. Eles destacaram
que os principais problemas concentravam-se nas atividades de identificações de
perigos e especificações adequadas do SIS, levando os riscos de acidentes em
consideração. Ambos os estudos deixaram claro que o foco em projetos de
equipamentos programáveis e de software não era suficiente. Foi necessária uma
abordagem de ciclo de vida. Um conceito fundamental que emergiu de todas as
normas de segurança funcional é a utilização do ciclo de vida de segurança.
A seção referente aos conceitos de gerenciamento de ciclo de vida de
segurança complementa as informações relevantes aos corpos administrativos das
empresas, pois apresenta essencialmente um método ou processo de engenharia
que fornece um contexto global para planejamento, especificação, projeto,
implementação, operação e manutenção de sistemas instrumentados de segurança
de modo a alcançar a segurança funcional total necessária de maneira documentada
e auditada.
No capítulo sobre a metodologia, conseguiu-se apresentar com certo nível de
detalhe todos os passos para a elaboração do estudo de caso deste texto, assim
como mostrar um modelo que pode auxiliar as empresas construir procedimentos
para estudos de análise de risco, identificação de funções instrumentadas,
determinação e verificação dos níveis de integridade de segurança, e elaboração de
projetos conceituais de sistemas instrumentados de segurança.
A seção sobre verificação dos níveis de segurança mostra as técnicas para
seleção de equipamentos e dispositivos através de critérios menos onerosos
(critérios de dados de probabilidades de falhas pela FMEDA e pelo “Uso Prévio”),
visto que a seleção de componentes certificados conforme normas tendem a
encarecer as implementações dos sistemas automáticos de segurança.
Os diversos tipos de tecnologias de equipamentos e métodos de modelagem
apresentados permitem ao engenheiro projetista especificar e elaborar um projeto
conceitual de SIS adequado aos requisitos de segurança e disponibilidade

139

operacional de qualquer planta industrial, ponderando também sobre os custos
financeiros de implementação.
O problema de risco de acidentes graves do estudo de caso dentro do
sistema de vapor de alta e média pressão, envolvendo principalmente danos físicos
às pessoas, com possíveis fatalidades e, em segundo plano, danos severos aos
equipamentos e instalações, com reparação muito lenta e grande perda de
produtividade, foi resolvido parcialmente pelas salvaguardas previstas no projeto
conceitual do processo. Estas salvaguardas foram identificadas no estudo de
HAZOP e aplicadas no estudo de LOPA. Isto fez com que o risco residual fosse
reduzido em uma ordem de magnitude (de 10-1 a 10-2 ocorrência/ano).
A outra parte da mitigação do risco, para alcance ao nível tolerável
estabelecido pela companhia (10-4 ocorrência/ano), seria obtida pela implementação
da função instrumentada de segurança no SIS recomendada no estudo de LOPA,
com probabilidade de falha na demanda igual a 10-2 falha/ano (SIL 2).
Consequentemente, foi verificado que, para a função instrumentada alcançar
nível SIL 2, a mesma deve ser composta por sensores e PLC redundantes duais
para tolerância a falhas, com probabilidade de falhas suficientemente reduzidas, e
com tecnologia que ofereça maior cobertura de diagnósticos, prevenindo as causas
de falhas comuns. O elemento final não requer ser redundante, mas recomenda-se
uma válvula especial com atuador equipado com dispositivo de teste automático de
movimento parcial e com tecnologia de alta cobertura de diagnósticos de falhas.
Conseguiu-se atingir os níveis de segurança exigidos para cada componente da
função instrumentada utilizando-se componentes com taxas de falhas obtidas pelo
critério de “Uso Prévio”, sem utilizar os componentes de segurança certificados
conforme normas (por exemplo, conforme a IEC 61508), os quais são
consideravelmente mais onerosos que os convencionais.

5.2 Conclusões
As companhias proprietárias de unidades de processos industriais devem
possuir ou elaborar procedimentos para gerenciamento e elaboração de projetos de
sistemas instrumentados de segurança, dentro de seus sistemas de gerenciamento
geral de segurança de processo. Esses procedimentos devem ser aplicados em
suas novas instalações ou instalações existentes, sob pena de permanecerem
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vulneráveis a eventuais acidentes, os quais podem causar desde danos às suas
instalações e perda de produção, nos cenários menos traumáticos, até os cenários
catastróficos, com danos físicos às pessoas, inclusive fatalidades, e danos
irreversíveis ao meio ambiente. Portanto, um desafio para as companhias é
ponderar sobre quesitos éticos, econômicos e de segurança.
Tendo em vista os resultados alcançados, esta dissertação pode contribuir
expressivamente com o estado atual do conhecimento em gerenciamento de
sistemas instrumentados de segurança e em engenharia de proteção automática
contra acidentes de processos industriais.
É importante que os níveis gerenciais das empresas se conscientizem de que
somente o projeto detalhado e a instalação de um sistema instrumentado de
segurança, sem passar pelas etapas anteriores do ciclo de vida de segurança
(análise de riscos, estudo e verificação de SIL, e projeto conceitual), não garantem a
prevenção ou redução dos riscos de acidentes. Procedendo desta forma, o sistema
pode tornar-se subdimensionado, incorrendo em vulnerabilidade a acidentes de
processo, ou pode torna-se extremamente sobredimensionado, resultando em um
investimento economicamente inviável, visto que os componentes de SIS são muito
onerosos. Assim sendo, é necessário utilizar procedimentos que adotem as
atividades de todas as fases do ciclo de vida de segurança explanadas nesta
dissertação, assim como métodos quantitativos ou semi-quantitativos para a
determinação e verificação dos níveis de integridade de segurança das funções
instrumentadas do SIS.
Este trabalho pode contribuir também com as empresas de engenharia de
projetos fornecendo conhecimento para auxiliar na prestação de serviços em
projetos conceituais de sistemas instrumentados de segurança às indústrias de
processos.
Observou-se também, durantes as pesquisas, que há muito poucas
publicações brasileiras sobre ciclo de vida de segurança, principalmente sobre
projetos conceituais de sistemas instrumentados de segurança, restringindo-se
apenas ao projeto detalhado, instalação e testes. Dentro do projeto conceitual, como
o estudo sobre determinação e verificação de níveis de integridade de segurança
está diretamente relacionado à engenharia de confiabilidade, recomenda-se às
autoridades educacionais introduzir disciplinas afins nos cursos acadêmicos de
graduação, principalmente nos cursos de engenharia elétrica e de automação e
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controle, assim como nos cursos de pós-graduação de especialização e de
mestrado profissional.

5.3 Sugestões para Futuros Trabalhos
Recomenda-se

elaborar

pesquisas

detalhadas

sobre

os

graus

de

confiabilidade dos dados de falhas e coberturas de diagnósticos de equipamentos e
dispositivos pelos critérios de “Uso Prévio” e FMEDA apresentados resumidamente
no capítulo “metodologia” deste texto. Apresentar quantitativamente um comparativo
destas características por esses critérios com as características obtidas pelo critério
de certificação conforme normas. Este estudo é de grande importância para usuários
que não desejam ser obrigados a especificar somente componentes com
certificados, pois são consideravelmente mais dispendiosos que os convencionais.
Estudos minuciosos sobre procedimentos para elaborar projetos detalhados
de sistemas instrumentados de segurança e para especificar componentes podem
contribuir com as empresas de engenharia de projetos incumbidas de fornecerem a
seus clientes a documentação técnica adequada para a aquisição, configuração,
montagem, instalação, testes, operação e manutenção de tais sistemas. Uma
compilação

das

principais

publicações

técnicas

dos

fabricantes

de

SIS,

apresentando sistematicamente as boas práticas de engenharia para cada tipo de
documento do detalhamento pode representar um avanço no estado do
conhecimento atual.
Estudos de casos, com viabilidade econômica, comparando projetos
utilizando

componentes

certificados

por

normas

com

projetos

utilizando

componentes com dados de taxas de falha e cobertura de diagnósticos pelos
critérios de “Uso Prévio” e FMEDA, permitirão às companhias entenderem e
decidirem com qual base desejam realizar o projeto de SIS de suas unidades de
processo.

142

REFERÊNCIAS
AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS – CENTER OF CHEMICAL
PROCESS SAFETY – AIChE CCPS. Guidelines for process equipment
relialibility data, with data tables. New York: AIChE CCPS, 1989. 328p.
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE – THE INTERNATIONAL
SOCIETY OF AUTOMATION – ANSI/ISA. ANSI/ISA-5.1-2009. Instrumentation
symbols and identification. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2009. 128p.
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE – THE INTERNATIONAL
SOCIETY OF AUTOMATION – ANSI/ISA. ANSI/ISA-84.01-1996. Application of
safety instrumented systems for the process industries. Research Triangle Park,
NC, USA: ISA, 1996.
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE – THE INTERNATIONAL
SOCIETY OF AUTOMATION – ANSI/ISA. ANSI/ISA-84.00.01-2006. Functional
safety: safety instrumented systems for the process industry sector – parts 13. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2004.
BHIMAVARAPU, K.; STAVRIANIDIS, P. Performance-based standards: safety
instrumented functions and safety integrity levels. [S.l.]: Elsevier – Journal of
Hazardous Materials, v. 71, p. 449-465, 2000.
BROMBACHER, A.C; ROUVROYE, J.L. New quantitative safety standards:
different techniques, different results? [S.l.]: Elsevier – Reliability Engineering and
System Safety, v. 66, p. 121-125, 1999.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Emergências
químicas: Flixborough. Disponível em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/analise-de-riscotecnologico/48-flixborough>. Acesso em: 30 de julho de 2014a.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Emergências
químicas: Bhopal. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-deriscos/analise-de-risco-tecnologico/46-bhopal>. Acesso em: 30 de julho de 2014b.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Emergências
químicas: Cidade do México. Disponível em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/analise-de-riscotecnologico/47-cidade-do-mexico>. Acesso em: 30 de julho de 2014c.
CHEDDIE, H.; GOBLE, W. M. Safety instrumented systems verification: practical
probabilistic calculations. Research Triangle Park, NC, USA: ISA - The
Instrumentation, Systems and Automation Society, 2005. 382p.
CHEDDIE, H.; GRUHN, P. Safety instrumented systems: design, analysis and
justification. 2. ed., Research Triangle Park, NC, USA: ISA - The Instrumentation,
Systems and Automation Society, 2006. 306p.

143

DEUTSCHES INSTITUTE FÜR NORMUNG – DEUTSCHE KOMMISSION
ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK – DIN/DKE. DIN V VDE 0801. Grundsätze für
rechner in systemen mit sicherheitsaufgaben. Frankfurt: DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik, 1990.
DEUTSCHES INSTITUTE FÜR NORMUNG – DEUTSCHE KOMMISSION
ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK – DIN/DKE. DIN V VDE 0801 A1. Grundsätze
für rechner in systemen mit sicherheitsaufgaben, änderung A1. Frankfurt:
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik, 1994.
DOWELL III, A.M. Layer of protection analysis for determining safety integrity
level. Research Triangle Park, NC, USA: ISA Transactions, v. 37, p. 155-165, 1998.
DUTUIT, Y. et al. Probabilistic assessments in relationship with safety integrity
levels by using fault trees. [S.l.]: Elsevier – Reliability Engineering and System
Safety, v. 93, p. 1867-1876, 2008.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY; OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION – EPA / OHSA. EPA / OSHA joint chemical accident
investigation report: recurring causes of recent chemical accidents. [S.l.]:
EPA/OSHA, 2000.
EXIDA. Exida. Disponível em: <http://www.exida.com>. Acesso em: 3 de setembro
de 2014.
GRUHN, P. The evaluation of safety instrumented system – tools peer past the
hype. Research Triangle Park, NC, USA: ISA Transactions, v. 35, p. 25-32, 1996.
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE – HSE 87. Programmable electronic
systems in safety related applications, parts 1-2, an introductory guide. Sheffield,
UK: HSE, 1987.
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE – HSE 95. Out of control: why control system
go wrong and how to prevent failure. Sheffield, UK: HSE, 1995.
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS – IEEE 500-1984.
IEEE guide to the collection and presentation of electrical, electronic, sensing
component, and mechanical equipment reliability data for nuclear-power
generating stations. [S.l.]: IEEE,1984.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION – IEC. IEC 61508.
Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic
safety – related systems. 2. ed., Geneva, Switzerland: IEC, 2010.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION – IEC. IEC 61511.
Functional safety – safety instrumented systems for the process
industry sector. 1. ed., Geneva, Switzerland: IEC, 2003.

144

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. INSS em Pojuca/BA
suspende atividades no dia 31 de agosto. Ministério da Previdência Social –
Agência de Notícias da Previdência Social. Explanada dos Ministérios. Disponível
em:
<http://www1.previdencia.gov.br/agprev/agprev_mostraNoticia.asp?Id=47422&ATVD
=1&xBotao=2>. Acesso em: 30 de julho de 2014.
INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION – ISA. ISA-TR84.00.02. Safety
instrumented functions (SIF) – safety integrity level (SIL) evaluation techniques
– Parts 1-5. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2002.
LIU, Y.; RAUSAND, M. Reliability assessment of safety instrumented systems
subject to different demand modes. [S.l.]: Elsevier – Journal of Loss Prevention in
the Process Industries, v. 24, p. 49-56, 2011.
LUNDTEIGEN, M. A.; RAUSAND, M. Common cause failures in safety
instrumented systems on oil and gas installations: implementing defense
measures through function testing. [S.l.]: Elsevier – Journal of Loss Prevention in the
Process Industries, v. 20, p. 218-229, 2007.
MARSZAL, E. M.; SCHARPF, E. W. Safety integrity level selection: systematic
methods including layer of protection analysis. Research Triangle Park, NC, USA:
ISA - The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2002. 248p.
OREDA PROJECT. OREDA: Offshore reliability data. 4. ed. Høvik, Norway: OREDA
Participants, Distributed by Det Norske Veritas, 2002.
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. OSHA
29CFR1910.119. Process safety management of highly hazardous chemicals.
Washington, DC, USA: OSHA, 1992.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO TÉCNICA –
CONTEC. PETROBRAS N-2595. Critérios de projeto, operação e manutenção
de sistemas instrumentados de segurança em unidades industriais. Revisão C,
Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2011. 68p.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO TÉCNICA –
CONTEC. PETROBRAS N-2782. Técnicas aplicáveis à análise de riscos
industriais. Revisão C, Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2014.
RELIABILITY INFORMATION ANALYSIS CENTER – RIAC. FMD. Failure mode /
mechanism distributions. [S.l.]: RIAC, 1997.
SIL Solver. SIL Solver. Disponível em: <http://sis-tech.com/software-2/sil-solver>.
Acesso em: 25 de setembro de 2014.
SILVer. SILVerTM. Disponível em: <http://www.exida.com/Software>. Acesso em: 25
de setembro de 2014.

145

SIMPSON, K. G. L.; SMITH, D. J. Functional safety: a straightforward guide to
applying IEC 61508 and related standards. 2. ed., Oxford: Elsevier ButterworthHeinemann, 2004. 263p.
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning – SINTEF. Reliability data for safety
instrumented systems. PDS data handbook. Trondheim, Norway, SINTEF, 2006.
SMITH, D. J. Reability, maintainability, and risk: practical methods for engineers.
6. ed., Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2001. 335p.
SUMMERS, A. E. Introduction to layers of protection analysis. [S.l.]: Elsevier –
Journal of Hazardous Material, v. 104, p. 163-168, 2003.
SUMMERS, A. E. IEC 61511 and the capital project process – a protective
management system approach. [S.l.]: Elsevier – Journal of Hazardous Material, v.
130, p. 28-32, 2006.
THE NORWEGIAN OIL INDUSTRY ASSOCIATION . OLF-070. Application of IEC
61508 and IEC 61511 in the norwegian petroleum industry. Norway: OLF, 2004.
TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN – TÜV. TÜV Rheinland®. Disponível
em: <http://www.tuv.com/global/en/index.html>. Acesso em: 3 de setembro de 2014.
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. Understanding key changes in IEC
61508: 2010. UNDERWRITERS, 2011. Disponível em:
<http://www.ul.com/global/documents/offerings/industries/powerandcontrols/UL_Whit
ePaper_2nd_Edition_IEC61508.pdf>. Acesso em: 15 de novembo de 2013.
UOL. França relembra 10 anos do maior acidente industrial do país. UOL Mais,
2011. Disponível em: <http://mais.uol.com.br/view/65k9fo807g7i/franca-relembra-10anos-do-maior-acidente-industrial-do-pais-04028C9A3568E4812326?types=A>.
Acesso em: 30 de julho de 2014.

