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RESUMO

A análise e gerenciamento dos by-pass (desativações temporárias) de barreiras de
proteção em processos da indústria química são pontos fundamentais para que os
cenários acidentais mapeados nas etapas de concepção de projeto permaneçam com seu
risco controlado. O estudo da predição quanto a probabilidade de ocorrência de um
cenário acidental, associado a técnicas de caráter mais quantitativo que contabilizam a
taxa de falha das barreiras ainda em operação e das ações humanas tomadas durante a
situação de desvio, permite uma maior assertividade na predição do risco residual do
processo e também num dimensionamento mais adequados dos recursos a serem
alocados durante o by-pass. Este trabalho teve como objetivo principal agregar a
metodologia semiquantitativa LOPA (Layer of Protection Analysis) na avaliação de bypass, levando em conta o peso das barreiras existentes e ainda ativas no processo e
também o impacto das ações de contingência levantadas nos formulários de solicitação
feitos na empresa Oxiteno SA Indústria e Comércio. A metodologia proposta foi
diretamente aplicada nas solicitações de by-pass realizada no período entre janeiro a
dezembro de 2017 na Unidade de Hidrogenação da planta Oleoquímica. A aplicação foi
feita diretamente em uma planilha do Microsoft Excel®2013, que continha o racional da
metodologia proposta, a qual avaliou as situações de by-pass quanto a seu risco puro
(sem a consideração de barreiras), o risco residual, que considera a atuação das barreiras
existentes no processo ainda ativas, e por fim o risco chamado de controlado, que
contabiliza o impacto das ações de contingenciamento apontadas em cada formulário.
Todos os níveis de risco foram determinados com base na Matriz de Aceitabilidade de
Risco da Oxiteno. As barreiras e ações foram avaliadas quanto ao atendimento dos
critérios de IPLs (Independent Protection Layers), para que então fossem atribuídas suas
taxas de falha especificas, que pudessem assim atenuar a probabilidade de ocorrência (e
consequentemente o risco) de um cenário acidental, enquanto que a severidade das
consequências associadas ao by-pass foi determinada qualitativamente por um grupo
multidisciplinar. Os resultados mostraram que a severidade dos cenários sofreu
diminuição em seu nível, enquanto que para a probabilidade o resultado foi o inverso, visto
que a metodologia proposta visa a análise individualizada da situação e by-pass, enquanto
que a atual traz uma abordagem mais conservadora ao considerar a severidade e
probabilidade do pior cenário acidental da APP (Análise Preliminar de Perigo) em que a
barreira em by-pass estava contabilizada como salvaguarda. Mesmo decorrendo de uma
menor probabilidade inicial, verificou-se que a mesma sofreu pouco impacto com a
pontuação das barreiras existentes e das ações de contingência, pelo fato de que não há
muitas barreiras de processo existentes com a mesma função daquela em by-pass e
principalmente porque a grande maioria das ações de contingência não obedeceu todos
os critérios de IPL Humano adotados neste trabalho. No entanto, mesmo com a obtenção
de riscos maiores, os resultados para a criticidade dos by-pass foram muito semelhantes
quando comparadas as metodologias, visto que o critério atual da empresa é conservador
e estático, ou seja, não considera a análise individual do cenário de by-pass, ressaltando
que a nova abordagem é mais dinâmica na avaliação da criticidade, avaliando melhor
todos recursos existentes e os propostos. Como parte dos resultados, foi elaborada uma
planilha de avaliação automatizada com uma máscara de interface amigável, permitindo
a maior difusão na utilização da metodologia proposta por diferentes usuários.
Palavras Chaves: By-pass; LOPA; barreiras de proteção; cenários acidentais.

ABSTRACT
Determination of the criticality for by-passes of layers of protection in industrial
processes using the LOPA (Layer of Protection Analysis) methodology
The by-pass analysis and management of protection barriers (layers of protection)
in chemical industry processes are key points to guarantee that the accidental scenarios
mapped in the design stages of the project remain with their risk under control. The
study of the prediction of an accidental scenario likelihood, associated to more
quantitative techniques that account the failure rate of the deactivated barriers and also
those still in operation, allows a greater assertiveness in the prediction of the residual
risk of the process and also an assertive view about the resources to be allocated during
the by-pass. This work has as main objective to apply the semi quantitative methodology
LOPA (Layer of Protection Analysis) in the evaluation of the by-pass, comparing this
approach with the current qualitative methodology used in the formal requests of
deactivation by the company Oxiteno SA Indústria e Comércio. The proposed
methodology was directly applied in the by-pass requests in the period between January
and December 2017 at the Hydrogenation Unit of the Oleoquímica plant. The application
will be made directly to a Microsoft Excel®2013 worksheet. The results were firstly
compared regarding the residual and controlled risk of each methodology (qualitative
and semi quantitative), which takes into account the combination between the severity
and likelihood of an accidental scenario. However, the main analysis was on the impact
of existing barriers and contingency actions on the risk mitigation for a by-pass situation.
The application was made directly on a Microsoft Excel®2013 worksheet, which
contained the rationale of the proposed methodology, which assessed the by-pass
situations for its pure risk (without considering barriers), the residual risk, which
considers the existing barriers in the process still active, and finally the controlled risk,
which accounts for the impact of the contingency actions identified in each form. All risk
levels were determined based on the Oxiteno Risk Acceptability Matrix. The barriers and
actions were evaluated regarding the IPL criteria (Independent Protection Layers) to
then find their specific failure rates, which could mitigate the likelihood of occurrence
(and consequently the risk) of an accidental scenario, while that the severity of the
consequences associated with the by-pass was determined qualitatively by a
multidisciplinary group. The results showed that the severity of the scenarios decreased
in their level, whereas for the probability was the inverse, since the proposed
methodology aims at the individualized analysis of each by-pass, while the current one
brings a more conservative approach when considering the severity and likelihood of
the worst accidental scenario of the PRA (Preliminary Risk Analysis) in which the bypass barrier was counted as a safeguard. Even with a lower initial likelihood, it was
verified that it suffered a little impact with the score of existing barriers and contingency
actions, due to the fact that there were not many existing process barriers with the same
function as the on in by-pass and mainly because the great majority of the contingency
actions did not obey all the criteria of Human IPL adopted. However, even with greater
risks, the results for the criticality of the by-pass were very similar when compared the
methodologies, since the company's current criterion is conservative and static, that is,
it does not consider the individual analysis of the scenario for the by-pass, emphasizing
that the new approach is more dynamic in the evaluation of criticality, verifying better all
existing and proposed resources. As part of the results, an automated worksheet with a
friendly interface mask was developed, allowing greater diffusion in the use of the
methodology proposed by different users.
Keywords: By-pass; LOPA; layer of protection; accidental scenarios.
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1 INTRODUÇÃO
A partir de 1950, com os diversos avanços tecnológicos, registrou-se uma
crescente demanda às tecnologias de processos químicos, que aliadas a utilização de
um maior número de substâncias demandaram mais controle sobre as rotinas
operacionais. Assim como a segurança de processo, que cada vez mais complexa abriu
novos hábitos e comportamentos de gestão de risco (CROWL; LOUVAR, 2001).
O desenvolvimento acelerado do setor químico, atrelado ao aumento expressivo
na demanda de produtos de consumo, inevitavelmente impõe a necessidade do
aumento das fábricas e dos volumes de produção. Tratando-se especialmente da
indústria química e petroquímica, indiscutivelmente estes setores trouxeram enormes
transformações na economia e sociedades, podendo ser atribuída como o principal
fator de mudança destes aspectos no século XX. Segundo o instituto UNITED
INSTITUTE FOR TRAINNING AND RESEARCH - UNITAR, existem mais de 800 mil

substâncias químicas conhecidas, sejam de origem natural ou sintética, sendo que 100
mil são utilizadas rotineiramente pelo ser humano. A cada ano são introduzidas no
mercado cerca de duas mil outras novas substâncias, de acordo com o instituto.
Inerentemente a indústria química lida com produtos e condições de processo
perigosos. Ao longo de sua trajetória, acidentes e suas consequências marcaram a
evolução da indústria. Alinhada a tal perspectiva, nota-se uma correlação robusta entre
o desenvolvimento industrial acelerado e a ampliação dos riscos, desde então estes
passaram a ser progressivamente considerados nos projetos das grandes instalações
industriais, principalmente nos países desenvolvidos (BECKMAN, 1998).
O contínuo desenvolvimento de ferramentas de análise e predição de riscos, o
aumento nos investimentos de sistemas de proteção nos processos químicos, a
proliferação de áreas dedicadas ao estudo dos perigos industriais, a importância dada
à capacitação do público interno e externo as indústrias quanto aos cenários acidentais,
dentre outros, incrementam a segurança das pessoas, instalações e do meio ambiente
relacionados.
Em 1998, James Reason propôs o Método do Queijo Suíço, que traz uma
sistemática para o estudo do gerenciamento de riscos nas empresas, a partir de fatores
relacionados à organização e a gestão de diversos elementos que as compõem. O
estudo propunha que existe uma sequência lógica para a ocorrência de um acidente,
sendo somente acidental o modo que vários fatores se combinam para gerar o mesmo,
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ou seja, não existe nada pautado no acaso para a ocorrência destes precursores. O
método mostra que todo acidente é fruto do alinhamento das falhas nas barreiras de
proteção dos processos, as quais advêm principalmente de três grandes vertentes:
humano, técnico e organizacional (REASON, 1998). Tal informação é importante
porque acredita-se que 50% a 90% dos acidentes de processo podem ser atribuídos a
falhas humanas (BAYBUTT, 2002).
As chamadas barreiras de proteção correspondem a medidas administrativas e
de engenharia que atuam na redução da probabilidade de ocorrência e na atenuação
das consequências de acidentes. As barreiras são dividias em camadas, sendo
algumas de atuação preventiva aos desvios e outras mitigatórias em relação as
consequências nos casos em que uma situação indesejável tenha ocorrido (PCHARA,
2010).
Dentre as principais barreiras preventivas estão as malhas de controle, que
monitoram e atuam sobre as variáveis de processo, os alarmes e intertravamentos
(“interlocks”), e as válvulas de alívio de pressão/vácuo. Quando falamos de barreiras
mitigadoras, grande maioria delas é pautada na correção e minimização das
consequências de um acidente, pautando-se assim a ação humana como de
fundamental importância, como por exemplo a elaboração de estratégias de combate
a emergências. Considerando que as taxas de falha das barreiras mecânicas são
consideravelmente menores que das barreiras baseadas no comportamento humano,
assim como as taxas destas primeiras são mais creditáveis, as camadas de proteção
se constituem cada vez mais de fatores menos dependente da atuação humana
(CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
Independentemente da barreira de proteção e de sua atuação, sempre haverá
situações nas quais fatores diversos demandarão que algumas camadas sejam
temporariamente desabilitadas, seja para realizar manutenções, implementar melhorias
no processo ou até mesmo para evitar situações de risco. A desativação temporária
das barreiras de proteção, seja esta intencional ou não, é conhecida na indústria
química como By-pass (GARCIA G., 2011). Há inúmeros motivos que podem levar ao
by-pass de uma barreira de proteção, sendo que qualquer um destes eventos deve ser
devidamente analisado, controlado e aprovado para que sejam implantadas
contingências robustas, uma vez que agora o processo se encontra sob maiores
probabilidades de desvios.
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As empresas químicas (especialmente as de maior porte) possuem diretrizes
claras quanto ao by-pass de barreiras de proteção. No entanto, mensurar o risco real
em que o processo se encontra durante a desativação de uma proteção préestabelecida não é uma tarefa simples, assim como elencar ações mitigadoras robustas
quase sempre norteiam análises meramente qualitativas. Dessa forma, as ações
levantadas podem ser insuficientes, somadas a um risco não corretamente
dimensionado, aumentando significativamente a probabilidade de ocorrência de um
acidente (BAYBUTT, 2003). Em contrapartida, também há casos em que recursos
excessivos possam ter sido mobilizados a contingenciar situações com um aumento
pouco expressivo do risco enquanto ativo um by-pass.
Aplicar análises de critério quantitativo, mensurando com maior precisão o risco
do processo durante um by-pass, igualmente a propor ações de contingência
calculadas a partir das lacunas de proteção então mais assertivamente mensuradas,
otimiza recursos e propõe mais segurança as instalações em condições de inevitável
desativação de suas barreiras de proteção.
Mesmo possuindo procedimentos e guias claros de como agir em casos de bypass, a grande maioria das empresas químicas carece de metodologias de caráter mais
quantitativo para compreender melhor o risco e as ações necessárias nestas situações.
A intenção deste trabalho é estudar e comparar metodologias semiquantitativas para
avaliar os impactos do by-pass em processos químicos, tal como relacionar ao risco
calculado o peso na redução da probabilidade das ações de contingência.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo aplicar uma metodologia semiquantitativa para
mensurar o risco residual de um processo químico quando ao menos uma de suas
barreiras de proteção está desabilitada temporariamente (By-pass), considerando as
ponderações das barreiras existentes e ainda ativas no processo, assim como das
ações de contingenciamento na minimização deste risco. Também foram comparados
os resultados de solicitações de by-pass da Unidade Oleoquímica no polo industrial de
Camaçari, da empresa Oxiteno SA Indústria e Comércio, confrontando a prática atual
qualitativa da companhia com a metodologia semiquantitativa aqui proposta, quando
plausível e coerente tal comparação. Por fim, foi apresentada uma ferramenta
eletrônica para auxiliar os usuários com a aplicabilidade da nova metodologia, por meio
de uma máscara de utilização amigável no software Microsoft Excel®.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Análises de Risco

O desenvolvimento acelerado do setor químico, atrelado ao aumento expressivo
na demanda de produtos de consumo, inevitavelmente impõe a necessidade do
aumento das fábricas e dos volumes de produção. Em especial com a revolução
industrial, a indústria química começa a assumir outro papel na sociedade com
acidentes que acarretaram diversos impactos ao ser humano e ao meio ambiente.
(SELLA, 2014).
As diversas substâncias químicas atreladas ao desenvolvimento dos processos
químicos, seu inventário cada vez em maior número, assim como o avanço tecnológico
do setor principalmente a partir da década de 50, demandaram maior controle sobre as
rotinas operacionais, bem como em relação a própria segurança de processo, cada vez
mais complexos, conduzindo à necessidade de introdução de novos e sofisticados
mecanismos de gestão de riscos (CROWL; LOUVAR, 2011).
A partir de então, outras diversas ferramentas de análise de risco foram
rapidamente derivadas, expandindo ainda a motivação da análise em prol da segurança
para também a análise de fatores que possam afetar a qualidade, continuidade de
negócios, gerenciamentos de recursos, dentre outros. O acidente de 1984 na fábrica
da empresa Union Carbide localizada em Bhopal, na Índia, responsável pela liberação
de cerca de 40 toneladas de isocianato de metila, causando ao menos 13 mil mortes
diretas e indiretas, foi considerado o maior acidente da história da indústria química. A
partir deste desastre, inicia-se um movimento intenso de políticas governamentais e
comunitárias para que o setor químico expusesse com maior clareza os riscos
potenciais para seu público interno e principalmente externo (GRESSEL; GIDEON,
2010).
Independentemente da metodologia e ferramenta escolhida para se analisar os
riscos de um processo químico, podemos dizer que os objetivos principais da execução
destes estudos são (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2007):
 Mapear os perigos e riscos dos processos químicos, detalhando assim os
cenários acidentais plausíveis para o processo em estudo;
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 Identificar os possíveis impactos às pessoas, meio ambiente e/ou instalações
nos casos em que o cenário realmente ocorresse;
 Mapear todas as barreiras de proteção existentes e propor novas medidas de
controle nas situações em que o risco atual se encontre a níveis não aceitáveis;
 Orientar o público interno e externo à empresa quanto aos riscos e proteções
existentes nos processos;
 Prevenir a ocorrência de acidentes e reduzir os custos/gastos excessivos além
do projeto inicial.

3.1.1 Definição de Perigo e Risco
i.

Perigo e Risco
Inicialmente é de suma importância esclarecer a diferença entre perigo e risco,

para que posteriormente as metodologias de análise e identificação de potenciais
desvios sejam integralmente compreendidas.
De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra perigo, substantivo
masculino, tem significado: estado, situação de uma pessoa que corre grandes riscos;
em perigo de; em risco de. Enquanto que risco significa: perigo; probabilidade ou
possibilidade de perigo; estar em risco. Nota-se que a interpretação direta do dicionário,
não traz significativa distinção entre perigo e risco, parecendo tratar-se de um mesmo
conceito. No entanto, em grande parte das metodologias de análise de risco estas duas
expressões têm definições muito distintas.
O perigo pode ser definido como sendo a fonte ou a situação com potencial de
provocar danos em termos de lesão, doenças, danos à propriedade, ao meio ambiente,
ou uma combinação destes (LAPA; GOES, 2011). Segundo a NR-10 do Ministério do
Trabalho, perigo é toda situação ou condição com probabilidade de causar lesão física
ou danos à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Quando fazemos
a associação dos perigos em um processo químico, este normalmente está associado
as características dos produtos (tóxicos, inflamáveis, combustíveis, oxidantes,
radioativos, etc.) e também as condições de operação (temperatura, pressão,
velocidade de escoamento, equipamentos em alta rotação, etc.). Desse modo, nota-se
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que na maioria dos casos os perigos são intrínsecos aos processos produtivos, motivo
pelo qual é essencial mapeá-los robustamente (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS
SAFETY, 2007).
O risco é usualmente definido como o resultado da exposição ao perigo.
Tomando novamente como base a NR-10, o risco é definido como a capacidade de
uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. No
entanto, é fundamental explorar mais detalhadamente a definição de risco para
compreender melhor sua aplicação nas metodologias de análise de risco de processos.
A melhor maneira de se definir o risco é considerando-o como uma função,
dependente de três variáveis: o cenário acidental, suas potenciais consequências e a
sua probabilidade de ocorrência. Ou seja, o risco só existe devido a um cenário com
potencial (também chamado de perigo, conforme definido anteriormente), sendo então
o resultado (consequências) quando tal cenário venha ocorrer (probabilidade). A
equação (1) mostra a função risco, onde “C” corresponde ao cenário acidental, “S” são
as consequências e “P” é a probabilidade (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS
SAFETY, 2010).
𝑓(𝐶, 𝑆, 𝑃) = 𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂

(1)

De maneira a se resumir as diversas explicações da terminologia para perigo e
risco, podemos dizer que a primeira consiste na fonte com potencial de causar danos,
enquanto que o risco é o resultado da exposição ao perigo (LAPA; GOES, 2011).

ii.

Tipos de Risco (puro e residual)

Definido o significado de risco, outro ponto importante é entender quais os tipos
existentes dentro das análises de perigos e riscos dos processos químicos. As
definições mais comuns encontradas nas diversas ferramentas de análise de risco, são
quanto ao risco chamado de puro e o residual (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS
SAFETY, 2001)
O risco puro é analisado a partir de um cenário acidental sem qualquer tipo de
barreiras de proteção ou salvaguarda atuando para atenuar a probabilidade de
ocorrência ou também na mitigação das consequências. Ou seja, é o risco do cenário
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ocorrer livremente, sem qualquer tipo de atuação mecânica ou administrativa no
decorrer de sua deflagração. Uma vez que não há barreiras preventivas ou mitigadoras
para minimizar a probabilidade de ocorrência, nem para amenizar as consequências, o
risco puro é tido como o de maior escala durante uma análise (CENTER FOR
CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
O risco chamado de residual (também chamado de risco real) é aquele em que
as barreiras de proteção preventivas e mitigadoras existentes no processo químico são
contabilizadas para minimizar a probabilidade de ocorrência do cenário acidental, assim
como para atenuar as eventuais consequências. Dessa maneira, o risco residual tende
a ser menor que o puro, da mesma forma que representa um referencial mais prático
para o gerenciamento de risco do processo (GOWLAND, 2006). A Figura 1 mostra de
maneira simples a relação entre o risco puro e residual.

Figura 1 - Relação entre o risco puro e residual.

Fonte: Adaptado de CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001.

Grande parte das ferramentas de análise de risco utilizadas mapeiam apenas o
risco residual do processo, enquanto que o risco puro não é mencionado. Podemos
dizer que a intenção maior em se conhecer e mensurar o risco puro é para se entender
qual o gap existente entre este e o residual, de forma a se evidenciar dois importantes
fatores: a dimensão de um cenário acidental em sua forma mais crítica e o peso que as
barreiras de proteção exercem dentro da minimização do risco do processo (CENTER
FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).

iii.

Mensuração/Classificação do Risco

Conforme comentado no item anterior, o risco é uma função dependente de três
diferentes variáveis, o cenário acidental, as consequências e a probabilidade. Enquanto
que o cenário acidental é o ponto de partida, a probabilidade e as consequências são
correlacionadas para então gerar o risco (REGO, 1999). Esta correlação é estipulada
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por uma matriz, chamada de Matriz de Aceitabilidade de Risco, a qual é aplicada ou
serve como base para decisões para praticamente todas metodologias de análise de
risco, independentemente de serem qualitativas ou quantitativas. É por meio desta
matriz que as empresas determinam os níveis de risco que melhor se aplicam a suas
diretrizes

corporativas

e

seus

processos

químicos

(BRITISH

STANDARD

INSTITUTION, 1996).
Cada empresa determina os seus níveis de risco e por consequência a estrutura
de sua matriz de aceitabilidade. A Figura 2 traz uma representação genérica de uma
matriz de aceitabilidade de risco.
Figura 2 - Exemplo genérico de uma Matriz de Aceitabilidade de Risco.

Fonte: Adaptado de FEDERATION OF EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS,
2016).

Dessa maneira, a matriz é configurada com níveis de risco definidos pelo
cruzamento da classificação dada ao cenário quanto a severidade das consequências
e a probabilidade de sua ocorrência (LAPA, 2006). No exemplo acima, a matriz
apresenta quatro diferentes níveis de risco para classificar um cenário acidental.

3.2 Tipos e aplicabilidade das Análises de Risco
Os métodos de análise de risco têm contribuído para que os riscos das
instalações industriais se mantenham em patamares considerados aceitáveis pela
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sociedade,

que

consequentemente

contribuem

significativamente

para

a

sustentabilidade das empresas químicas (VIEIRA NETO; CORREA, 1997). De maneira
geral podemos dizer que as mais diversas metodologias de análise de risco se dividem
em três grandes categorias, as qualitativas, as semiquantitativas e por fim as
quantitativas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009).

3.2.1 Análises Qualitativas
Atualmente a maior parte das análises de risco de processos industriais são de
caráter preponderantemente qualitativo. Um dos principais fatores que justificam sua
ampla utilização advém de que as ferramentas qualitativas são de mais fácil
entendimento e aplicação quando comparadas as demais metodologias. As análises
de risco qualitativas normalmente são as primeiras a serem realizadas dentro dos
estudos de risco de um processo químico, as quais servem basicamente para identificar
as principais condições perigosas e eventos indesejados (VIEIRA NETO; CORREA,
1997).
As metodologias qualitativas são elaboradas com base em uma análise
subjetiva, a partir da percepção obtida por consenso de um grupo multidisciplinar, que
utiliza uma série de critérios pré-estabelecidos para definir os níveis de risco de
processo. Pautados por estes critérios, o grupo elenca quais as consequências e
probabilidade mais plausíveis para um determinado cenário acidental mapeado
(DUPONT, 2014).
O subjetivismo é dado pelo fato de que a determinação do risco é pautada na
percepção de um grupo de pessoas, ou seja, há uma série de fatores que podem afetar
sua mensuração, como a própria estrutura do grupo, o momento em que é realizada a
análise, a experiência de cada participante, a postura do líder da análise, a intenção do
estudo, dentre tantos outros. Fica claro então que este tipo de metodologia, apesar de
muito útil, precisa ser muito bem conduzida e elaborada para que proporcione
resultados robustos na predição dos riscos (SELLA, 2014).
São exemplos mais conhecidos de ferramentas qualitativas de análise de risco
de processos químicos o HAZOP (Hazard and Operability Analysis), a APP/APR
(Análise Preliminar de Perigos/Análise Preliminar de Riscos), o What-IF (E se?) e o
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FMEA (Faliure Mode and Effect Analysis). Algumas destas ferramentas serão melhor
detalhadas a seguir.

i.

APP/APR
A análise qualitativa APP (Análise Preliminar de Perigos), também conhecida

como APR (Análise Preliminar de Riscos), é uma ferramenta que nasceu na área militar,
aplicada na análise de risco da produção de mísseis a fim de se evitar acidentes durante
sua fabricação. Hoje é amplamente utilizada na indústria química para mapear os
principais e mais prováveis cenários acidentais dos processos produtivos. Corresponde
a um estudo moralmente realizado na fase inicial de concepção de um projeto/atividade,
com objetivo de determinar preliminarmente os principais riscos das operações (SELLA,
2014).
Assim como toda análise qualitativa, a APP é realizada com a participação de
um grupo multidisciplinar que mapeará os perigos, determinará as causas plausíveis,
as consequências caso o cenário realmente ocorra e por fim determinará eventuais
recomendações para aumentar os níveis de segurança das instalações, no intuito de
evitar ao máximo qualquer tipo de dano as pessoas, meio ambiente e/ou processo
(AMORIM, 2010).
O grupo multidisciplinar envolvido executará a APP seguindo as seguintes
etapas (SELLA, 2014):
1. Caracterização dos perigos, os quais correspondem as situações com potencial
para acarretar a ocorrência de um cenário acidental. Na APP, a caracterização é
feita com o próprio cenário acidental, o qual já mostra o perigo e o evento que
habilitaria um acidente. Seguem alguns exemplos:
 Grande liberação de gás tóxico/inflamável/corrosivo, etc;
 Pressurização excessiva de um reator/tanque;
 Reação imprópria, etc.
2. Estipular as causas geradoras (eventos iniciadores) dos desvios. Estes eventos são
o ponto de partida de um cenário acidental. Seguem alguns exemplos:
 Vazamento de material devido a ruptura de uma tubulação;
 Desvios de Processo devido a falhas de controle;

25

 Falha de Gerenciamento dos Sistemas;
 Erro humano ao executar uma atividade, etc.
3. Estipular as consequências/efeitos do cenário para as pessoas, meio ambiente e
instalações, por exemplo:
 Formação de poça de material corrosivo;
 Formação de nuvem de gás tóxico;
 Vazamento com infiltração no solo decorrendo em danos para o meio ambiente;
 Incêndios, explosões com possibilidade de fatalidades, etc.
4. Determinar as Detecções e Salvaguardas. A equipe deve listar todas as barreiras
protecionais existentes no cenário, que atuem de maneira preventiva e/ou
mitigadora.
5. Determinar o Risco de cada cenário. A partir de uma severidade e probabilidade
estipuladas, atribui-se um nível de risco para o cenário, utilizando a matriz de
aceitabilidade de risco da própria empresa. Seguem algumas considerações sobre
a aceitabilidade dos riscos durante o estudo de APP:
 A partir dos resultados da APP, dependendo dos riscos do cenário poderá ser
definida a necessidade de utilização de outras técnicas mais robustas de análise;
 Os critérios para aceitabilidade da Análise de Vulnerabilidade devem levar em
consideração as ponderações definidas pelos órgãos legisladores da região
onde o processo se encontra.
6. Por fim, a equipe determinará se novas barreiras são cabíveis para cada cenário,
com intuito de se diminuir ao máximo o risco atual avaliado. As ações
recomendadas podem ser:
 Modificação do equipamento, controles, instalação, processo;
 Introdução de um novo equipamento, instrumento, intertravamento;
 Adoção de um procedimento;
 Modificação de um procedimento;
 Um estudo mais aprofundado a ser realizado em outra ocasião;
 Um projeto a ser elaborado;
 Outros, conforme acordado pelo grupo.
A Figura 3 mostra um template típico utilizado durante os estudos de APP.
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Figura 3 - Template típico de uma APP.

Fonte: Adaptado de AMORIM, 2010.

ii.

HAZOP
Por volta de 1965, engenheiros da antiga ICI, maior empresa química britânica

da época, realizaram um estudo detalhado de uma nova planta de produção de fenol.
Este estudo foi denominado de “exame crítico”, o qual foi destinado a procura de
eventuais desvios que poderiam estar atrelados no processo (CESARIO, 2013). O
método foi posteriormente refinado e melhor estruturado pela própria companhia, que
posteriormente foi pauta integrante de cursos acadêmicos, vindo a se tornar em 1977
o que conhecemos hoje como HAZOP – Hazard and Operability Analysis.
A análise HAZOP é uma técnica qualitativa usada na identificação de riscos e
problemas de operação em unidades industriais, pautada em perguntas de maneira
estruturada e sistemática, através do uso apropriado de palavras-guia. Assim como
para a maioria das ferramentas de análise de risco qualitativas, o objetivo do HAZOP é
identificar desvios de processo que tenham potencial para levar o processo a condições
inseguras as pessoas, meio ambiente e/ou instalações (VENKATASUBRAMANIAN et
al., 2000).
Diferentemente da APP, apresentada no item anterior, o HAZOP é uma análise
de maiores detalhes, na qual o grupo multidisciplinar passa por todas as variáveis de
maior impacto no processo, sendo assim uma análise que dispende um maior tempo e
conhecimento específico do processo (DUNJO et al., 2010).
A metodologia HAZOP pode abranger todos os possíveis estados de
funcionamento do processo químico. Pode ser usada na fase de projeto de novos
sistemas/unidades de processo, quando já se dispõe dos fluxogramas de engenharia e
de processo da instalação, ou durante modificações/ampliações de sistemas/unidades
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de processo em operação. Pode também ser utilizada como revisão geral de segurança
de unidades de processo em operação (VENKATASUBRAMANIAN et al., 2000).
Como a maioria das análises qualitativas, o passo-a-passo de execução do
HAZOP é bem similar ao das outras ferramentas, como a APP (SELLA, 2014). No
entanto, esta metodologia possui algumas particularidades que serão discutidas a
seguir
O primeiro passo, ainda antes do início das reuniões de estudo, é a delimitação
dos chamados “nós” de análise. Os nós correspondem as seções que serão discutidas,
as quais podem ser uma etapa do processo, um equipamento específico, ou até mesmo
uma linha de produção toda, dependendo da intenção e foco do grupo de análise,
normalmente delimitados com auxílio dos fluxogramas de engenharia em reuniões
anteriores de organização do estudo (DUNJO et al., 2010).
Enquanto que na APP o estudo inicia-se com a descrição do perigo (ou cenário
acidental), no HAZOP iniciamos com uma variável de processo e suas palavras-guia,
as quais tem a função de mostrar o tipo de desvio ou situação que a variável pode
sofrer. Dessa maneira, a execução do HAZOP segue uma sistemática mais definida
para avaliar e mapear os perigos do processo (SELLA, 2014). O Quadro 1 mostra as
principais variáveis/parâmetros do processo e as palavras-guia utilizados no HAZOP.
Quadro 1 - Principais variáveis/parâmetros e palavras-guia utilizados no HAZOP.
Palavra guia
Maior

Menor

Parâmetro
Componente a mais

Nenhum (a)
Zero
Falta

Reverso

Presença de
X

Composição

X

Contenção
Vazão

Diferente

X
X

X

X

Impurezas

X
X

Interface

X

X

Nível

X

X

Pressão

X

X

Temperatura

X

X

Tempo de Residência

X

X

X
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Utilidades:
Água de Resfriamento
Ar de Serviço
Energia Elétrica
Nitrogênio
Vapor d’água
Fluído Térmico
Gás natural etc

X

Fonte: adaptado de AMORIM, 2010.

Após definidos os nós de análise, a execução do HAZOP segue basicamente as
seguintes etapas (BOZZETO, 2013):
1. O grupo deve detalhar a intenção e delimitação do nó, repassando também
condições de processo como temperatura, pressão, vazão, nível, etc e seus
valores de controle;
2. O grupo deve selecionar um dos parâmetros de processo;
3. Aplica-se uma palavra-guia ao parâmetro, gerando um desvio (uma situação de
perigo, que poderá gerar um cenário acidental);
4. O grupo deve procurar as causas do desvio (falha de instrumento, erro humano,
etc);
5. Se o desvio for possível e realista, o grupo deve discutir as consequências para
as pessoas, meio ambiente e/ou instalações, caso o cenário se desenvolva;
6. O grupo deve descrever a evolução do cenário, a partir de sua causa até as
consequências;
7. Se não houver impactos, a justificativa é colocada na planilha de estudo e o
grupo passa para análise de outro cenário;
8. Para cada cenário o grupo deverá listar quais são as barreiras preventivas e
mitigadoras existentes (não há necessidade de categorizá-las);
9. O grupo analisa então qualitativamente o risco, a partir do cruzamento entre a
probabilidade de ocorrência do desvio e a severidade de suas consequências
com base na matriz de risco disponível;
10. Por fim, o grupo deve avaliar se há recomendações a serem feitas para o
cenário, visando diminuir ao máximo o seu risco atual.

O Quadro 2 mostra um template típico utilizado durante os estudos de HAZOP.
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Quadro 2 - Template típico da ferramenta de análise de risco de Hazop.
PARÂMETRO:
DATA:
SUBSISTEMA:
PALAVRA GUIA

DESVIO

CAUSAS

CONSEQUENCIAS

Nº:
DES. REF.:
EQUIPE:
AÇÃO SUGERIDA

Fonte: Adaptado de Amorin, 2010.

3.2.1 Análises Semiquantitativas
Uma alternativa às análises de risco qualitativas e quantitativas são as chamadas
de semiquantitativas. Esta metodologia determina o risco de uma maneira “mista”, ou
seja, as consequências do cenário acidental são classificadas segundo a percepção do
grupo baseada em critérios pré-estabelecidos, da mesma maneira que são
estabelecidas em metodologias qualitativas, enquanto que a probabilidade é calculada
em taxas de falhas das barreiras de proteção. Nota-se assim que as consequências
foram estabelecidas de maneira qualitativa e a probabilidade por meio de um método
quantitativo, motivo o qual atribui o nome deste tipo de metodologia (CHNAQUI, 2012).
São exemplos de ferramentas semiquantitativas o LOPA (Layer of Protection
Analysis) e o WRAC (Workplace Risk Assessment Control).

i.

LOPA
Apesar da grande parte das metodologias de análise de risco utilizadas na

indústria química serem de cárter qualitativo e que estas mapeiam com assertividade
os eventuais cenários acidentais, verificou-se na prática que esta abordagem subjetiva,
usando julgamento de engenharia, pode levar a desentendimentos e possivelmente a
medidas por vezes inadequadas para reduzir o risco (CENTER FOR CHEMICAL
PROCESS SAFETY, 2001). Por volta da década de 90 reconheceu-se então que era
necessária uma abordagem mais racional e objetiva, pelo menos quando se
consideravam medidas de remediação de risco para cenários considerados mais
críticos. Isso levou ao desenvolvimento da metodologia conhecida como LOPA (Layer
of Protection Analysis), criada pelo Centro de Segurança do Processo Químico (CCPS),
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do Instituto Americano de Engenheiros Químicos (AiChE), instituto que veio então a
publicar um livro sobre o assunto (BAYBUTT, 2002).
O LOPA é uma ferramenta simplificada de avaliação de risco que fornece um
método objetivo, racional e reprodutível de avaliação do risco do cenário e o compara
com os critérios de tolerância ao risco para decidir se as salvaguardas existentes são
adequadas e se serão necessárias barreiras adicionais. Normalmente, a metodologia
é aplicada depois que uma ferramenta qualitativa foi utilizada para mapear os cenários
acidentais do processo, sendo assim recomendada aos principais perigos (BAYBUTT,
2002).
Os cenários inicialmente mapeados nas análises qualitativas tiveram seus riscos
determinados pela análise subjetiva do grupo quanto a probabilidade de ocorrência e
as consequências do cenário. O LOPA é então aplicado para se calcular a
probabilidade de maneira quantitativa, medindo-se a probabilidade de ocorrência do
evento responsável por iniciar o desvio (o qual pode acarretar em um cenário acidental)
e também a taxa de falha das barreiras de proteção existentes no processo, fazendo
assim uma certificação maior do nível desta probabilidade e por consequência do risco
do cenário (GOWLAND, 2005). O LOPA é usado para analisar cenários de risco
individuais definidos pelos pares causa-consequência, ou seja, cada causa de um
mesmo cenário é avaliada separadamente. O método considera as salvaguardas como
Camadas de Proteção Independentes (IPLs – Independent Protection Layers),
definidas como aquelas cuja falha é independente de quaisquer outras falhas
envolvidas no cenário (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
A determinação da probabilidade do evento iniciador pode ser assumida de três
maneiras geralmente (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001):
 A partir de dados da indústria a nível global, compartilhados e disponibilizadas
na literatura;
 Pela experiência da própria empresa (incluindo a experiência da equipe de
análise de perigos), na qual há dados históricos suficientes e disponíveis para
se estabelecer estatísticas significativas;
 Com dados do fornecedor, que normalmente são otimistas, os quais devem ser
desenvolvidos de maneira clara, com configurações bem mantidas ou
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baseados nas falhas dos componentes que retornaram para o próprio
fornecedor.
Os principais conceitos e premissas para a determinação das taxas de falhas
das barreiras de proteção (IPLs para o LOPA) são descritos no item 3.3.5.
O método LOPA também assume que as probabilidades de eventos iniciadores
e as taxas de falha são constantes. Isto nem sempre reflete a realidade, já que as taxas
de falha são tipicamente altas em novos equipamentos (“mortalidade infantil”) e quando
envelhece (“fim de vida útil”). Entretanto, para a maioria dos equipamentos a taxa de
falha se mantém constante ao longo de seu período de operação. Para o propósito da
LOPA, é então adequado assumir que a taxa de falha é constante (CENTER FOR
CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
Como a severidade das consequências não é alterada com o LOPA,
permanecendo ainda com o que foi determinado subjetivamente (de forma qualitativa)
pelo grupo de análise, enquanto que a probabilidade agora é calculada (quantitativa),
pode-se dizer que o LOPA é uma metodologia de caráter semiquantitativo (BAYBUTT,
2013).

3.2.2 Análises Quantitativas
As análises quantitativas vêm ocupando um espação cada vez maior dentro da
indústria química, porém ainda é mais limitada a utilização destas análises devido
principalmente a estas serem significativamente mais dispendiosas que as anteriores.
De maneira geral, a metodologia permite quantificar através de modelos matemáticos,
os riscos identificados primeiramente nas análises qualitativas (HAMMER, 1993). Tem
por objetivo principal, servir como base para a tomada de decisões relacionadas com a
segurança tanto da instalação, como de comunidades circunvizinhas e do meioambiente. É um dos elementos fundamentais para um programa de gerenciamento de
riscos, permitindo que a alocação de recursos para a redução dos riscos seja justificada
(STAMATELATOS et al., 2002).
A metodologia quantitativa procura identificar todos os cenários acidentais que
podem vir a ocorrer em uma determinada instalação, quantificando a frequência
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esperada de ocorrência e as consequências associadas com cada um destes cenários
(DUARTE, 2012).
Dentre as ferramentas quantitativa, a mais conhecida é a AQR (Análise
Quantitativa de Riscos), a qual também está incorporada nos processos de concessão
ou renovação de licenciamento ambiental no Brasil. Segundo a normativa P4.261 da
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB, publicada em
2011, sugere-se que estes estudos passem a ser incorporados para o licenciamento de
atividades que lidam com grandes quantidades de substâncias perigosas,
contemplando não só aspectos relacionados com a poluição crônica, como também, a
prevenção de acidentes maiores.

3.3 Barreiras de proteção

3.3.1 Teoria das camadas de proteção
As análises de risco e processo, independentemente de sua metodologia e tipo,
servem para mapear eventuais cenários acidentais e verificar qual o risco atual do
processo, fator que é determinado a partir da atenuação da probabilidade de ocorrência
do cenário pelas barreiras de proteção existentes (SILVA, 2012). Dessa maneira, é
correto afirmar que as barreiras de proteção de um processo químico afetam
diretamente o seu nível de risco, motivo pelo qual é de tamanha importância conhecer,
gerenciar e eventualmente propor novas salvaguardas
Para garantir um gerenciamento mais eficaz, assim como entender a
funcionalidade das barreiras de proteção, a metodologia mais comumente aplicada
para classificar as salvaguardas é o modelo das Camadas de Proteção (PCHARA et
al., 2010). As camadas de proteção representam uma sequência composta por
dispositivos

mecânicos,

dispositivos

de

controle

de

processos,

controles

administrativos, sistemas de parada programada e de medidas de respostas externas
que previnem a ocorrência de um evento acidental ou mitigam suas consequências
caso este tenha ocorrido (BORBA; LIMA, 2010).
O modelo das Camadas de Proteção separa as salvaguardas em sete diferentes
níveis, de acordo com sua hierarquia de acionamento. Apesar de algumas empresas
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adotarem modelos com mais, ou menos níveis, o modelo com sete camadas é o mais
aceito dentro da indústria química. No modelo, as quatro primeiras barreiras atuam
preventivamente ao evento acidental, impedindo a propagação de um desvio até a
ocorrência de um acidente. As três últimas barreiras são chamadas de mitigadoras (ou
corretivas), uma vez que são atuadas somente após a ocorrência do cenário acidental.
A Figura 4 mostra o modelo típico das sete camadas após o projeto do processo
estabelecido.
Figura 4 - Modelo típico das setes camadas de proteção

Fonte: PCHARA et al., 2010.

Segue abaixo a descrição detalhada e exemplos de cada camada de proteção
(BORBA; LIMA, 2010):
 Primeira Barreira: Sistema Básico de Controle (SBCP) – consiste em todo o
sistema que controla de forma mais direta o processo produtivo em condições
seguras e em operação normal. Esta barreira inclui os controles exercidos
manualmente.
 Segunda Barreira: Alarmes Críticos e Intervenção Operacional – Considerado o
segundo nível de barreiras de proteção durante operações normais e deve ser
ativado pelo Sistema Básico de Controle de Processo (SBCP). A ação dos
operadores, iniciada por alarmes ou observação, deve ser considerada uma
barreira de proteção. Procedimentos operacionais e treinamento podem
melhorar a performance dos operadores, mas os procedimentos em si não são
barreiras de proteção.
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 Terceira Barreira: Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) – É a combinação
de sensores, sistemas de lógica e elementos finais, com níveis de integridade
de segurança especificados, que detecta uma situação anormal e a corrige,
trazendo o processo para suas condições normais. A camada consiste nos
sistemas de intertravamento (interlock) do processo.
 Quarta Barreira: Proteção Física – São dispositivos dimensionados, projetados,
instalados e mantidos de forma apropriada para proteger a integridade física das
instalações de processo (tanques, reatores, tubulações, etc.) contra cenários de
sobre pressão ou vácuo. São exemplos de elementos desta barreira: as válvulas
de alívio (PSVs), discos de ruptura (PSEs), válvulas quebra-vácuo (PRV), etc.
 Quinta Barreira: Proteção Física Pós-Perda de Contenção – consiste na primeira
contenção física após a ocorrência do cenário acidental, sendo composta por
recursos que fazem uma primeira identificação e/ou contenção das perdas. São
exemplos de elementos desta barreira: os diques de contenção, lagoas de
contenção, detectores de gases/fumaça, sistema de tratamento de efluentes,
etc.
 Sexta Barreira: Plano de Atendimento a Emergência – Esta barreira é a primeira
resposta a emergência, correspondendo ao plano de resposta da instalação a
nível local. É uma barreira mitigadora que envolve todos os recursos para o
combate. Desde o treinamento aplicado a brigada de emergência até as
estratégias de combates determinadas. São exemplos de elementos desta
barreira: recursos fixos e móveis de combate a emergência (sprinklers, canhões
de água, extintores, etc.) e a própria diretriz de atendimento a emergências.
 Sétima Barreira: Plano de Gestão de Crises – É a última das camadas, sendo
uma barreira mitigadora, acionada após a ocorrência de acidente e acionamento
todas as camadas de proteção existentes. Acionada somente quando os
recursos internos da empresa não forem suficientes ou quando as
consequências do evento ultrapassam os limites da propriedade. Visa
administrar a situação de crise com eficácia, de forma a minimizar os impactos
aos funcionários, contratados, pessoas da comunidade e ao meio ambiente.
Mobiliza recursos para assistência médica, social e psicológica para apoio às
eventuais vítimas e seus familiares. Atua de forma pró-ativa com os meios de
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comunicação e partes interessadas, com foco no correto e ágil esclarecimento
dos fatos.

3.3.2 Salvaguardas e IPLs
No item 3.2.2 (i), a respeito da metodologia de análise de risco LOPA, foi
comentado a respeito da contabilização dos IPLs (Camadas de Proteção Independente)
na atenuação da probabilidade de ocorrência de um cenário acidental. No entanto, é
importante ressaltar que uma salvaguarda não é necessariamente um IPL, como será
mostrado a seguir.
Uma salvaguarda (ou barreira de proteção) consiste em qualquer dispositivo,
sistema ou ação que atue de forma a interromper a cadeia de eventos após a ocorrência
de um desvio no processo, também chamado de evento iniciador. No entanto, nem
sempre é possível mensurar e garantir a real a eficácia de algumas salvaguardas
devido à falta de dados que a especifiquem corretamente, ausência de sistemáticas
que atestem seu correto funcionamento, incerteza quanto à independência em relação
as outras barreiras, ou a outros fatores (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS
SAFETY, 2001).
Um IPL é um dispositivo, sistema ou ação capaz de prevenir um cenário
acidental de proceder à sua consequência indesejada, independente do evento que o
inicia (também chamado de evento iniciador), ou da ação de qualquer outra camada de
proteção associada ao cenário (SUMMERS, 2013).
Para ser considerado um IPL, uma barreira representada por um dispositivo,
sistema ou ação deve ser (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001):
 Eficaz na prevenção da consequência quando atua conforme projetado. Dessa
maneira, a barreira deve ser capaz de detectar a condição de desvio (seja uma
variável de processo, um alarme, etc.) e gerar assim uma ação específica para
corrigir o desvio indesejado. Outro ponto muito importante é que o tempo
disponível para a barreira detectar e atuar na condição de desvio deve ser menor
do que o próprio tempo de desenvolvimento do cenário acidental para qual foi
desenhada.
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 Independente do evento inicial e dos componentes de qualquer outro IPL já
pontuados para o mesmo cenário;
 Considerada como “Auditável”, ou seja, deve ser possível validar a sua eficácia
presumida em termos de prevenção de consequências, assim como sua
probabilidade de falha sob demanda, seja por meio de documentação de
engenharia, testes de inspeção, calibração, dentre outros.

3.3.3 Barreiras ativas e passivas
O modelo de camadas de proteção mostra que as barreiras são divididas
primeiramente quanto a sua hierarquia de acionamento, sendo as quatro primeiras de
caráter preventivo a ocorrência de um cenário acidental, enquanto que as três
posteriores são mitigadoras, atuadas com intenção de minimizar as consequências
após ocorrido o evento.
Outra maneira de classificar as barreiras (e também IPLs) é quanto a seu
mecanismo de atuação, podendo assim serem consideradas como ativas ou passivas.
Uma barreira passiva é aquela em que não é necessária a execução de uma ação para
que ela atinja sua função na redução de risco. Estas barreiras destinam-se a evitar ou
minimizar os impactos das consequências indesejadas (vazamentos, danos causados
por explosões em equipamentos e edifícios protegidos, falhas devido à exposição ao
fogo, incêndio ou uma onda de detonação através de um sistema de tubulação, etc.).
(AICHE, 2001).
As barreiras (e também IPLs) ativas são aquelas que requerem uma ação
específica para se mover de um estado para outro, em resposta a uma alteração de
maneira mensurável (por exemplo, temperatura ou pressão), ou um sinal de outra fonte
(como um botão ou um interruptor). Uma barreira ativa geralmente é compreendida
pelos elementos abaixo (SUMMERS, 2013):
 Um elemento sensor de algum tipo (instrumento, mecânico ou humano);
 Um processo de tomada de decisão (solucionador de lógica, relé, ser humano,
etc.),
 Uma atuação (automática, mecânica ou humana).
O Quadro 3 apresenta exemplos de barreiras ativas e passivas.
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Quadro 3 - Exemplos de barreiras de proteção ativas e passivas.
BARREIRAS PASSIVAS:
Dique de contenção sem válvula
Dique de proteção com válvula
Sistema de drenagem com bacia de contenção
Vent atm (apenas para fluidos não –inflamáveis)
Corta-chama (detonação ou deflagração)
Segurança inerente
Parede tipo blast-wall ou abrigo tipo bunker
Proteção passiva contra fogo (fireproof insulation)
BARREIRAS ATIVAS:
Dispositivo mecânico de alívio / válvula de segurança e alívio
Disco de ruptura
Válvula de retenção
SIS - Sistema Instrumentos de Segurança (intertravamentos)
SBCP - Sistema Controle Básico de Processos (válvulas reguladoras e controladoras)
Proteção ativa contra fogo

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.4 Teoria de Reason – Modelo do Queijo Suíço
Pode-se dizer que os acidentes dentro de uma organização resultam da
concatenação ou alinhamento de vários fatores contribuintes, originários de inúmeros
níveis do sistema organizacional. Estes fatores combinados com os elementos
desencadeadores locais, abrem uma janela de oportunidade em que os perigos podem
passar sem controle através de pontos suscetíveis sucessivos, ou seja, um sistema
defensivo que envolve barreiras sucessivas, cada uma projetada para suportar as
outras. Devido às muitas camadas de proteção, grandes acidentes são eventos cada
vez mais raros (REASON, 1998).
Desse modo, os acidentes exigem o alinhamento simultâneo de lacunas ou
ausências dentro das defesas diversas e por vezes redundantes. Esta descrição em
relação ao desencadeamento de um evento acidental é conhecida como Modelo do
Queijo Suíço (REASON, 1998). A intenção dessas muitas camadas de defesa é fazer
com que esses sistemas sejam amplamente a prova de falhas únicas, sejam estas
humanas ou técnicas. Para que um acidente ocorra em tal sistema, é requerida a
combinação improvável de vários fatores diferentes para penetrar as camadas de
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proteção e permitir que os perigos entrem em contato prejudicial com instalações,
pessoas e meio ambiente (REASON, 2006).

Figura 5 - Modelo temático do Queijo Suíço

Fonte: Adaptado de REASON, 2004.

A Figura 5 mostra uma representação figurativa do modelo, onde as defesas ou
barreiras, retratadas como fatias de queijo, são mostradas como intervenientes entre
os perigos locais e perdas potenciais. Cada fatia de queijo representa uma camada de
proteção. Em um cenário dito como ideal, todas essas camadas estariam intactas, no
entanto, cada camada tem furos ou lacunas. Essas lacunas são criadas por falhas
chamadas de ativas, compostas por erros e violações decorrentes da interface dos
sistemas com o ser humano, e por condições latentes decorrentes da falha de
projetistas, construtores, gerentes e mantenedores ao antecipar todos os cenários
acidentais possíveis. Ou seja, as causas destas falhas advêm principalmente de três
grandes vertentes: humano, técnico e organizacional (REASON, 2004).
Também é importante reconhecer que, ao contrário dos buracos nas fatias de
queijo suíço, essas lacunas defensivas não são estáticas, especialmente aquelas
decorrentes de falhas ativas. Eles estão em fluxo contínuo, movendo-se, abrindo e
fechando de acordo com as circunstâncias locais, fatores que diminuem ainda mais a
o alinhamento das falhas simultaneamente e por consequência a probabilidade de
ocorrência de um evento acidental (REASON, 2006).

3.3.5 Taxas/probabilidades de falha das barreiras de proteção
Como dito no item 3.3.4, todas as barreiras de proteção dentro de uma
organização possuem falhas. Este fato não é diferente para os processos químicos.
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Todas as barreiras de proteção de um processo, sejam estas salvaguardas ou IPLs
possuem suas taxas de falhas, por menores que estas sejam (DOWELL, 1998).
Entretanto, nem sempre é possível se mensurar estas taxas para as salvaguardas,
devido principalmente a ausência de sistemáticas que atestem seu correto
funcionamento.
Em contrapartida, a eficácia de um IPL é quantificada em termos de sua
Probabilidade de Falha sob Demanda (PFD), que é definida como sendo a
probabilidade do IPL deixar de executar uma função específica quanto demandado. O
PFD é um número adimensional que varia entre 0 e 1 que denota assim o tamanho do
“buraco na fatia de queijo” que o IPL representa. Quanto menor o valor do PFD, maior
a redução de probabilidade (também chamada de frequência) da consequência para
um determinado evento iniciador. A "redução na probabilidade/frequência" alcançada
por um IPL é denominada de "fator de redução de risco" (RFF – Risk Reduction Factor).
(CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
Pode-se dizer que a falha na performance de um IPL, que determina seu PFD,
pode ser causada por (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001):
 Um componente de um IPL em estado de falha ou inseguro quando o evento
iniciador; ou
 Um componente falhando durante o desempenho de sua tarefa, ou
 A intervenção humana não é eficaz, etc.
O PFD destina-se a explicar todos os possíveis erros nos modos de falha das
barreiras de proteção (DOWELL; 1998).
Uma vez que um IPL atua na atenuação da probabilidade (ou frequência) de
ocorrência de um cenário acidental, pode-se estabelecer a seguinte relação matemática
(CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001):
𝑓𝑖𝐶 = 𝑓𝑖𝐼 × ∏𝐽𝑗=1 𝑃𝐹𝐷ij
= 𝑓𝑖𝐼 × 𝑃𝐹𝐷𝑖1 × 𝑃𝐹𝐷𝑖2 × … × 𝑃𝐹𝐷𝑖𝑗

(1)

Onde:
𝑓𝑖𝐶 é a frequência das consequências “C” para o evento iniciador “i”, ou seja, a
frequência (ou também chamada de probabilidade) do cenário acidental;
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𝑓𝑖𝐼 é a frequência do evento iniciador para o evento iniciador “i”;
PFD ij é a probabilidade de falha sob demanda do “j-ésimo” IPL que tem a finalidade de
evitar as consequências “C” do evento iniciador “I”
É importante ressaltar novamente que pelo método LOPA assume-se que as
probabilidades de eventos iniciadores e as taxas de falha são consideradas constantes,
mesmo sabendo que tais valores são relativamente maiores logo no início e ao fim da
vida útil dos equipamentos. No entanto, como as taxas se mantem estáveis durante a
maior parte do período de operação, para o propósito do LOPA é razoável adotar estas
como constantes (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).

i.

Confiabilidade das barreiras humanas
Normalmente os processos de estudo de risco nas empresas constituintes da

indústria química focam suas análises na predição e entendimento das falhas em
instrumentos, equipamentos, intertravamentos, e outras barreiras ligadas a partes
mecânica e/ou de automação nos processos químicos (BAYBUTT, 2002).
É fato que os processos industriais tornaram-se mais seguros com os avanços
tecnológicos, em especial da automação. No entanto, devido ao fato de que grande
parte das barreiras de proteção estarem pautadas nas primeiras camadas, ligadas ao
controle do processo, também sabe-se que quando estes sistemas falham, podem
causar acidentes graves (SUMMERS, 2013). Assim, é fundamental que os sistemas
mecânicos e automáticos sejam instalados e mantidos para evitar falhas que possam
decorrer em acidentes. Falhas aleatórias e sistemáticas são falhas de sistemas de
automação. O primeiro tipo de falha é razoavelmente previsível pelas taxas de falha
das barreiras (o PFD), porém o segundo tipo é causado em sua maioria por fatores
humanos, portanto sendo impossível prevê-los com assertividade. Assim, torna-se
necessário ter um bom gerenciamento de fatores humanos para evitar essas falhas
perigosas (SILVA, 2014).
Tanto as falhas humanas que podem causar acidentes como os fatores humanos
que podem influenciá-los devem ser abordados. Isso é importante porque geralmente
acredita-se que 50 a 90% dos acidentes de processo podem ser atribuídos a falhas
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humanas. As falhas humanas geralmente são identificadas em processos de análise
de risco por simples brainstorming, de forma qualitativa. No entanto, as equipes de
análise tendem ainda a se concentrar em falhas de equipamentos e de controles,
principalmente pela subjetividade no entendimento da eficiência das barreiras ditas
como humanas (BAYBUTT, 2002).
Como visto anteriormente, as últimas camadas de proteção do processo são
pautadas basicamente na ação e decisões humanas para que as consequências de um
evento sejam minimizadas. A camada de proteção composta pelos alarmes de
processo é outra que necessita fundamentalmente da ação de um operador
devidamente treinado para que contribua preventivamente para a não ocorrência de um
cenário acidental (SUMMERS, 2013).
Um procedimento operacional escrito não é capaz de servir como camada
protetora quando considerado ele somente. Avaliar um controle procedimental
específico como camada de proteção requer uma revisão das operações e tarefas que
os operadores conduzem em conjunto com o procedimento. Um controle procedimental
pode ser definido como todo o sistema que um operador humano usa para executar
uma tarefa (FREEMAN, 2008).
A eficácia dos seres humanos na execução de tarefas de rotina e de emergência
tem sido objeto de várias publicações ao longo dos últimos anos. Em geral, o
desempenho humano é geralmente considerado menos confiável do que os controles
de engenharia e um grande cuidado deve ser tomado ao considerar a eficácia da ação
humana como um IPL. No entanto, não dar crédito às ações humanas sob condições
bem definidas é uma abordagem muito conservadora. Os requisitos gerais para creditar
a ação humana como um IPL são muito similares aos discutidos no item 3.3.2, no
entanto descritos em termos diferentes. Sendo assim, uma ação humana para ser
considerada como IPL deve ter as seguintes características (CENTER FOR CHEMICAL
PROCESS SAFETY, 2001):
 A indicação da ação requerida pelo operador deve ser clara, simples de
entender e estar prontamente disponível a ele;
 O tempo disponível para executar a ação deve ser adequado, que inclui o
tempo necessário para decidir que a ação é necessária e o tempo necessário

42

para executar a ação. A tomada de decisão para o operador não deve exigir
cálculos ou diagnósticos complicados;
 Não se deve esperar que o operador execute outras tarefas ao mesmo tempo
que a ação a ser considerada como IPL. A carga de trabalho do operador deve
permitir que ele esteja disponível para atuar como um IPL;
 O operador deve ser capaz de realizar as ações necessárias em todas as
condições normais, sem situações anormais (um incêndio, por exemplo) que o
impeçam de agir adequadamente;
 O treinamento para a ação necessária é realizado regularmente e está
documentado. A capacitação para executar a ação deve envolver exercícios de
acordo com as instruções operacionais escritas.
 A indicação e ação normalmente devem ser independentes de qualquer alarme,
instrumento, intertravamento ou sistema já creditado como parte de outro IPL.
A ação também deve ser independente do evento iniciador.

3.4 By-pass de barreiras de proteção
Por inúmeros motivos uma barreira de proteção pode ser temporariamente
suspensa quanto a sua funcionalidade, sejam estas de atuação automática ou humana.
De acordo com a Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA), quanto aos
itens relacionados a Segurança de Processos - Process Safety Management (PSM), 29
CFR 1970.1 19(l), a mudança das condições de operação ou de um projeto devem ser
gerenciados pelas diretrizes de Gestão de Mudanças, chamadas de MOC
(Management of Change). O MOC consiste na ferramenta de revisão, controle e
aprovação das diversas mudanças dentro de um uma empresa que possam trazer
riscos a ela. De acordo com o mesmo item da OSHA:
29 CFR 1970.119 (l) - Gestão da Mudança.
(l)(1) O empregador deve estabelecer e implementar procedimentos escritos para
gerenciar mudanças (exceto para "mudanças de mesma espécie") para processar
produtos químicos, tecnologia, equipamentos e procedimentos; e, mudanças nas
instalações que afetam um processo coberto pela norma.
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(l)(2) Os procedimentos devem assegurar que as seguintes considerações sejam
abordadas antes de qualquer alteração:
(l)(2)(i) A base técnica para a mudança proposta;
(l)(2)(ii) Impacto da mudança na segurança e saúde;
(l)(2)(iii) Modificações nos procedimentos operacionais;
(l)(2)(iv) Período de tempo necessário para a mudança e,
(l)(2)(v) Requisitos de autorização para a alteração proposta.
Dessa maneira, qualquer alteração, seja esta de caráter permanente ou
temporário, quanto as barreiras de proteção de um processo químico devem ser
devidamente analisadas, controladas e aprovadas. Cabe a empresa estipular o fluxo e
modelo de gestão que cubra os itens acima (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS
SAFETY, 2007).
Quando fala-se da suspensão temporária de barreiras de proteção, é comum na
indústria química se utilizar o termo by-pass. O by-pass corresponde basicamente a
uma manobra que elimina, reduz ou impacta nas funções de segurança de um
equipamento ou instrumento (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2001).
As manobras de by-pass mais comuns são em relação aos sistemas de controle e
automação do processo, assim como as seguidas pelas proteções físicas/mecânicas.
Ou seja, o maior montante quanto as desativações das barreiras estão relacionadas as
quatro primeiras camadas de proteção, que correspondem aos controles preventivos a
ocorrência de um cenário acidental.
Outro fato relevante é que grande parte de toda a estruturação das barreiras de
controle de processos é pensada para funções de proteção no estado estacionário dos
processos e raramente aplicadas ao sequenciamento, tanto durante a partida,
shutdown, quanto para as transições dinâmicas da operação. Nestas situações em
particular, o sequenciamento quase sempre fica atrelado ao procedimento manual e ao
critério do operador, já que a sequência estacionária e suas condições de segurança
entram então em estado de by-pass temporário (GARCIA G.,2011).
Na concepção dos sistemas de controle do processo, os responsáveis pelas
operações tradicionalmente se envolvem nos estágios iniciais para a análise do risco
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do processo e novamente durante a revisão do projeto para assegurar a capacidade
operacional do projeto final. Dessa maneira, os operadores recebem a instalação
completa para partir a operação. Portanto, a maior parte dos dados de projeto é
baseada em informações de processo em estado estacionário, sendo muito mais
complicado estruturar as barreiras de maneira a se portarem dinamicamente em
estados transitórios, fator que leva ao by-pass das próprias barreiras. Para automatizar
funções de segurança durante as transições críticas do processo, as operações devem
fornecer entrada significativa juntamente com os dados básicos do processo durante a
fase de projeto do software (GARCIA G.,2011)
Pelo Modelo do Queijo Suíço apresentado no item 3.3.4, as barreiras possuem
inerentemente falhas (representadas pelos furos nas fatias), as quais alinhadas podem
causar um acidente. Com a desativação de uma barreira, que pode corresponder a
“retirada de uma fatia de queijo”, a probabilidade de ocorrência de um desvio e por fim
um acidente aumenta. Este impacto na probabilidade do cenário acidental afeta
diretamente o risco do cenário e consequentemente o potencial de dano as pessoas,
meio ambiente e instalações, situação que implica diretamente na necessidade de um
gerenciamento eficaz quanto ao by-pass de uma barreira de proteção.

3.5 Procedimento Oxiteno de By-pass
Para a estruturação deste trabalho foi utilizado como base o procedimento
internacional de gerenciamento de by-pass da empresa Oxiteno SA Indústria e
Comércio. As passagens abaixo são todas pertinentes a tal procedimento, identificado
como POI-006 (Procedimento Operacional Internacional número 006).
O POI-006 é aplicado a todas unidades produtivas da Oxiteno, foi criado em 2011
e hoje se encontra na terceira versão/revisão. O procedimento tem o objetivo de
estabelecer critérios para contingenciar dispositivos de segurança que estão em estado
de desvio em relação ao projeto do processo ou das condições estabelecidas pelo
fabricante.
De acordo com o POI, considera-se que todo dispositivo de segurança deve
desempenhar integralmente a sua função, quando em operação. Quando o mesmo
encontra-se com desempenho anormal por questões de operação, processo ou por ser
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desativado temporariamente (“by-pass”), o mesmo deve ser gerenciado até a sua
normalização. Quanto a aplicabilidade deste procedimento, o mesmo se torna
obrigatório nos casos:
 Sistemas de Segurança que estão desativados por motivos de operação ou
processo (alarmes, intertravamentos, etc);
 Sistemas de Segurança que estão em calibração, em casos de que a área
continue em operação em sua ausência, ou que ainda haja potencial de qualquer
tipo de dano as pessoas, meio ambiente e instalações;
 Dispositivos de segurança que não exercem função em sua totalidade (ex:
válvula de alívio ou de fechamento de dique dando passagem, por exemplo);
 Alteração da posição de válvula manuais que foram formalizadas para serem
mantidas numa mesma posição enquanto o processo esteja em operação;
 Modificações que requeiram ações de contingenciamento para a sua realização;
 Desativação ou by-pass de lavador de gases, flares e seus periféricos;
 By-pass de dispositivos de proteção de grandes motores (relés, dry-cut, etc).
 Abertura de válvulas de diques, dentre outros (quando os equipamentos para os
quais foram designados estiverem em operação ou com qualquer quantidade de
inventário).
 Rotina de testes das malhas de controle com processo em operação que
desativem temporariamente algum dispositivo de segurança.
De acordo com o POI-006, quando há necessidade de um by-pass,
primeiramente é checado se a barreira a ser desativada está relacionada a um cenário
da APP local, e em caso positivo a severidade do cenário é preponderante para decidir
a criticidade do by-pass. Cenários com severidade dita crítica ou catastrófica (definidas
pela Matriz de Risco da empresa) são determinados como by-pass críticos, enquanto
que se a severidade na APP é média ou baixa as desativações são definidas como
não-críticas. Casos em que a barreira não esteja relacionada a um cenário descrito na
APP, o time de avaliação deverá analisar em conjunto a severidade das consequências
que possam ocorrer com o by-pass ativo. Na Figura 6 está exposta a seção de análise
da criticidade de um by-pass no formulário da Oxiteno.
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Figura 6 - Seção de avaliação da criticidade no formulário de solicitação de by-pass da
Oxiteno

Fonte: Procedimento interno Oxiteno POI-006.

Em vários casos as barreiras de proteção são pontuadas para diferentes
cenários acidentais, ou seja, são salvaguardas de mais que um item na APP. Em
situações em que uma mesma barreira aparece em vários cenários, a criticidade de
seu by-pass é ditada pelo cenário de pior severidade, mesmo que este não seja o caso
em foco na solicitação de desativação, já que sua ausência afeta a todos ao mesmo
tempo.
Independentemente da criticidade do by-pass, qualquer solicitação passa
minimante por uma análise de risco composta de uma série de itens, que tem como
objetivo avaliar os principais riscos a que o processo poderá estar exposto enquanto
ativo o by-pass. Todo item desta análise deve ser respondido, podendo ser atribuída a
resposta “SIM”, em casos que há um ponto de atenção a ser avaliado enquanto o bypass está ativo, e a resposta “NA – Não se aplica”, em situações que o by-pass não
traz impactos. Para cada “SIM” assinalado uma ação de contingencia deverá ser
apontada para garantir a maior segurança possível das instalações. A Figura 7 mostra
a seção de análise de risco e o campo com as decorrentes ações de contingência.
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Figura 7 - Seção de Análise de Risco e ações de Contingência do formulário de solicitação de
By-pass na Oxiteno

Fonte: procedimento interno Oxiteno POI-006.

Nota-se assim que toda avaliação de risco e contingências de um by-pass são
atualmente realizadas qualitativamente, por meio da avaliação e análise das pessoas
envolvidas. Outro ponto importante para reforçar é que a metodologia atual não
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considera a atenuação do risco a partir das barreiras existentes ainda ativas no
processo (que possam minimizar a probabilidade das consequências selecionadas ao
by-pass), assim como não pontua o peso das ações de contingência levantadas no
formulário pelo time de análise.
Em resumo, a metodologia atual apenas considera a severidade dos cenários da
APP em que a barreira em by-pass estiver relacionada, não atribuindo qualquer análise
quanto a probabilidade de ocorrência de um evento acidental em função da desativação
da proteção.

3.6 Unidade de Produção Oleoquímica
Para este trabalho foram coletados dados de by-pass da Unidade de
Oleoquímica, complexo localizado no polo industrial de Camaçari, Bahia. Abaixo é
apresentado um panorama geral da área, com base nas informações relatadas no
Relatório de Subscrição de Risco da Unidade, revisão 2015. Podemos dividir a
Oleoquímica em duas grandes áreas de produção: a Unidade de Ácidos e Unidade de
Álcoois. A Figura 8 mostra uma visão aérea da Unidade Oxiteno de Camaçari,
destacando a Oleoquímica.
Figura 8 - Imagem área da Unidade Oxiteno de Camaçari, destacando em amarelo a Unidade
de Produção Oleoquímica.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.
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3.6.1 Unidade de Ácidos
A Unidade de Ácidos é responsável pela produção de ácidos de cadeia C12-C18
e outros ácidos orgânicos de cadeia pesada. A principal matéria-prima utilizada na
unidade é o óleo de palmiste (PKO), ou a estearina de palma (PS).
Estas matérias-primas sofrem um pré-tratamento pela adição de ácido fosfórico
e processos de filtração para a remoção de impurezas tais como fosfatídeos, gomas e
pigmentos. Este pré-tratamento é necessário para garantir um melhor rendimento da
reação de hidrólise subsequente, bem como melhor cor e estabilidade aos produtos.
As matérias-primas purificadas são encaminhadas então para o reator de
hidrólise, no qual são postas em contato com a água e vapor d´água, sofrendo assim a
hidrólise, gerando glicerina e três moléculas de ácido graxo.
Os produtos da reação são então transferidos para colunas de destilação com
recheio estruturado, para obter os ácidos chamados de leves com cadeia C8-C10, os
de cadeia C12-C18 e também os pesados. Os ácidos produzidos nesta Unidade são
transferidos para o armazenamento em tanques.
Pelo fundo do reator de hidrólise, sai uma corrente aquosa de glicerina, água e
triglicerídeos não reagidos. Esta corrente sofre uma pré-evaporação que retira uma
parcela da água da solução e é encaminhada para tanques de decantação, para
separação da glicerina-água dos demais contaminantes. Com o intuito de retirar mais
água presente na glicerina, esta corrente é enviada para um sistema de múltiplos
evaporadores.
A solução de glicerina concentrada é então enviada para uma torre de
separação. Nesta torre, os ácidos graxos residuais e água são removidos, bem como
são obtidas glicerina denominada loira (reciclada para o tanque de decantação) e
glicerina produto, a qual é encaminhada aos leitos de carvão ativado para obtenção da
glicerina produto final.
A Figura 9 mostra um diagrama de blocos da Unidade de Ácidos, enquanto que
a Figura 10 traz uma foto da unidade.

50

Figura 9 - Diagrama de blocos da Unidade de Ácidos.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.
Figura 10 - Foto da Unidade de Ácidos.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.

3.6.2 Unidade de Álcoois
A Unidade de Álcoois produz álcoois orgânicos pesados através de reações de
esterificação e hidrogenação de ácidos orgânicos. Os ácidos de cadeia C12-18 dos
tanques de armazenamento (produzidos na Unidade de Ácidos) são transferidos para
o reator de esterificação, onde em contato com metanol e na presença de catalisador
do tipo resina de troca iônica, são convertidos em éster metílico e água.
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A água formada na reação, juntamente com o excesso de metanol são então
separados em uma coluna de destilação, na qual o metanol é reciclado novamente para
o reator.
Ao éster metílico formado na etapa anterior é adicionado hidrogênio de reciclo
num vaporizador (primeiro vaporizador). As parcelas mais leves de ésteres (C12-C14)
vaporizadas alimentam o primeiro reator de hidrogenação, a partir do qual se obtém
álcool graxo e metanol.
As parcelas mais pesadas dos ésteres metílicos (basicamente C16-C18), que
não foram vaporizadas no primeiro vaporizador, são enviadas para o segundo
vaporizador, cujos vapores gerados alimentam o segundo reator de hidrogenação,
obtendo-se os álcoois graxos correspondentes e metanol. Ambos os reatores de
hidrogenação são do tipo leito fixo com catalisador.
A corrente de alcoóis leves (C12-C14) produzida no primeiro reator de
hidrogenação é enviada para as colunas de purificação para a separação dos
contaminantes leves e pesados. O álcool de cadeia C16-C18 sofre polimento através
da hidrogenação de carbonilas formadas durante as etapas de destilação.
A Unidade possui ainda um sistema de destilação que permite a produção de
alguns produtos puros, conforme a demanda de mercado.
A Figura 11 mostra um diagrama de blocos da Unidade de Álcoois e a Figura 12
traz uma foto da unidade.
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Figura 11 - Diagrama de blocos da Unidade de Álcoois.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.

Figura 12 - Foto da Unidade de Álcoois.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.

A Figura 13 mostra um esquema resumido das duas unidades produtivas que
compõem a Oleoquímica, trazendo também as subunidades de produção.

53

Figura 13 - Esquema simplificado da Unidade de Produção Oleoquímica.

Fonte: Relatório Subscrição de Risco Oleoquímica, 2015.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho tem a intenção de mensurar a criticidade, por meio do cálculo do risco,
em situações de desativação temporária de barreiras de proteção (By-pass). Para tal, um
estudo de caso foi conduzido por meio da utilização de formulários de solicitação de bypass, com a intenção de se analisar a aplicação de uma metodologia semiquantitativa
que utilize as taxas de falhas das salvaguardas existentes, assim como que pontue os
créditos de redução de risco decorrentes das ações de contingência apontadas durante
a própria situação de by-pass de uma barreira de proteção.
Por se tratarem muitas vezes de cálculos matemáticos de significativa
complexidade para a utilização no dia-a-dia operacional de uma fábrica, decorre a
necessidade de criar interfaces em softwares de fácil aplicação pelos usuários. Por fim,
foi elaborada uma ferramenta eletrônica pautada em uma metodologia semiquantitativa
para mensurar o risco e ações assertivas em casos de by-pass de barreiras de proteção
para auxiliar no direcionamento de estratégias e recursos adequados nestas situações
inevitáveis do cotidiano industrial.

4.1 Materiais
Atualmente as solicitações de by-pass são feitas via um formulário físico que
detalha o tipo de barreira a ser desativada, regidos pelo procedimento Oxiteno POI-006,
definindo sua criticidade com base nos cenários que esta barreira está associada nos
estudos de APP - Análises Preliminares de Perigo da Unidade. A APP consiste numa
metodologia qualitativa de análise de risco que é realizada em ciclos de 05 anos (diretriz
interna Oxiteno) para mapear e avaliar os maiores cenários acidentais das unidades
produtivas. A Figura 14 traz como exemplo um formulário de by-pass, apenas para fins
de entendimento de sua dimensão (os itens do formulário relevantes a este trabalho são
discutidos a seguir). Uma versão de melhor resolução do formulário de by-pass encontrase no Anexo 2.
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Figura 14 - Template do formulário de solicitação de by-pass Oxiteno, utilizado na
metodologia atual.

Fonte: procedimento interno Oxiteno POI-006.

A aplicação desta metodologia foi feita diretamente em planilhas do Microsoft
Excel®2013, para mensurar o risco e a criticidade do by-pass de forma semiquantitativa.
A ferramenta eletrônica que corresponde a interface/máscara operacional para avaliação
da criticidade de maneira “amigável” também foi estruturada no Microsoft Excel®2013,
mantendo a complexidade do memorial de cálculo oculta ao usuário.

4.2 Metodologia
O estudo de caso tomará como base o histórico de by-pass da Unidade de
Hidrogenação da Oleoquímica, durante o período janeiro a dezembro de 2017, conduzido
até então somente com a classificação qualitativa. A escolha da área produtiva seguiu os
seguintes critérios:
 É uma área produtiva com características de operação severas, produtos ácidos
agressivos a alta temperatura e pressão;
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 A área possui alta automação, no entanto ainda há barreiras humanas apontadas
dentro do histórico de by-pass da unidade;
 Por último, a área possui um histórico significativo e confiável de registros de bypass, o que facilitará as análises e principalmente o estudo de caso.
Logo que escolhida a Unidade de Produção para análise, foi comunicada a
liderança de operação e a área de Segurança de Processos, para que entendessem a
intenção do trabalho e auxiliassem no refino e eventual detalhamento de dados contidos
nos formulários.
Os formulários da Unidade são preenchidos e avaliados em via eletrônica, sendo
posteriormente impressos para a coleta das aprovações necessárias. Todos os
formulários ficam armazenados em um diretório eletrônico de comum acesso local, por
tempo indeterminado, conforme exigido pelo procedimento POI-006.
Durante este período, foram emitidas 83 solicitações by-pass nas áreas produtivas
U-8100, 8300, 8400, 8700 e 8800. Destas 83, em 58 delas o processo continuou em
operação enquanto desativada uma barreira de proteção, conforme assinalado no próprio
formulário dentro da seção de identificação do by-pass, como mostra a Figura 15.

Figura 15 - Seção do formulário de by-pass que questiona se o processo continuou em
operação enquanto ativa a desativação da barreira.

Fonte: procedimento interno Oxiteno POI-006.

O procedimento interno da empresa remete como obrigatória a formalização de um
by-pass somente em situações em que a área continue em operação. Sendo assim, o
foco inicial foram os formulários que refletissem tal situação. Para dimensionar o tamanho
da amostra a ser tomada utilizou-se a norma da NBR 5426 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 1985), aplicando-se um nível de inspeção II (conforme própria
recomendação da norma para usos gerais), e um lote de 58 unidades de produtos a
serem amostrados. Aplicando-se tais critérios da norma, obteve-se então um tamanho de
amostra de 13 unidades. No Anexo 3 constam as tabelas da norma utilizadas para a
amostragem, mostrado como foi obtido o tamanho da amostra de análise.
Para se selecionar os 13 casos dentro dos 58 disponíveis, primeiramente analisouse a frequência de cada um dos by-pass, ou seja, quantas vezes o mesmo dispositivo
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demandou a necessidade de by-pass. Após levantar a frequência, verificou-se se os
casos que reportavam um mesmo dispositivo em by-pass se tratavam da mesma
situação, ou se correspondiam a uma situação diferente associada ao mesmo dispositivo.
Para considerar duas (ou mais) situações de by-pass de um mesmo dispositivo como
sendo iguais, as informações contidas nos formulários deveriam ser exatamente as
mesmas. Desse modo a motivação, o cenário da APP associado ao dispositivo, o
resultado da análise de risco, ações de contingencia, dentre outros dados, deveriam ser
exatamente iguais, ressaltando então que se tratavam de repetições de um mesmo tipo
de by-pass.
Levando em conta estes critérios e análises a respeito da frequência e repetição
dentro da população de formulários, verificou-se que havia na verdade 15 situações
distintas de by-pass, conforme mostrado na Tabela 1, visto que todos dispositivos que
apresentaram frequência de solicitação de by-pass maior que uma vez correspondiam a
situações iguais. Assim, não traria ganhos de análise se escolhidos dois formulários
iguais de um mesmo dispositivo, decidindo-se então optar por selecionar uma amostra
com a maior variabilidade possível. Como a amostra deveria ter tamanho de 13 casos
contra 15 situações distintas dentro da população, excluíram-se as solicitações de bypass que tiveram frequência igual a um, ou seja, casos em que o dispositivo foi desativado
apenas uma vez durante o período. Em discussão com o time de Segurança de
Processos da Unidade, consentiu-se que estes casos apresentavam menor risco ao
processo, já que cada vez que uma nova situação de necessidade de by-pass é
demandada, esta é detalhada e analisada com maior robustez quando comparada a um
caso repetido de um by-pass já realizado anteriormente, no qual a análise e ações
continuam as mesmas que decididas na primeira solicitação. Sendo assim, a Tabela 1
mostra as principais informações debatidas anteriormente e que serviram para estruturar
a amostra de estudo.

Tabela 1 - Amostragem dos formulários de by-pass analisados dentro do lote e período
selecionados.
Área
Barreira em
Quantidade de Formulários Quantos
Função
Produtiva by-pass (TAG)
solicitações
iguais?
analisar?
U-8100
LALL-8114
Interlock de nível baixo
3
SIM
1
Medidor de diferencial de
U-8100
PDT-8113
2
SIM
1
pressão
U-8100
PALL-8106
Interlock de pressão baixa
8
SIM
1
U-8100
LALL-8104
Interlock de nível baixo
1
0
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U-8100
U-8100
U-8400
U-8400
U-8400

LALL-8102
LALL-8109
PAHH-8403
PAHH-8405
LALL-8401

U-8400

PCV-8404

U-8700
U-8700
U-8700
U-8700
U-8800
U-8800

LALL-8708
FT-8718
LAHH-8718
LALL-8711
PALL-8896
LAHH-8842
TOTAL =

Interlock de nível baixo
Interlock de nível baixo
Interlock de pressão alta
Interlock de pressão alta
Interlock de nível baixo
Válvula de controle de
pressão
Interlock de nível baixo
Medidor de vazão
Interlock de nível alto
Interlock de nível baixo
Interlock de pressão baixa
Interlock de nível alto

2
1
9
9
11

SIM
SIM
SIM
SIM

1
0
1
1
1

2

SIM

1

2
2
5
1
2
3
58
Fonte: Elaborado pelo autor.

SIM
SIM
SIM
SIM
-

1
1
1
0
1
1
13

Após escolhidos os casos por meio da amostragem exposta anteriormente, foi
solicitado o acesso aos formulários locais para análise. As informações dos formulários
foram então organizadas e inseridas na planilha Excel estruturada para a metodologia
proposta neste trabalho (explicada em detalhes no item 5 de Resultados e Discussões).
Após inseridos todos dados contidos nos formulários na planilha de análise, foi
realizado alinhamento com a área de Segurança de Processos local para validar as
informações dispostas e confirmar detalhes sobre as barreiras de segurança. Os
resultados finais obtidos também foram alinhados com a operação e departamento de
segurança da Unidade.
Importante salientar que para realização deste trabalho, os detalhes e maiores
descrições operacionais do processo foram preservados por motivos sigilosos nas
informações. Sendo assim, o foco do trabalho é dado na metodologia de avaliação de
criticidade de um by-pass de processo, sem trazer detalhes do processo a qual está sendo
aplicada.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Aplicação da metodologia
5.1.1 Detalhamento da metodologia proposta
Para a proposta contemplada neste trabalho, a determinação da criticidade de um
by-pass foi realizada a partir de uma estrutura similar a um HAZOP, ou seja, cada barreira
de proteção foi avaliada individualmente. Para cada caso de by-pass foram contabilizadas
as barreiras de proteção existentes no processo e que continuam ativas, quantificando
assim a pontuação que ameniza a ausência da barreira em by-pass. Também foram
dispostas ações de contingência contidas nos formulários de by-pass analisados, sendo
então somadas para se entender a atenuação no risco final do processo com um by-pass
ativo. Estas atenuações provenientes dos pesos das barreiras existentes e das
contingências propostas nos formulários são feitas similarmente a metodologia
semiquantitativa LOPA, pela qual se considera o impacto das taxas de falhas das
salvaguardas na probabilidade de ocorrência de um cenário acidental. Cada by-pass foi
avaliado seguindo a estrutura abaixo apresentada na Figura 16.
Figura 16 - Estrutura de avaliação de cada by-pass, segundo a metodologia proposta neste
trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para facilitar o entendimento da estrutura e memorial de cálculo do Risco Final
utilizado para a determinação da criticidade do by-pass, a metodologia foi dividida em
seções como mostra a Figura 16.
Primeiramente, cabe ressaltar as principais premissas consideradas para este
trabalho, as quais foram detalhadas nos itens 5.1.1 (i) a (iv):
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 Quanto a estrutura da metodologia de análise:
o A avaliação de cada situação de by-pass foi feita individualmente, seguindo
uma mescla de raciocínios advindos das metodologias de análise de risco
HAZOP (ao analisar desvio a desvio) e LOPA (ao pontuar a probabilidade de
falha das barreiras de proteção existentes e das ações de contingência);
o O foco deste trabalho foi quanto a avaliação do impacto das barreias de
proteção existentes no processo e das ações de contingência propostas para
as situações de by-pass, dessa forma calculando quantitativamente a
probabilidade de ocorrência do cenário. A severidade das eventuais
consequências nas situações analisadas permaneceu de maneira qualitativa,
por meio de análise multidisciplinar com profissionais conhecedores do
processo químico em questão;
o Os três níveis de risco atribuídos na metodologia aqui proposta (Puro, Residual
e Controlado) foram pontuados com base na Matriz de Aceitabilidade de Risco
da Oxiteno SA Indústria e Comércio, mostrada no Anexo 1. A aplicação desta
metodologia em outras empresas demandará nas adaptações cabíveis
considerando a estrutura da matriz local adotada (o racional da metodologia
não é alterado, apenas os níveis/denominações de severidade, probabilidade
e consequentemente do risco em cada empresa).
 Quanto as considerações para a análise das barreiras e ações de contingência,
no que tange a classificação como IPL e seus valores correlatos de PFD:
o As considerações de avaliação de um IPL seguiram basicamente os critérios
dos livros de LOPA e artigos da CCPS. Há inúmeras referências na literatura a
respeito da análise de IPLs e dados para PFD, que podem ser ajustados para
esta metodologia, a critério do usuário/empresa;
o Diferentemente da aplicação direta da metodologia LOPA, a probabilidade do
evento iniciador não foi um fator de influência na determinação do risco, uma
vez que considerou-se a probabilidade inicial do risco puro (sem considerar
barreias de proteção) sempre igual a um fator de 100, ou seja de 100%, visto
que analisaram-se casos individualizados de by-pass nos quais a barreira de
proteção estava conhecidamente inoperante. No Item 5.1.1 (ii) estas
considerações foram detalhadas com maior profundidade;
o Por questões melhor discutidas no Item 5.1.1 (iv), o PFD total atribuído as ações
de contingência (IPL Humano) nunca foi menor que 10 -1, independentemente

61

da quantidade de ações apontadas e se estas pontuariam juntas um valor de
PFD menor que tal valor;
o Não foram considerados fatores psicológicos (excluindo fator stress quanto a
múltiplas tarefas, conforme mostrado no Item 5.2.2) e de personalidade/perfil
dentro da avaliação da ação humana como um IPL, principalmente quanto aos
critérios de efetividade da ação. A influência e impactos relacionados a
hierarquização organizacional das tarefas também foram desconsiderados;
o Foi considerado que todo operador estava capacitado quanto a sua função,
sabendo que a Oxiteno demanda obrigatoriamente de capacitação técnica
formal e de um programa de treinamento prévio ao início das atividades de um
operador de processos.

i.

Seção 1 – Identificação do By-pass
Nesta seção foram levantadas todas as informações essenciais para identificar e

entender o by-pass realizado. A Figura 17 mostra os campos contidos nesta seção.
Figura 17 - Campos contidos na seção de identificação do by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada coluna desta seção é explicada abaixo:
1) Unidade Produtiva: corresponde a identificação da área de produção a qual
pertence a barreira em by-pass.
2) TAG Elemento: corresponde a codificação de engenharia do elemento em by-pass.
3) Descrição da Barreira: corresponde ao detalhamento do que se trata a barreira de
proteção em by-pass.
4) TAG Elemento Atuação: corresponde a qual elemento do processo atua
fisicamente. Como muitas vezes o by-pass é feito em elementos de
controle/automação, pontua-se nesta coluna qual o elemento físico que também
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será afetado com o by-pass. Entender onde fisicamente o by-pass afeta o processo
é fundamental para determinar o risco nas seções futuras.
5) Função de Segurança: corresponde ao objetivo de projeto da barreira em by-pass.

ii.

Seção 2 – Determinação do Risco Puro

Como exposto no item 3.1.1 (ii), o Risco Puro é o resultado de um desvio ocorrer
livremente, sem qualquer tipo de atuação mecânica ou administrativa no decorrer de sua
deflagração. Sendo assim, esta seção tem a principal finalidade de determinar a potencial
severidade dos impactos com o by-pass ativo, fator que raramente é afetado pela
existência ou não de barreiras e ações de contingência (nos casos avaliados, nenhuma
barreira existente ou proposta afetou a severidade). Nesta seção também é pontuada a
probabilidade de ocorrência das eventuais consequências para cada cenário, a qual será
igual pra todos os casos, conforme explicado a seguir. Por fim, com a determinação da
severidade e da probabilidade iniciais, é levantado o Risco Puro. A Figura 18 mostra os
campos contidos nesta seção.
Figura 18 - Campos contidos na seção de determinação do Risco Puro de um by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada coluna desta seção é explicada a seguir:
6) Consequências: corresponde a descrição dos impactos de um eventual cenário
acidental ocorrer devido ao by-pass ativo. As consequências são ponderadas com
foco nos possíveis impactos as pessoas, meio ambiente e instalações.
7) S – APP: corresponde a severidade atribuída ao cenário mais crítico no estudo de
APP em que a barreira de proteção estava elencada. É um campo que pontua a
criticidade do by-pass na metodologia atual da empresa e que está presente nesta
seção apenas com intuito de comparações dos resultados, não sendo considerado
no memorial de cálculo da metodologia proposta.
8) S – By-pass: corresponde a severidade dos potenciais impactos em caso de
ocorrência de um cenário decorrente do by-pass da barreira de proteção analisada.
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Nesta coluna, diferentemente da coluna 7, são analisados os possíveis impactos
relacionados ao by-pass somente, ou seja, de maneira individualizada. Na
metodologia LOPA, a severidade do cenário é levantada qualitativamente, por meio
da análise de um time multidisciplinar frente aos descritivos de cada um dos níveis
de severidade da Matriz de Aceitabilidade de Risco da empresa.
Neste trabalho a severidade também foi analisada e decidida qualitativamente,
em conjunto com representantes das áreas de Segurança de Processos e Operação
da Unidade Oleoquímica. Conforme explicado no item 3.2.2 (i), devido ao fato da
severidade ser qualitativa, enquanto que a probabilidade de ocorrência pelo LOPA é
proveniente de taxas de falha, a metodologia é denominada então de
semiquantitativa.
No Anexo 1 é mostrada a Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno para fins de
conhecimento de seus diferentes níveis de severidade. A partir da definição de cada
nível de Severidade da Matriz as áreas discutem e decidem qual o melhor nível que
se enquadra às consequências descritas na coluna 6.
9) P Inicial: corresponde a probabilidade inicial de ocorrência do cenário, ainda não
sendo considerado o peso das barreiras existentes e das ações de contingência. A
probabilidade do cenário está relacionada a um nível de frequência da Matriz de
Aceitabilidade de Risco da companhia. Ou seja, cada nível de probabilidade da
matriz possui correspondência a um intervalo regido por ordens de grandeza
logarítmica.
Neste trabalho cada by-pass é analisado individualmente quanto a seu risco,
conforme estrutura de análise de um HAZOP, em que cada desvio de um parâmetro
de processo é analisado por vez. Sendo assim, quando analisamos a probabilidade
de falha de uma barreira que já está em by-pass, podemos afirmar que esta é igual
a 1, ou seja, equivalente a dizer que há 100% de chances em falhar (que em base
logarítmica é igual a um fator de 100). Dessa maneira, o evento iniciador que
corresponde à falha na barreira de proteção que está em by-pass tem probabilidade
igual a 1 (certo que ocorre, pela barreira estar desativada). O nível correspondente
na matriz com esta ordem de grandeza é o de probabilidade dita como “Frequente”.
A figura abaixo mostra cada nível de probabilidade da matriz Oxiteno e seu
respectivo intervalo de grandeza.
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Figura 19 - Correspondência entre os níveis de probabilidade (“Prob”) da Matriz de
Aceitabilidade de Risco Oxiteno e as ordens de grandeza.

Fonte: Elaborado pelo autor.

10) RP: corresponde ao Risco Puro, ou seja, resultado do cruzamento da Severidade
(coluna S – By-pass) com a Probabilidade (coluna P - Inicial) por meio da Matriz de
Aceitabilidade de Risco Oxiteno.

iii.

Seção 3 – Determinação do Risco Residual

Esta seção tem como objetivo determinar o peso/pontuação das barreiras de
proteção existentes no processo que atenuam na probabilidade de um cenário acidental
ocorrer com o by-pass ativo, determinando assim o Risco Residual.
A Figura 20 mostra os campos contidos nesta seção.
Figura 20 - Campos contidos na seção de determinação do Risco Residual de um by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada coluna desta seção é explicada a seguir:
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11) Descrição: corresponde ao detalhamento de cada barreira existente no processo com
capacidade de diminuir a probabilidade de ocorrência das consequências descritas na
coluna 6, seja esta redundante ou não em relação a barreira em by-pass.
12) PFD B: corresponde aos valores da Probabilidade de Falha sob Demanda (PFD) para
as barreiras de proteção existentes no processo. Tais valores são encontrados em
diversas fontes da literatura, não apresentando grande variabilidade na maior parte
dos casos, sendo que as empresas adotam os valores que mais lhe pareçam
adequados, levando em consideração sua cultura de segurança, robustez de seus
programas de manutenção, seu próprio histórico de falhas, dentre outros.
De acordo com os conceitos apresentados no item 3.3.5, foram apenas
pontuadas as salvaguardas consideradas como barreiras de proteção independentes,
ou IPL (Independent Protection Layer). A pontuação de cada uma destas barreiras foi
baseada no livro da CCPS Layer of Protection Analysis, 2001, o qual traz uma série
de valores de PFD para serem usados em análises de LOPA ou similares, uma das
fontes mais conhecidas e utilizadas para estudos semiquantitativos.
Cada barreira de proteção existente listada no cenário de by-pass foi então
avaliada por critério para se verificar se esta poderia ser considerada um IPL. Dessa
forma, individualmente, cada uma delas foi avaliada utilizando-se o checklist mostrado
na Quadro 4.

Quadro 4 - Checklist de validação de uma barreira de proteção existente como um IPL.
Item

Questão

Obrigatório
(quando
aplicável)?

1

A barreira é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências) ocorra?

SIM

2

A barreira é capaz de identificar a condição de desvio?

SIM

3

Quanto tempo levará para que a barreira interrompa o
evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

SIM

4

Quanto tempo leva para a barreira atuar depois de iniciada
sua ação?

SIM

Comentários/requisitos
A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL
A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL
Deve ser longo o
suficiente para um
operador agir. Deve ser
menor que o tempo de
ocorrência do cenário
(item 5)
Normalmente igual ao
item 3
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5

6

7

8

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que
o evento indesejado ocorra?
Os registros de testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira estão disponíveis
para consulta e análise?
Os testes de preventivos de atuação/inspeção/calibração
da barreira são executados periodicamente, segundo
procedimentos formais na empresa?
A barreira é independente do elemento em by-pass ou de
outras barreiras consideradas como IPL e já pontuadas
neste caso?

SIM

SIM

SIM

SIM

Deve ser longo o
suficiente para permitir
diagnosticar o problema e
o tempo para agir (itens 3
e 4 acima)
A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL
A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL
A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL

Fonte: Adaptado de CCPS, 2001.

Caso a barreira atendesse todos critérios do checklist acima, então esta poderia ser
considerada como um IPL. Após tal validação, era então consultado o valor de PFD
atribuído à barreira. O Quadro 5 apresenta a lista dos IPL presentes na amostra estudada
e seus respectivos valores de PFD.

Quadro 5 - Lista dos IPL considerados como barreiras existentes neste trabalho com seu
respectivo PFD e crédito.
IPL
PFD
Alarme de processo com atuação clara do operador (a ação
precisa obrigatoriamente ter a capacidade reverter a situação
de desvio e estar dentro de um procedimento formal)

0,1 = 1,0 x 10-1

Intertravamento (Interlock) de Segurança

0,1 = 1,0 x 10-1

PSV (válvula de segurança e alívio de pressão)

0,01 = 1,0 x 10-2

Fonte: Adaptado de CCPS, 2001.

Após validas e pontuadas as barreiras existentes, calcula-se assim o valor PFD que
será considerada na coluna 12. Este valor representa a contribuição destas salvaguardas
e corresponde a multiplicação do PFD de cada barreira existente validada, conforme
Equação 2 abaixo:
𝑃𝐹𝐷 𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) = 𝑃𝐹𝐷1ª 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 × 𝑃𝐹𝐷2ª 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 × … 𝑃𝐹𝐷𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑗
Onde “barreira j” representa a última barreira existente validada como IPL.

(2)
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13) S – By-pass: conforme descrito para coluna 8, a severidade permanece a mesma que
pontuada inicialmente de forma qualitativa, independentemente da existência de
barreiras de proteção, já que neste estudo estas atuam somente na atenuação da
probabilidade de ocorrência do cenário acidental. Em resumo, o valor atribuído a
coluna 13 foi igual ao da coluna 8 em todos os casos da amostra analisada.
14) P – Residual: corresponde a probabilidade de ocorrência do cenário acidental com a
atenuação do PFD das barreiras de proteção existentes. Desta forma, quanto mais
barreiras pontuadas (e menor o PFD total destas), menos provável (menor a ordem
de grandeza da probabilidade) será o cenário. Conforme visto na Equação 1, a
probabilidade do cenário ocorrer é então calculada levando-se em consideração a
probabilidade do evento iniciador (definida na coluna 9) e a atenuação do PFD das
barreiras existentes (coluna 12).
Tendo como base a definição da Equação 1:
𝑓𝑖𝐶 = 𝑓𝑖𝐼 × ∏𝐽𝑗=1 𝑃𝐹𝐷ij

(1)

Considerando que os termos de “frequência” da equação anterior (𝑓𝑖𝐶 e 𝑓𝑖𝐼 ) podem
ser substituídos pelos termos de probabilidade definidos anteriormente, temos então:
𝑃 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠)

(3)

Onde o termo 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) foi previamente calculado na coluna 12, com a
Equação 2.
15) RR: corresponde ao Risco Residual. Com o valor encontrado pela aplicação da
Equação 3, é então calculada a Probabilidade Residual, para a qual é feita a
correspondência da grandeza com o nível de probabilidade, utilizando a Figura 19.
O Risco Residual é então obtido pelo resultado do cruzamento da Severidade
(coluna S – By-pass) com a Probabilidade Residual, considerando o peso das
barreias existentes (coluna P - Residual), por meio da Matriz de Aceitabilidade de
Risco Oxiteno.
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iv.

Seção 4 – Determinação do Risco Controlado

Esta seção tem como objetivo mensurar a atenuação do risco a partir da pontuação
das ações de contingência listadas nos formulários de by-pass. Assim como comentado
anteriormente, uma vez que geralmente o by-pass condiz em uma situação de
desativação de uma barreira de proteção mecânica/automática, normalmente as ações de
contingência tem caráter administrativo, ou seja, pautadas na ação humana.
Nesse trabalho foi denominado como Risco Controlado o valor final do risco
decorrente da situação de by-pass. Este risco final contabiliza os impactos das barreiras
existentes e das ações de contingência propostas nos formulários de by-pass, as quais
foram creditadas ao longo das seções 3 e 4 da metodologia.
A Figura 21 mostra os campos contidos nesta seção.

Figura 21 - Campos contidos na seção de determinação do Risco Controlado de um by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada coluna desta seção é explicada a seguir:
16) Descrição: corresponde ao detalhamento das ações de contingência apontadas nos
formulários de by-pass analisados, as quais foram separadas conforme os passos de
cada atuação da operação.
17) PFD A: corresponde ao PFD dado as barreiras de proteção ditas como humanas,
neste caso quando consideradas IPLs Humanos. Estas barreiras são representadas
pelas ações de contingência levantadas em cada um dos formulários de by-pass
analisados. Conforme dito no item 3.3.5 (i), as ações do ser humano podem ser
pontuadas quanto as suas taxas de falha, sendo assim creditadas na atenuação do
risco de um cenário acidental. Também é comentado neste item que pontuar as
barreiras administrativas não é tarefa fácil, uma vez que decorre da avaliação de
vários fatores que influenciam na tomada de decisões do próprio ser humano.
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Para este estudo, cada ação de contingencia foi avaliada segundo critérios de duas
fontes. A primeira é relativa ao artigo Procedural-Based Controls in Layer of Protection
Analysis (2008), o qual traz uma abordagem para avaliar e pontuar as barreias
administrativas (denominadas no artigo como controles procedimentais), na qual cada
ação de um procedimento operacional é avaliada individualmente por um checklist que
a valida (ou não) como um IPL, posteriormente atribuindo um PFD a tal
ação/procedimento. A segunda referência é o livro da CCPS – Layer of Protection
Analysis (2001), que também expõe alguns critérios para se validar uma barreira
humana como IPL e quais valores de PFD podem ser usados a depender do tipo de
ação. Tais referências foram escolhidas pelo fato de que ambas advêm de artigos/livros
da CCPS – CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, instituição que estruturou
e emitiu o primeiro livro da metodologia LOPA.
Quando comparados os critérios utilizados em ambas as referências, nota-se que
estes são convergentes, sendo que o artigo apresenta um checklist mais detalhado
para analisar as ações humanas. Desse modo, optou-se pela utilização de tal recurso
para validar as ações de contingência listadas nos formulários de by-pass, no qual
foram realizadas algumas adaptações frente a realidade da empresa.
O Quadro 6 mostra as perguntas contidas neste checklist, as quais foram aplicadas
para cada uma das ações de contingência listadas.

Quadro 6 - Checklist de validação de uma ação de contingência como um IPL.
Item

Questão

Obrigatório
(quando Comentários/requisitos
aplicável)?
A resposta deve ser sim
SIM
para ser considerada
como um IPL

1

O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências) ocorra?

2

O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da
compreensão do operador está completa?

SIM

A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL

3

Existe um procedimento escrito? O procedimento define
claramente os passos que precisam ser concluídos na
sequência adequada para impedir com sucesso que ocorra o
evento indesejado de preocupação?

SIM

A resposta deve ser sim
para ser considerada
como um IPL

SIM

Capacitação quanto a
atividade é
fundamental para que a
ação seja
desempenhada
corretamente

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento?
Reciclagem conforme necessário?
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5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível
para uso imediato pelo operador? Este procedimento é
claramente identificável como um procedimento de
emergência (por exemplo, impresso em uma cor diferente de
papel)?

NÃO

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação
(checklist) escrita?

NÃO

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas
pessoas (feita por quem / checado por quem)?

NÃO

8

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota
ou em campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de
um mesmo passo? Por ex.: um dos passos do procedimento
corresponde a fechar duas válvulas manuais em campo.

NÃO

9

A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a
tarefa é possível dizer que cometeram um erro durante a
execução da própria tarefa?

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi
concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a
necessidade de ação é determinada?

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de
iniciado?

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação
é necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o
evento indesejado ocorra?

-

Opcional, listas de
verificação são uma
maneira de reduzir a
frequência de
esquecimento do
operador para fazer
algo
Mais crédito LOPA é
dado para um
procedimento de lista
de verificação de duas
pessoas
Caso o procedimento
peça mais de duas
ações do operador
dentro de um mesmo
passo da tarefa, deverá
ser considerada o fator
de correção em
decorrência do estresse
na tarefa.
-

É necessário que haja
um registro de que o
procedimento foi
concluído. Sem um
NÃO
registro, outro grupo
pode tentar concluir o
procedimento
novamente.
Deve ser longo o
SIM - Deve suficiente para um
cumprir
operador agir. Deve ser
requisito menor que o tempo de
ocorrência do cenário.
SIM - Deve
Normalmente igual ao
cumprir
item 11
requisito
Deve ser incluído no
SIM - Deve
tempo total para
cumprir
concluir o
requisito
procedimento
Deve ser longo o
SIM - Deve suficiente para permitir
cumprir
diagnosticar o problema
requisito e o tempo para agir
(itens 11 e 12 acima)
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15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o
procedimento?

SIM

Se ferramentas
especiais forem
necessárias, elas devem
estar prontamente
disponíveis para que o
procedimento seja
contado como um IPL.

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

SIM

-

SIM

-

SIM

Deve ser claro e não
confuso

NÃO

Ver questões 21 e 22

17

18
19

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores,
pacotes de ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses
itens estão imediatamente disponíveis e quanto tempo levará
para coletá-los?
A necessidade de conclusão do procedimento é claramente
anunciada?
Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o
evento inicial ocorreu? Como o alarme é implementado?
Usando o BPCS ou o SIS?

20

O painel de controle está sempre ocupado/acompanhado?

SIM

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é
ativado usando o sistema de controle de processo básico
(BPCS)?

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a
classificação SIL do alarme?

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos
ou ações tomadas e reivindicadas como um IPL durante a
análise do LOPA?

SIM

Os alarmes não
funcionam se o
operador estiver
ausente quando o
alarme for ativado,
assim como não haverá
ação se o operador não
estiver acompanhando
parâmetros no painel
Se o alarme for ativado
via BPSC, um máximo
de um crédito LOPA
deve ser dado.
Se o alarme for ativado
via SIS, o crédito
máximo de LOPA é igual
ao nível de SIL do
sistema
A resposta deve ser sim
para que o
procedimento seja
considerado um IPL

Fonte: Adaptado de FREEMAN, 2008.

Nota-se que há perguntas de cunho obrigatório e outras complementares para que
se valide a ação como um IPL. Após avaliar individualmente cada ação de contingência
por meio do checklist acima, as ações eram então pontuadas quanto a probabilidade
de falha sob demanda, seu PFD, conforme valores mostrados no Quadro 7.
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Quadro 7 - Descrição dos tipos de IPL Humanos considerados com respectivos valores de
PFD da literatura utilizada como fonte e créditos atribuídos neste trabalho.
Comentários:
PFD da Literatura e
PFD usado
(Assumindo documentação adequada,
IPL
treinamento e procedimentos de
Indústria
pelo Livro
teste)

Ação humana com 10
minutos de tempo de
resposta.

Resposta humana para
indicação no sistema de
controle (BCPS), ou
alarme, com 40 minutos
de tempo de resposta.

Ação humana com 40
minutos de tempo de
resposta.

Ação bem documentada, simples e
com indicações claras e confiáveis
de que a ação é necessária.

1,0 x 100 a 1,0 x 10-1

Ação bem documentada, simples e
com indicações claras e confiáveis
1,0 x 10-1 (podendo ser
de que a ação é necessária (O PFD
> 1,0 x 10-1 pela IEC)
é limitado pela norma IEC 61511;
IEC 2001).

Ação bem documentada, simples e
com indicações claras e confiáveis
de que a ação é necessária.
Fonte: CCPS, 2001.

1,0 x 10-1 a 1,0 x 10-2

1,0 x 10-1

1,0 x 10-1

1,0 x 10-1

O artigo traz seguinte trilha para seguir na avaliação de uma ação humana como IPL
para o LOPA, caminho que também foi seguido neste trabalho (FREEMAN, 2008):
 Passo 1: Definir o evento de interesse;
 Passo 2: Definir a sequência de eventos ou procedimentos que deve ser
violado/comprometido para o cenário acidental ocorrer;
 Passo 3: Avaliar cada um dos passos da sequência de eventos ou procedimentos
usando as perguntas do checklist representado no Quadro 6. Os passos/ações
que forem considerados adequados para a inclusão como IPL devem ser
avaliados para crédito de LOPA no passo abaixo;
 Passo 4: Avaliar os passos/procedimentos definidos no Passo 3 para atribuir seu
crédito usando uma tabela de referência (no caso o Quadro 7).
Dessa maneira, cada ação enquadrada como IPL pelo checklist foi então
enquadrada dentro de algum dos itens da Tabela 9, encontrando assim seu PFD para
compor a coluna “PFD A”. Para este trabalho foi considerado o PFD atribuído pelo
próprio livro de referência (valores na tabela pela coluna “PFD usado pelo Livro”),
optando-se por uma abordagem mais restritiva em pontuar o PFD Total das ações
humanas com um valor de no máximo 10-1. Um dos motivos desta escolha é que não
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foram avaliados alguns fatores influenciadores na tomada de ação humana, conforme
outras fontes da literatura (mais detalhado no livro, como o stress/pressão, dependência
de outras ações e hierarquia, entre outros (GUTTMANN; SWAIN, 1983).
Conforme comentado anteriormente, este trabalho não considerou fatores
psicológicos e característica de perfil/personalidade dos operadores dentro da
probabilidade de falha das ações de contingência. Uma das principais justificativas para
esta desconsideração foi que a grande maioria das contingências listadas (em cerca de
85% dos casos) em formulários de by-pass decorre de uma ou duas ações, não
demandando grande atenção ou esforços múltiplos. Uma vez que uma situação de bypass é considerada como condição de importância extrema para a todos funcionários
da empresa (é uma “Regra de Ouro” de Segurança), a influência da hierarquia
organizacional na tomada de decisão do operador também foi desconsiderada,
recordando que as ações de contingência previstas são aprovadas previamente pela
liderança.
No entanto, para os casos em que foi apontada uma ação que representasse em
mais que um alinhamento remoto ou em campo dentro de uma mesmo passo,
considerou-se um fator de correção decorrente do estresse pela necessidade de
múltiplas tarefas pelo operador. Primeiramente pontuou-se na avaliação de cada ação
de contingência se esta demandaria ações múltiplas, de acordo com o item 8 do
checklist de avaliação das ações. Pela Tabela 20-16 de Swain (1983), que lista fatores
de correção a serem atribuídos aos valores de PFD humanos, há três níveis de estresse
devido a carga das tarefas: baixo, médio e alto. Para cada nível e condição um fator
deve ser multiplicado ao PFD, porém os critérios para enquadrar a atividade como de
baixa/alta carga não são definidos, ficando por conta da equipe de análise a decisão
em cada caso. Para este trabalho decidiu-se que uma tarefa de baixa carga foi aquela
em que eram demandadas no máximo duas ações seguidas em curto espaço de tempo
pelo operador. Tarefas de média carga consistiriam de três a quatro ações, enquanto
que para a alta carga corresponderiam a cinco ou mais ações. O Quadro 8 mostra os
níveis de estresse considerados e os fatores de correção aplicados em cada caso.
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Quadro 8 - Fatores de correção aplicados aos níveis de estresse na execução de uma ação
humana
Nível de Estresse
Fator de correção
Baixo
x1
(uma ou duas ações seguidas)
Médio
x5
(de duas a quatro ações seguidas)
Alto
Desconsiderar
eficácia da ação
(mais que cinco ações seguidas)

Fonte: Adaptado de SWAIN, 1983.
Todas as ações contidas nos formulários foram então avaliadas e pontuadas
individualmente pelos passos acima. Sendo assim, a coluna 17 corresponde a PFD das
ações de contingência de cada situação de by-pass, expostas na coluna 16. Assim
como mostrado para a coluna 12, o PFD das ações é calculado pela multiplicação dos
PFD de cada ação validada como IPL, conforme mostra a Equação 4:
𝑃𝐹𝐷 𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 𝑃𝐹𝐷1ª 𝑎çã𝑜 × 𝑃𝐹𝐷2ª 𝑎çã𝑜 × … 𝑃𝐹𝐷𝑎çã𝑜 𝑗

(4)

Onde “ação j” corresponde a última ação de contingência validada como IPL.
Caso o item 8, de ações múltiplas, fosse pontuado com “SIM”, deveria ser analisado
quantas ações sequenciais eram solicitadas dentro do passo avaliado. Se mais que
duas ações fossem solicitadas para o operador, aplicava-se então o devido fator de
correção conforme Quadro 8, demonstrando-se assim a Equação 5:
𝑃𝐹𝐷 𝐴 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜) = 𝑃𝐹𝐷𝐴 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 (𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒)

(5)

18) PFD Total: corresponde ao valor de PFD decorrente da contribuição conjunta do
PFD das barreiras existentes (apontadas na coluna 12) e do PFD das barreiras
humanas, descritas na coluna 16 de ações de contingência. A Equação 6 mostra o
cálculo feito para a obtenção do PFD Total.
𝑃𝐹𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) × 𝑃𝐹𝐷𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎)

(6)

19) S – By-pass: conforme descrito nas colunas 8 e 13, a severidade permanece a
mesma ao longo das seções, uma vez que tanto as barreiras existentes quanto as
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ações de contingência deste estudo atenuam apenas a probabilidade de ocorrência
de um cenário acidental, por conta do by-pass.
20) P – Final: corresponde a probabilidade final de ocorrência de um cenário acidental
devido a um by-pass ativo. Esta probabilidade é o resultado da probabilidade inicial
atenuada então pelo PFD Total, ou seja, o impacto de todas barreiras listadas nas
seções 3 e 4 na probabilidade de que consequências/danos ocorram devido a
situação de by-pass.
O raciocínio seguido para calcular a probabilidade final é o mesmo seguido para o
cálculo da probabilidade residual, conforme exposto abaixo:
𝑓𝑖𝐶 = 𝑓𝑖𝐼 × ∏𝐽𝑗=1 𝑃𝐹𝐷ij

(1)

Substituindo os fatores pelos termos desta seção, temos então:
𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) × 𝑃𝐹𝐷𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠)
𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑃𝐹𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

(7)
(8)

21) RC: corresponde ao Risco Controlado, ou, que também pode ser denominado como
Risco Final da situação de by-pass analisada. Este risco é o resultado da severidade
das possíveis consequências de um cenário acidental, atenuado pelo impacto na
probabilidade de sua ocorrência devido a contabilização do peso (PFD) das barreiras
existentes e das ações de contingência propostas nos formulários de by-pass. Assim
como realizado para a coluna 15, após encontrar o valor de P – Final pela Equação 4
e feita a correlação de seu nível na Figura 19, o Risco Controlado é resultado do
cruzamento na matriz de risco da probabilidade final (coluna 20, P – Final) com a
severidade (coluna 19, S – By-pass).

5.1.2 Avaliação da Criticidade do By-pass
Após avaliar toda a situação envolvida com a solicitação de um by-pass,
entendendo seus riscos, considerando os impactos das barreiras de proteção existentes
no processo e das ações de contingência propostas enquanto o desvio está ativo, é
possível determinar sua criticidade de maneira mais dinâmica e realista.
A metodologia atual (conforme procedimento Oxiteno POI-006) avalia a criticidade
de um by-pass por meio somente da severidade dos cenários do estudo de APP em que
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a barreira a ser desativada aparece como salvaguarda. Segundo o item 5.1.1, na
explanação da coluna 8 (S – APP), se o by-pass estiver enquadrado em vários cenários
acidentais dentro da APP, aquele de maior severidade que pontuará sua criticidade.
Cenários de severidade Crítica ou Catastrófica definem um by-pass como Crítico,
enquanto que os de severidade Média ou Baixa definem um by-pass como Não-Crítico.
Conforme item 3.2.1 (i), a APP é uma metodologia de análise de riscos que consiste
no mapeamento dos maiores cenários acidentais da unidade fabril e que em cada um de
seus cenários geralmente uma série de barreiras preventivas e mitigadoras atuam para
minimizar os riscos/danos dos perigos analisados. Neste trabalho a análise da criticidade
do by-pass de uma barreira de proteção é feita individualmente, para a qual são levados
em consideração os possíveis impactos com a ausência temporária daquela salvaguarda
em específico, assim como o peso no risco devido as outras barreiras existentes no
processo e as ações de contingência propostas enquanto o by-pass estiver ativo.
Dessa maneira, a metodologia aqui proposta avaliará a criticidade do by-pass após
este ter sido analisado pelos passos descritos no item 5.1.1. Com os resultados obtidos,
a criticidade será decidida com base no Risco Controlado (risco final), tendo como foco
em qual quadrante da Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno ele se encontra. Sendo
assim, a Severidade (coluna 19 do item 5.1.1) e a Probabilidade Final (coluna 20 do item
5.1.1) localizam o quadrante em que o Risco Controlado se encontra.
Fica então definida a criticidade das solicitações de by-pass da seguinte forma:
 By-pass Crítico: aquele que apresentar Risco Controlado dito como Alto, ou, que
estiver localizado em um dos quadrantes Moderados com interface direta a um nível
de risco Alto (com exceção de cenários com severidade Baixa). Ou seja, também são
críticos os casos em que o Risco Controlado for Moderado e apresentar uma das
seguintes configurações (Severidade X Probabilidade): Catastrófica X Remota /
Crítica X Ocasional / Média X Provável.
 By-pass Não-Crítico: aquele em que se enquadrar nos demais quadrantes da Matriz
de Aceitabilidade de Risco Oxiteno.
A Figura 22 mostra dentro da matriz de risco a classificação de criticidade proposta
para as situações de by-pass.

77

Figura 22 - Determinação da criticidade de um by-pass com a metodologia proposta
utilizando dentro da Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O critério proposto leva em consideração tanto a severidade das eventuais
consequências devido ao by-pass de um abarreira de proteção, quanto a probabilidade
de ocorrência deste cenário, diferentemente da metodologia atual que considera apenas
a severidade de cenários que não são específicos para a situação do by-pass em questão.
A escolha em classificar um by-pass como crítico para os alguns quadrantes
Moderados é pelo fato de que estes fazem interface direta com quadrantes de riscos NãoAceitáveis, dentro de um mesmo nível de severidade. Recordando que de acordo com o
exposto na coluna 12 do item 5.1.1, a metodologia LOPA raramente avalia/afeta a
severidade do cenário, mas sim foca no impacto dos IPL na sua probabilidade de
ocorrência. Sendo assim, podem ocorrer casos em que o PFD Total das barreiras de
proteção classifique o by-pass em riscos finais Moderados de interface, os quais
apesentam demandam um nível maior de atenção quanto a integridade, disponibilidade e
necessidade de robustez das barreiras existentes e das ações de contingência propostas.
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5.1.3 Exemplo de aplicação prática da metodologia proposta
Para auxiliar no entendimento da metodologia, segue abaixo o passo-a-passo da
aplicação em um dos casos de by-pass estudados. Assim como salientado anteriormente,
para realização desse estudo de caso, os detalhes e maiores descrições operacionais do
processo foram preservados por motivos sigilosos nas informações.
Foi escolhido o by-pass feito para o PDT-8113, instrumento de medição do
diferencial de pressão entre Header de VHPS (Vapor Hydrogen Peroxide Generator) e a
pressão do reator R-8101.
Todas seções da planilha de aplicação são preenchidas com informações coletadas
diretamente do formulário de by-pass e também de informações analisadas junto as áreas
locais de Segurança de Processos e Operação. Serão seguidos os mesmos passos e
numeração de colunas atribuídos no item 5.1.1.

i.

Preenchendo a Seção 1 – Identificação do By-pass
Esta seção é inteiramente preenchida com informações coletadas diretamente do

formulário de by-pass.
1) Unidade Produtiva: U-8100.
2) TAG Elemento: PDT-8113.
3) Descrição da Barreira: medição do diferencial de pressão entre Header de VHPS
(Vapor Hydrogen Peroxide Generator) e a pressão do reator R-8101.
4) TAG Elemento Atuação: válvulas TCVs 8101/2/3/4 e XV-8101.
5) Função de Segurança: evitar Fluxo reverso do produto do reator para o coletor de
vapor. Possui alarme associado quando diferencial de pressão atinge um nível de
2,5 kgf/cm² e intertravamento atuando com 1,5 kgf/cm².

Segue na Figura 23 a Seção 1 preenchida dentro da planilha de controle para
aplicação da metodologia:
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Figura 23 - Seção 1 da planilha de aplicação da metodologia preenchida para o exemplo do
by-pass do PDT-8113.

Fonte: Elaborado pelo autor.

ii.

Preenchendo a Seção 2 – Determinação do Risco Puro

6) Consequências: de acordo com o time local, as possíveis consequências com o bypass do PDT-8113 é a ocorrência de fluxo reverso e possível coqueamento de óleo
que contaminou o coletor de vapor, com possibilidade de obstrução das injeções
de vapor e posterior obstrução das bandejas da Splitter, impossibilitando uma
repartida.
7) S – APP: pelo próprio formulário de by-pass contata-se que esta barreira foi prevista
em cenários da APP local, sendo que para o pior caso (situação muito similar ao
cenário descrito neste by-pass) em que foi apontado como salvaguarda a
severidade foi dita como Crítica.
8) S – By-pass: analisando as consequências da coluna 6 o time local avaliou a
severidade como “Média” (Me), pelos critérios previstos na Matriz de Aceitabilidade
de Risco Oxiteno.
9) P – Inicial: conforme já explicado, pelo fato da barreira já estar em by-pass, a sua
probabilidade de falha já é de 1 (igual a base logarítmica de 100), que corresponde
a probabilidade denominada “Frequente” pela matriz de risco (vide Figura 20 de
correlação entre ordens de grandeza e níveis de probabilidade da matriz).
10) RP: o Risco Puro foi encontrado cruzando-se o valor da severidade (coluna 8) com
a da probabilidade (coluna 9) na Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno,
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obtendo-se um nível de risco “Alto” (A). A figura abaixo mostra como tal valor foi
obtido na matriz.

Figura 24 - Determinação do Risco Puro para o exemplo de aplicação da metodologia.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 25 mostra como ficou preenchida a Seção 2 da planilha de aplicação para
o exemplo do by-pass do PDT-8113.
Figura 25 - Seção 2 da planilha de aplicação da metodologia preenchida para o exemplo do
by-pass do PDT-8113.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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iii.

Preenchendo a Seção 3 – Determinação do Risco Residual

11) Descrição das Barreiras Existentes: foi repassado pelo time local quais as barreiras
de proteção que o processo possui para evitar a ocorrência do cenário acidental
devido ao by-pass do PDT-8113 (estas informações não constam no formulário de bypass, uma vez que não se contabiliza o peso das barreiras existentes na avaliação de
risco e criticidade do by-pass). De acordo com time, o processo possui um
medidor/transmissor de pressão PT-8112 que possui alarme (valor de atuação a 57,5
kgf/cm²) e um intertravamento (valor de atuação a 54,0 kgf/cm²). Tanto o alarme,
quanto o intertravamento, são acionados para evitar pressão muito baixa no Header
de VHPS, impossibilitando a operação do reator R-8101 pela insuficiente pressão para
ocorrer a cisão do óleo. Ou seja, estas barreiras também atuam para evitar as
consequências mostradas na coluna 6.
12) PFD B: foram então listados um alarme e um intertravamento como barreiras
existentes, identificados no estudo com os códigos B’1 e B’2, respectivamente, com
intuito de organizar as análises. No entanto, ambas as barreiras estão associadas a
um mesmo elemento, o PT-8112, o que não as torna independente entre si, critério
fundamental para pontuar cada barreira como IPL (ver considerações da coluna 12 no
item 5.1.1). Sendo assim, ao invés de pontuar cada uma delas, é considerado o PFD
de apenas uma das barreiras. Considerando que ambas barreiras são independentes
do elemento em by-pass (PDT-8133) e que o interlock será o elemento pontuado por
ser mais robusto, de acordo com o Quadro 7 temos então o PFD de 10-1 para o
interlock e para o alarme que não pontua, atribui-se um PFD de 100 (igual a 1, que em
uma multiplicação será um fator neutro). Com base na Equação 2, tem-se então o
PFD B:
𝑃𝐹𝐷 𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) = 𝑃𝐹𝐷1ª 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 × 𝑃𝐹𝐷2ª 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 × … 𝑃𝐹𝐷𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑗

(2)

Aplicando-se para o exemplo:
𝑃𝐹𝐷 𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) = 𝑃𝐹𝐷𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒 × 𝑃𝐹𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘

(9)

𝑃𝐹𝐷 𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) = 100 x 10-1 = 1 x 10-1

(10)

A avaliação das barreiras B’1 e B’2 foi feita individualmente e é mostrada no quadro
abaixo.
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Quadro 9 - Avaliação das barreiras existentes segundo quanto aos critérios de um IPL.
Obrigatório
(quando
aplicável)?

Respostas
Barreira B'1
(Alarme)

Respostas
Barreira B'2
(Interlock)

1

A barreira é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências)
ocorra?

SIM

SIM (Somente se
considerada a
ação do
operador com a
atuação do
alarme)

SIM

2

A barreira é capaz de identificar a condição de
desvio?

SIM

SIM

SIM

3

Quanto tempo levará para que a barreira
interrompa o evento de preocupação, uma vez
que a necessidade de ação é determinada?

SIM

4

Quanto tempo leva para a barreira atuar depois
de iniciada sua ação?

SIM

Considerada a
ação do
operador, cerca
de 30 min
Considerada a
ação do
operador, cerca
de 30 min

Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata
Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata

5

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial
até que o evento indesejado ocorra?

SIM

5 min

5 min

Item

6

7

8

Questão

Os registros de testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira estão
disponíveis para consulta e análise?
Os testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira são
executados periodicamente, segundo
procedimentos formais na empresa?

A barreira é independente do elemento em bypass ou de outras barreiras consideradas como IPL
e já pontuadas neste caso?

SIM

SIM
Testes do alarme e interlock
possuem procedimento formal e
registros de testes periódicos

SIM

SIM

NÃO
Uma vez que o
interlock foi
pontuado e
ambos possuem
mesmo
elemento de
indicação
(primário), então
esta barreira não
pontua

SIM

Fonte: Elaborado pelo autor.

13) S – By-pass: as barreiras existentes não influenciam na severidade do cenário,
permanecendo assim com nível Médio, considerado inicialmente na coluna 8.
14) P – Residual: considerando um PFD B de 10-1 e considerando que a Probabilidade
Inicial é sempre igual a Frequente (equivalente a uma grandeza de 10 0), temos pela
Equação 3:
𝑃 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠)

(3)
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Substituindo-se o valor de PFD B encontrado anteriormente:

𝑃 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 100 x 10-1 = 10-1

(11)

Considerando o valor acima da Probabilidade Residual (10 -1) e utilizando a Figura
19, o nível de correspondência na matriz de risco é dito como “Provável” (Pr). A figura
abaixo mostra como é feita tal correlação do valor obtido para PFD B e o nível de
probabilidade da matriz.

Figura 26 - Esquema mostrando como fazer a correlação do valor de PFD A com o nível de
probabilidade da matriz de risco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

15) RR: o Risco Residual foi encontrado cruzando-se o valor da severidade (coluna 13)
com a da probabilidade (coluna 14) na Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno,
obtendo-se um nível de risco “Moderado” (M), conforme raciocínio mostrado na Figura
24.
A Figura 27 mostra como ficou preenchida a Seção 3 da planilha de aplicação
para o exemplo do by-pass do PDT-8113.
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Figura 27 - Seção 3 preenchida da planilha de aplicação da metodologia pra o exemplo do
PDT-8113.

Fonte: Elaborado pelo autor.

iv. Preenchendo a Seção 4 – Determinação do Risco Controlado

16) Descrição das Contingências: coletaram-se as ações de contingência levantadas
diretamente do formulário de by-pass para o PDT-8113. As ações foram as seguintes:
 B1 - Acompanhar pressão de sucção das bombas B-8101 A/B.
 B2 - Se atingir nível de 1,5 kgf/cm², fechar XV-8101/TCVs 8101/2/3/4 e parar
bombas B-8101 A/B.
A codificação (B1) e (B2) foi dada apenas no intuito de organizar a avaliação das
contingências, visto que cada uma das ações dentro da amostra analisada recebeu
um código, mostrado no item 5.2 com os resultados e discussões.
17) PFD A: A primeira corresponde a uma ação de acompanhamento de uma variável
de processo e a segunda uma combinação de atuação remota (fechar a válvula XV e
parar as bombas) e em campo (fechar as válvulas TCVs) pela operação. Conforme
explicado no item 5.1.1, pelo descrito na coluna 17, cada ação é avaliada
individualmente, passando primeiramente pelo checklist exposto no Quadro 6 e caso
possa ser considerado um IPL, seu PFD é verificado pelo Quadro 7.
Segue abaixo a avaliação das ações (B1) e (B2) com os requisitos do checklist.
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Quadro 10 - Avaliação das ações de contingência segundo critérios de um IPL Humano.
Item

1

2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o
evento de preocupação (e dessa maneria as
consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do
procedimento escrito, treinamento do operador,
reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O
procedimento define claramente os passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada
para impedir com sucesso que ocorra o evento
indesejado de preocupação?

Obrigatório?
(Quando
aplicável)

Respostas Ação
B1 (medição)

Respostas Ação
B2 (atuação)

SIM

NÃO, é apenas
uma ação de
medição

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

4

Os operadores foram treinados no uso do
procedimento? Reciclagem conforme
necessário?

SIM

SIM, passado
com todos
turnos

SIM, passado
com todos
turnos

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento
está disponível para uso imediato pelo
operador? Este procedimento é claramente
identificável como um procedimento de
emergência (por exemplo, impresso em uma cor
diferente de papel)?

NÃO

SIM, fica em
meio eletrônico
e físico

SIM, fica em
meio eletrônico
e físico

6

O procedimento é baseado em uma lista de
verificação (checklist) escrita?

NÃO

NÃO,
corresponde a
apenas uma ação

SIM

7

O procedimento é uma lista de verificação
escrita por duas pessoas (feita por quem /
checado por quem)?

NÃO

NÃO,
NÃO,
corresponde a
corresponde a
apenas uma ação apenas uma ação

8

9

10

11

12
13

O procedimento corresponde há mais de uma
ação (remota ou em campo) para serem feitas
sequencialmente, dentro de um mesmo passo?
Por ex.: um dos passos do procedimento
corresponde a fechar duas válvulas manuais em
campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e
imediatamente apresentada à pessoa que faz o
procedimento? Ao executar a tarefa é possível
dizer que cometeram um erro durante a
execução da própria tarefa?
Um registro de conclusão indica que o
procedimento foi concluído?
Quanto tempo levará para que o operador tome
medidas para interromper o evento de
preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?
Quanto tempo leva para concluir o
procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o
local onde a ação é necessária?

NÃO

NÃO, é apenas
uma ação de
medição

SIM, operador
precisa para a
bomba e fechar
1 válvula
remotamente e
4 em campo

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM
SIM

30 min (ação
demora mais que
É apenas
o tempo do
acompanhament
evento ocorrer)
o de medição
10 min
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14
15
16

17

18

19

20
21
22

23

Quanto tempo é disponível desde o evento
inicial até que o evento indesejado ocorra?
Existem ferramentas especiais necessárias para
realizar o procedimento?
Existem ferramentas especiais disponíveis para
uso imediato?
Os equipamentos de proteção especiais (luvas,
respiradores, pacotes de ar, etc.) são
necessários no local de trabalho? Esses itens
estão imediatamente disponíveis e quanto
tempo levará para coletá-los?
A necessidade de tomada da ação é claramente
anunciada/requerida?
Existe um alarme em um painel de controle para
indicar que o evento inicial ocorreu? Como o
alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?
O painel de controle está sempre acompanhado
pela operação?
Se houver um alarme em um painel de controle,
o alarme é ativado usando o sistema de controle
de processo básico (BPCS)?
O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual
é a classificação SIL do alarme?
Este procedimento é independente de outros
procedimentos ou ações tomadas e
reivindicadas como um IPL durante a análise do
LOPA?

SIM

5 min

5 min

SIM

NA

NA

SIM

NA

NA

SIM

NA

NA

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NA

NA

NÃO

NA

NA

SIM

SIM

SIM (a ação B1
não foi
pontuada)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pela avaliação acima, nota-se que nenhuma das ações podem ser consideradas
como um IPL. A ação (B1) é apenas um acompanhamento de medição e não atendeu
os campos obrigatórios 1, 10, 11 e 13 do checklist. A ação (B2) consiste em atuação
remota e em campo do operador, que poderia reverter o cenário, porém o tempo de
desenvolvimento do cenário é mais curto que o tempo necessário para a tomada de
tais ações, sendo de 5 minutos o tempo do primeiro contra 30 minutos do segundo (já
considerando tempo de deslocamento do operador para atuação em campo).
Considerando todos os comentários reportadas na tabela acima e utilizando os critérios
da Tabela 8, o PFD das ações de contingência é igual a 100 (ou seja, um FPD igual a
1, o qual não afeta a probabilidade).
Pelo item 8, verificou-se que a ação B2 correspondia a uma série de alinhamentos
sequenciais do operador, o que demandaria aplica rum fator de correção segundo
Quadro 8. Todavia, como tal ação não reverteria uma situação de desvio em tampo
hábil, já desvalidando-a como IPL, o fator não precisou ser aplicado.
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Sendo assim, é possível calcular o PFD A por meio da Equação 4:
𝑃𝐹𝐷 𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 𝑃𝐹𝐷1ª 𝑎çã𝑜 × 𝑃𝐹𝐷2ª 𝑎çã𝑜 × … 𝑃𝐹𝐷𝑎çã𝑜 𝑗

(4)

Aplicando-se de PFD das ações de contingência, tem-se:
𝑃𝐹𝐷 𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 𝑃𝐹𝐷𝑎çã𝑜 𝐵1 × 𝑃𝐹𝐷𝑎çã𝑜 𝐵2

(12)

𝑃𝐹𝐷 𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎) = 100 x 100 = 1

(13)

18) PFD Total: nesta coluna considera-se a contribuição do PFD das barreiras
existentes e das ações de contingência na atenuação da probabilidade inicial,
conforme mostra no Equação 6:
𝑃𝐹𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) × 𝑃𝐹𝐷𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎)

(6)

Aplicando-se de PFD das barreiras e das ações para este exemplo, tem-se:
𝑃𝐹𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10-1 x 100 = 10-1

(14)

19) S – By-pass: as barreiras existentes e as ações de contingências não influenciam
na severidade do cenário, permanecendo assim com nível Médio, considerado
inicialmente na coluna 8.
20) P – Final: considerando um PFD Total de 10-1 e utilizando a Equação 7, tem-se:
𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 𝑃𝐹𝐷𝐵 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠) × 𝑃𝐹𝐷𝐴 (𝑎çõ𝑒𝑠)

(7)

Aplicando-se os valores encontrados até então:
𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 100 x 10-1 x 100 = 1 x 10-1 x 1 = 10-1

(15)

Com um valor de 10-1 para a Probabilidade Final e utilizando a Figura 19, o nível
da probabilidade correspondente permaneceu como “Provável” (Pr), o mesmo que
determinado na coluna P – Residual, visto que as ações de contingência não
pontuaram.
21)

RC, Risco Controlado (Final): foi encontrado cruzando-se o valor da

severidade (coluna 19) com a da probabilidade (coluna 20) na Matriz de
Aceitabilidade de Risco Oxiteno, obtendo-se um nível de risco “Moderado” (M),
conforme raciocínio mostrado na Figura 24.
A Figura 28 mostra como ficou preenchida a Seção 4 da planilha de aplicação
para o exemplo do by-pass do PDT-8113.
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Figura 28 - Seção 4 preenchida da planilha de aplicação da metodologia pra o exemplo do
PDT-8113.

Fonte: Elaborado pelo autor.

v. Avaliação da Criticidade do By-pass
Com os resultados da avaliação do by-pass para o PDT-8113 pela metodologia
proposta, tem-se um Risco Controlado dito como “Moderado” (M), a Severidade do bypass foi avaliada como “Média” (Me) e a Probabilidade Final como “Provável” (Pr),
conforme Figura 28. Utilizando os critérios de classificação de criticidade descritos no item
5.1.1 e a Figura 22, o by-pass do PDT-8113 é considerado como Crítico, conforme
mostrado abaixo.
Figura 29 - Classificação de criticidade do by-pass do exemplo para o PDT-8113.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após analisar toda a amostra dentro dos passos da metodologia proposta,
segundo mostrado no item anterior, montou-se a tabela geral de resultados, exposta no
Apêndice 1. Os detalhes de avaliação de cada item para as situações de by-pass
analisadas pela amostragem encontram-se nos Apêndices 1, 2 e 3 para consultas.
A seguir são analisados os resultados em seções, focando em comparações
entre a metodologia atual e a proposta neste trabalho, observando as diferenças
encontradas principalmente quanto aos riscos e classificação e criticidade dos by-pass.

5.2 Resultados obtidos
5.2.1 Análises e comparações quanto a Severidade
Conforme exposto anteriormente, a metodologia atual leva em consideração a
severidade do cenário mais crítico da APP em que a barreira de proteção em by-pass se
encontrava. Em contrapartida, a metodologia proposta focou na análise individualizada do
by-pass, identificando a severidade pautada nas possíveis consequências da desativação
da barreira de proteção. O Quadro 11 mostra uma comparação entre a severidade
apontadas na metodologia atual (chamada de “S – APP” na planilha de aplicação) e na
proposta (chamada de “S – By-pass” na planilha). A Tabela 2 mostra a comparação entre
as metodologias de maneira percentual, expondo como o nível de severidade de
comportou. Foram atribuídas identificações (itens “A” a “M”) para cada caso de by-pass
com a finalidade de facilitar a análise e organização dos resultados.

Quadro 11 - Comparação entre os níveis de Severidade para a metodologia atual e a
proposta.
SEVERIDADE DOS CENÁRIOS
Item
By-pass
Metodologia Atual
Metodologia Proposta
A
LALL-8114
Catastrófica (Ca)
Média (Me)
B
PDT-8113
Crítica (Cr)
Média (Me)
C
PALL-8106
Crítica (Cr)
Baixa (Ba)
D
LALL-8102
Crítica (Cr)
Crítica (Cr)
E
PAHH-8403
Crítica (Cr)
Crítica (Cr)
F
PAHH-8405
Crítica (Cr)
Crítica (Cr)
G
LALL-8401
Crítica (Cr)
Média (Me)
H
PCV-8404
Crítica (Cr)
Crítica (Cr)
I
LALL-8708
Média (Me)
Crítica (Cr)
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J
K
L
M

FT-8718
LAHH-8718
PALL-8896
LAHH-8842

Crítica (Cr)
Catastrófica (Ca)
Crítica (Cr)
Crítica (Cr)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Crítica (Cr)
Catastrófica (Ca)
Baixa (Ba)
Crítica (Cr)

Tabela 2 - Impacto na Severidade com a aplicação da metodologia proposta.
Impacto na Severidade Quantidade de cenários
%
Aumentou
1
8%
Igual
7
54%
Diminuiu
5
38%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se pela análise das tabelas acima que a maior parte dos cenários permaneceu
com o mesmo nível de severidade quando comparadas as metodologias atual e proposta
neste trabalho. No entanto, 46% dos by-pass analisados sofreu algum tipo de alteração
quanto a definição da severidade, sendo que a maioria destes decorreu na redução do
nível de severidade das possíveis consequências.
A porcentagem significativa de mudança nos níveis de severidade se deve pelo fato
já explicado anteriormente, onde a metodologia atual classifica a severidade da situação
de by-pass pelo cenário mais crítico em que a barreira é pontuada como salvaguarda nos
estudos de APP. Visto que os estudos de APP visam mapear os principais cenários
acidentais da unidade industrial, os quais normalmente pontuam uma série de barreiras
preventivas e/ou mitigadoras além da que está em foco pelo estudo do by-pass, é
esperado que em grande parte dos casos a severidade seja diferente do que quando
realizada a análise individualizada do by-pass, na qual as consequências são referidas ao
caso específico da desativação da barreira de proteção. Estas mesmas justificativas
também se aplicam para explicar o motivo pelo qual a maioria dos casos que sofreram
mudança na severidade foi decorrente de uma diminuição em seu nível com a aplicação
da metodologia proposta.

5.2.2 Análise dos impactos na Probabilidade
Conforme visto anteriormente, a severidade é o único fator avaliado para classificar
a criticidade de um by-pass nos critérios da metodologia atual. Ou seja, a probabilidade
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de ocorrência de um cenário acidental devido a situação de uma barreira de proteção em
by-pass não é um quesito avaliado.
Para a metodologia proposta, a probabilidade de ocorrência é um dos fatores de
maior análise, visto que é parte fundamental da intenção/motivação deste trabalho
entender o impacto na avaliação da criticidade decorrente das barreiras de proteção
existentes e das ações de contingência propostas enquanto o by-pass está ativo. O
Quadro 12 mostra uma comparação entre a probabilidade da metodologia atual, na qual
esta foi pontuada segundo os cenários de APP em que as barreiras em by-pass estavam
pontuadas (mesmos cenários pelo qual se pontuou a severidade do by-pass, conforme
descrito no item 5.2.1) e a probabilidade final da metodologia proposta (representada
pelos resultados da coluna “P Final” na planilha de aplicação). É válido salientar que para
a metodologia atual alguns casos de by-pass não estavam mapeados na APP da
Oleoquímica, sendo então deixados em branco na tabela. A Tabela 3 mostra a
comparação entre as metodologias de maneira percentual, expondo como o nível de
probabilidade de comportou.

Quadro 12 - Comparação entre os níveis de Probabilidade para a metodologia atual e a
proposta.
PROBABILIDADE DOS CENÁRIOS
Item
By-pass
Metodologia Atual
Metodologia Proposta
A
LALL-8114
Ocasional (Oc)
Frequente (Fr)
B
PDT-8113
Improvável (Im)
Provável (Pr)
C
PALL-8106
Ocasional (Oc)
Provável (Pr)
D
LALL-8102
Ocasional (Oc)
Improvável (Im)
E
PAHH-8403
Remoto (Re)
Frequente (Fr)
F
PAHH-8405
Remoto (Re)
Frequente (Fr)
G
LALL-8401
Ocasional (Oc)
Frequente (Fr)
H
PCV-8404
Ocasional (Oc)
Remoto (Re)
I
LALL-8708
Frequente (Fr)
J
FT-8718
Provável (Pr)
K
LAHH-8718
Ocasional (Oc)
L
PALL-8896
Ocasional (Oc)
Frequente (Fr)
M
LAHH-8842
Ocasional (Oc)
Frequente (Fr)
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 3 - Impacto na Probabilidade com a aplicação da metodologia proposta em relação à
metodologia atual.
Impacto na Probabilidade
Quantidade de cenários % Total
% Avaliados*
Aumentou
8
62%
80%
Igual
0
0%
0%
Diminuiu
2
15%
20%
Sem avaliar (não constava na APP)
3
23%
Fonte: Elaborado pelo autor.
* Avaliados = cenários em que a barreira em by-pass constava na APP da Unidade e pode ser pontuada para a metodologia
atual.

Dentre os cenários plausíveis de comparações quanto ao nível de probabilidade
das metodologias (descartam-se os itens “I”, “J” e “K”, nos quais não há nível de
probabilidade, devido a barreira não constar na APP), verifica-se que em 80% dos casos
houve aumento. A explicação para este comportamento segue raciocínio similar, porém
com resultados inversos, as comparações para a severidade no item 5.2.1. A
probabilidade da metodologia atual foi decorrente do cenário mais crítico da APP da
Unidade em que a barreira de proteção em by-pass foi pontuada. Tais cenários
normalmente são de grande amplitude quanto a seus danos, resultando em níveis de
severidade mais elevados. Em contrapartida, devido propriamente a sua dimensão e a
quantidade de barreias preventivas e mitigadoras que os resguardam, são situações
menos prováveis de ocorrer quando comparadas a um caso específico de um cenário
acidental decorrente de uma só barreira em by-pass.
De qualquer maneira, as comparações contidas no Quadro 12 e na Tabela 3 são
apenas para uma primeira abordagem quanto diferenças de metodologias quando
tratados os impactos na probabilidade. Uma vez que a metodologia atual não analisa, nem
considera, a probabilidade de ocorrência de um cenário acidental consequente da
situação de by-pass, não cabem maiores análises comparativas entre as metodologias.
As análises de maior interesse quanto aos impactos na probabilidade dos casos de
by-pass são relativas às considerações dos impactos decorrentes das barreiras de
proteção e das ações de contingência levantadas nos formulários analisados. Para facilitar
a análise dos resultados, neste trabalho, cada fator de grandeza de 10-1 para o PFD dos
IPL é equivalente ao denominado de 1 ponto. Ou seja, uma barreira com um PFD de 10 -1
contribuiu com 1 ponto na redução da probabilidade do cenário (analogamente, um PFD
de 100 contribuiu com zero pontos, um PFD de 10-2 com 2 pontos, e assim por diante).
Esta denominação com “pontos” não foi utilizada para os memoriais de cálculo, apenas
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foram utilizados com intenção de comparar resultados de forma mais prática, conforme
explicado a seguir. Sendo assim, as Tabelas 4 e 5 mostram a avaliação quanto a
atribuição de pontos para as barreiras de proteção existentes e para as ações de
contingência na probabilidade das situações de by-pass, respectivamente.
Tabela 4 - Avaliação dos créditos dados as barreiras de proteção existentes para cada bypass analisado.
Quantidad Barreira
e de
s
Barreiras creditad
por byas como
pass
IPL

Pontos para
as Barreiras
(PFD)

Pontos
totais
Barreiras
Existente

0

-

0

2

1

B1 = 0
B2 = 1

1

-

0

0

-

0

-

0

0

-

0

E’1. Indicação
de variável em
painel de
controle

1

0

E1 = 0

0

-

0

0

-

0

-

0

0

-

0

H’1. Válvula de
segurança e
alívio de
pressão

1

1

H1 = 2

2

-

0

0

-

0

J’1. Alarme
J’2. Interlock

2

1

J1 = 0
J2 = 1

1

K’1. Alarme
K’2. Interlock

2

1

K1 = 0
K2 = 1

1

-

0

0

-

0

-

0

0

-

0

TOTAL =

8
barreiras

4 IPL

5 pontos

5 pontos

MÉDIAS =

0,62
barreiras/
by-pass

0,31
IPL/bypass

0,63
pontos/barre
ira

0,38
pontos/b
y-pass

Item

Bypass

Barreiras de Proteção existentes para cada
situação de by-pass

Tipo de
Barreira

A

LALL8114

Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.

-

0

B

PDT8113

PALL-8112 pressão muito baixa do VHPS.
B’1. Alarme = 57.5 Kgf/cm²
B’2. Interlock = 54.0 Kgf/cm²

B’1. Alarme
B’2. Interlock

PALL8106
LALL8102

Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.
Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.

PAHH8403

E’1. Existe apenas um PDT-8404, mas sem ação
automática.

PAHH8405
LALL8401

Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.
Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.

H

PCV8404

H’1. PSV do coletor de vapor

I

LALL8708

J

FT8718

K

LAHH8718

LAHH-8714
NÍVEL MUITO ALTO NO SEPARADOR V-8702
K’1. Alarme = 15%
K’2. Interlock = 30%

PALL8896
LAHH8842

Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.
Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.

C
D

E

F
G

L
M

Para essa consequência, não existe uma barreira
adicional.
TDALL-8727 diferencial de temperatura baixa no
R-8702.
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA BAIXA NO R-8702
J’1. Alarme = 0.0°C
J’2. Interlock = -2.0°C

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 5 - Avaliação dos créditos dados as ações de contingência para cada by-pass
analisado.
Item

Bypass

Ações de Contingência apresentadas nos
formulários de by-pass

A

LALL8114

A1. Acompanhar o nível do R-8102 através do
LTD-8131-A
A2. Acompanhar o nível pelo LG do R-8102 e
pelos pontos de amostragem da interface

B

PDT8113

B1. Acompanhar pressão de sucção das bombas
B-8101 A/B
B2. Se atingir nível de 1,5 kgf/cm², fechar XV8101e parar bombas B-8101 A/B
B3. Fechar em campo /TCVs 8101/2/3/4

C

PALL8106

D

LALL8102

E

PAHH
-8403

F

PAHH
-8405

G

LALL8401

Tipo de Barreira

A1. Acompanhar
medição
A2. Ronda em
campo
B1. Acompanhar
medição
B2. Atuação
remota
B3. Atuação em
campo
C1. Acompanhar
medição
C2. Atuação
remota

C1. Acompanhar pressão de sucção da bomba
8101 A/B
C2. Se pressão de sucção atingir 1,0 kgf/cm²,
para bomba B-8101A/B
D1. Acompanhar indicação da corrente do
motor e a pressão de descarga das bombas B8107 A/B
D2. Parar as bombas B-8107 A/B caso com a
queda da pressão de descarga ou da corrente
E1. Acompanhar pressão nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR-8404A/B
E2. Em caso de aumento descontrolado da
pressão, atuar manualmente na XV-8401
F1. Acompanhar pressão nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR-8404A/B
F2. Em caso de aumento descontrolado da
pressão, atuar manualmente na XV-8401
G1. Acompanhar amperagem das bombas B8401A/B
G2. Em caso de amperagem baixa (indicando
possível cavitação), certificar que a amperagem
esteja com indicação real
H1. Acompanhar pressão nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR-8404A/B
H2. Em caso de aumento descontrolado da
pressão, atuar manualmente válvula de
bloqueio na linha de by-pass
H3. Manter pressão do coletor de vapor (HPS)
em no máximo 50 kgf/cm²
H4. Acompanhar vazão de vapor para o
trocador em função do trip do purgador
H5. Em caso de queda de vazão, alinhar
manualmente o by-pass do purgador
H6. Reforçar comunicação da ocorrência do bypass da PCV-8404
I1. Acompanhar o nível do T-8702 e a pressão
do TQ-2312
I2. Atuar no bloqueio a montante da LCV-8706
se preciso

G1. Acompanhar
medição
G2. Atuação na
medição

Não há ações de contingência

H

PCV8404

I

LALL8708

J

FT8718

K

K1. Acompanhar nível pelo LT-8714
K2. Caso nível chegue a 60%, desarmar o C-8701
LAHHpelo botão de emergência do painel do SDCD
8718
K3. Agilizar envio de metanol para a A-8600 em
caso de atuação do LAH-8714

L

PALL8896

L1. Acompanhar as vazões das bombas para os
reatores R-8801 e 8811

M

LAHH8842

M1. Manter observação constante no nível do
vaso V-8812 por meio do medidor LT-8832

D1. Acompanhar
medição
D2. Atuação
remota
E1. Acompanhar
medição
E2. Atuação em
campo
F1. Acompanhar
medição
F2. Atuação em
campo

Quantida
de de
Ações
por bypass

Ações
credita
das
como
IPL

Pontos
para as
ações

Pontos totais
Ações de
Contingência

2

0

A1 = 0
A2 = 0

0

3

0

B1 = 0
B2 = 0
B3 = 0

0

2

1

C1 = 0
C2 = 1

1

2

0

D1 = 0
D2 = 0

0

2

0

E1 = 0
E2 = 0

0

2

0

F1 = 0
F2 = 0

0

2

0

G1 = 0
G2 = 0

0

1

H1. Acompanhar
medição
H2. Atuação em
campo
H3. Atuação
remota
H4. Acompanhar
medição
H5. Atuação em
campo
H6.
Comunicação

6

1

H1 = 0
H2 = 0
H3 = 1
H4 = 0
H5 = 0
H6 = 0

I1. Acompanhar
medição
I2. Atuação em
campo

2

0

I1 = 0
I2 = 0

0

Não há ações

0

0

0

0

3

2

K1 = 0
K2 = 1
K3 = 1

Total = 1
(limite de
apenas 1
ponto)

1

0

L1 = 0

0

1

0

M1 = 0

0

K1. Acompanhar
medição
K2. Atuação em
campo
K3. Atuação
remota com
alarme
L1. Acompanhar
medição
M1.
Acompanhar
medição
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TOTAL =

28 ações

4 IPL

3 pontos

3 pontos

MÉDIAS =

2,15
ações/by
-pass

0,31
IPL/bypass

0,11
pontos/a
ção

0,23
pontos/bypass

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nas avaliações, foram atribuídas letras para designar cada uma das barreiras de
proteção e ações de contingencia avaliados. A identificação está na baseada na letra do
item de cada by-pass e em seguida num número sequencial.
Pela Tabela 4, nota-se que para os casos analisados na amostragem não há muitas
barreiras existentes (média de 0,62 barreiras/by-pass analisado) no processo. Quando
verificadas quantas destas barreiras são classificadas como IPL, a média de pontos para
cada by-pass é de aproximadamente 0,38 pontos/by-pass analisado. Pela Tabela 5 notase que há um número muito maior de ações de contingência do que barreiras existentes
(28 ações contra 8 barreiras existentes). No entanto, quando analisadas quantas destas
ações são pontuadas por serem classificadas como IPL, a média entre as barreiras e as
ações é igual (0,31 IPL/by-pass analisado).
Conclui-se então que em termos comparativos, apesar de haver um número muito
maior de ações de contingência do que barreiras existentes, a contribuição das ações em
termos da quantidade de pontos é menor que o resultado proveniente das barreiras,
apresentando respectivamente uma média de 0,23 pontos/by-pass contra 0,38.
Analisando as avaliações feitas nos Apêndices 2 e 3, pode-se dizer ainda que dos casos
que apresentaram barreiras existentes, apenas um deles (by-pass do item E) não teve
pontuação pelo fato da barreira ser apenas uma indicação em painel de controle sem ação
automática, enquanto que os outros com alguma barreira tiveram ao menos uma delas
consideradas como IPL, com minimamente 1 ponto atribuído. Situação bem diferente é
encontrada para as ações de contingência, na qual temos uma grande quantidade de
ações (28 ao todo), porém somente quatro foram classificadas como IPL.
O Quadro 13 mostra a evolução do nível de probabilidade com a pontuação das
barreiras existentes e das ações de contingência, lembrando que para todos casos a
severidade inicial avaliada não se alterou pelo fato de haver barreias ou serem propostas
as ações. Ou seja, todos os impactos observados nos riscos foram decorrentes
unicamente da alteração nos níveis de probabilidade (severidade permaneceu inalterada)
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com os pontos para as barreiras existentes e para as ações de contingência,
respectivamente. A Tabela 6 mostra a comparação entre o impacto das barreiras e das
ações no nível de probabilidade.

Quadro 13 - Evolução dos impactos das barreiras existentes e das ações de contingência no
nível de probabilidade dos by-pass analisados.
Pontos
Pontos
Probabilidade
Pontos Probabilidade
Barreias
Ações
Residual
Totais
Final
Existentes
Contingência
0
Frequente
0
0
Frequente
Provável
1
Provável
0
1

Item

By-pass

Probabilidade
Inicial

A

LALL-8114

Frequente

B

PDT-8113

Frequente

C

PALL-8106

Frequente

0

Frequente

1

1

Provável

D

LALL-8102

0

0

Frequente
Frequente

0

PAHH-8403

Frequente
Frequente

0

E

0

0

Improvável
Frequente

F

PAHH-8405

Frequente

0

Frequente

0

0

Frequente

G

LALL-8401

Frequente

0

Frequente

0

0

Frequente

H

PCV-8404

Frequente

2

Ocasional

1

3

Ocasional

I

LALL-8708

Frequente

0

0

0

Frequente

J

FT-8718

Frequente

1

Frequente
Provável

0

1

Provável

LAHH-8718

Frequente

1

Provável

1

2

L

PALL-8896

Frequente

0

Frequente

0

0

Ocasional
Frequente

M

LAHH-8842

Frequente

0

Frequente

0

0

Frequente

K

Total (%) =

Frequente (100%)

Frequente (69%)

Frequente (62%)

Provável (23%)

Provável (23%)

Ocasional (8%)

Ocasional (15%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 6 - Comparação entre os impactos das barreiras existentes e das ações de
contingência na probabilidade inicial dos by-pass analisados.
Quantidade de by-pass com probabilidade alterada
Impacto na Probabilidade
Inicial com os créditos
Barreiras Existentes
Ações de Contingência
Aumentou
0
0
Igual
9 (69%)
8 (62%)
Diminuiu
4 (31%)
5 (38%)

Os resultados expostos no quadro e na tabela anteriores mostram que na maioria
dos casos analisados (62%) a Probabilidade Final continuou com o mesmo nível que
indicado inicialmente. Quando verificado o impacto das barreiras existentes, cerca de 69%
dos casos não sofreu alteração no nível de probabilidade pela pontuação destas barreiras,
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quando consideradas IPLs. Resultados muito similares são verificados para os impactos
das ações de contingências, mostrando que estas atenuaram muito pouco a probabilidade
(uma redução de apenas 7% quando comparada a Probabilidade Final e a Probabilidade
Residual).
Com os resultados mostrados anteriormente, quando analisado o impacto das
barreiras existentes, apesar da maior parte dos casos não possuírem nenhuma, 80% dos
itens (4 de 5 itens) avaliados que possuíam alguma barreira tiveram ao menos 1 ponto
atribuído para atenuar a probabilidade inicial. A situação das ações de contingência é
bastante diferente, visto que seu impacto é significativamente ameno, fato verificado pela
quantidade de ações apontadas e sua baixa contribuição na redução da probabilidade
inicial.
O comportamento mais “tímido” das ações de contingência na redução da
probabilidade se deve a dois principais fatores. O primeiro é pelo ao fato de que estas são
todas muito dependentes da atuação humana, as quais passam por uma série de critérios
(em grande parte qualitativos) para serem consideradas como IPL, visto a dificuldade em
se determinar o PFD deste tipo de IPL. O segundo fator, associado ao primeiro, é
relacionado ao perfil das ações de contingencia propostas nos formulários de by-pass. As
Tabelas 7 e 8 mostram o perfil das barreiras existentes e das ações de contingência, junto
com suas pontuações.

Tabela 7 - Perfil e pontuação das barreiras existentes.
Tipo de Barreira
Quantidade / % Consideradas IPL Total de pontos no estudo
Loop de Controle
1 (12%)
0
0
Alarmes
3 (38%)
0
0
Interlocks
3 (38%)
3
3
PSV
1 (12%)
1
2
TOTAL
8
4
5
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 8 - Perfil e pontuação das ações de contingência.
Tipo de Ação
Quantidade / % Consideradas IPL Total de pontos no estudo
Acompanhar medição
13 (46%)
0
0
Atuação remota
5 (18%)
3
3*
Atuação em campo
8 (28%)
1
Atuação na medição
1 (4%)
0
0
Comunicação
1 (4%)
0
0
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TOTAL

28
4
Fonte: Elaborado pelo autor.

3

* No item K foram dados 2 pontos (dariam um total de 4 no estudo), mas há o limite de 1 ponto de ações de contingência por
by-pass, totalizando apenas 3 pontos.

Nota-se que a maior parte das ações de contingência (46%) ficou pautada no
acompanhamento de medições/indicações de parâmetros do processo, procedimentos
que não são pontuadas como IPL segundo a metodologia seguida neste trabalho, pois
tais ações sozinhas não são capazes de reverter um eventual desvio decorrente do bypass ativo. Para se entender melhor as deficiências no perfil de cada tipo de barreiras e
de ações de contingência, os Quadros 14 e 15 compilam os quesitos de avaliação que
mais pesaram ao desvalida-las como IPL.

Quadro 14 - Avaliação dos quesitos que desvalidaram as barreiras existentes como IPL.
Quantidade de
barreiras
Item responsável por desvalidar a barreira
desvalidadas
como IPL

Tipo de
Barreira

Quantidade
Total

Loop de
Controle

1

1 - A barreira é capaz de impedir que o
evento de preocupação (e dessa maneira
as consequências) ocorra?

Alarmes

3

8 - A barreira é independente do elemento
em by-pass ou de outras barreiras
consideradas como IPL e já pontuadas
neste caso?

Interlocks

3

PSV

1

Comentários

1

A barreira E'1 não possui atuação
automática, sendo apenas uma medição
em painel de controle

3

Os alarmes e interlocks dos itens B, J e K
estão associados a um mesmo elemento
primário de medição (dependentes de
um mesmo elemento). Sendo assim,
apenas o interlock foi pontuado

Todas foram pontuadas

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 15 - Avaliação dos quesitos que desvalidaram as ações de contingência como IPL.
Tipo de Ação

Quantidade
Total

Item responsável por desvalidar a ações
(item do checklist de avaliação)

Quantidade de
ações desvalidadas
como IPL

Comentários

Acompanhar medição

13

1 - O procedimento/ação é capaz de impedir
que o evento de preocupação (e dessa
maneira as consequências) ocorra?

13

Acompanhar a medição de
uma variável no painel de
controle não reverte um
eventual desvio

Atuação remota

5

14 - Quanto tempo é disponível desde o
evento inicial até que o evento indesejado
ocorra?
18 - A necessidade de tomada de
ação/procedimento é claramente
anunciada?

1 pelo item 14
1 pelo item 18

Atuação em campo

8

18 - A necessidade de tomada de
ação/procedimento é claramente
anunciada?

1

A ação desvalidada pelo item
14 tomaria mais tempo que o
disponível para o evento
indesejado ocorrer
As ações desvalidadas pelo
item 18 não indicavam em
que nível de medição a
atuação seria necessária
(eram subjetivas e não claras)
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Atuação na medição

Comunicação

1

1 - O procedimento/ação é capaz de impedir
que o evento de preocupação (e dessa
maneira as consequências) ocorra?

1

1 - O procedimento/ação é capaz de impedir
que o evento de preocupação (e dessa
maneira as consequências) ocorra?

1

Atuar na medição de uma
variável não reverter um
eventual desvio

1

A ação de comunicação era
apenas para difundir nos
turnos de operação que o bypass estava ativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pela análise das tabelas acima, nota-se que as ações de contingência foram em
sua maioria desvalidadas como IPL (apenas 4 ações de 28 listadas, equivalente a 14%),
e consequentemente não receberam pontos, pelo fato de não reverterem o processo a
condições seguras em caso de um desvio originado pela condição de by-pass. Já as
barreiras existentes tiveram uma maior adesão aos quesitos de validação de um IPL.
Com a análise das pontuações, da quantidade e do perfil dos itens avaliados, é
então possível ter uma dimensão do porque as ações de contingência, apesar de serem
em muito maior número quando comparadas as barreiras existentes, não pontuaram tanto
na atenuação da probabilidade de ocorrência de eventuais cenários acidentais
decorrentes da condição de by-pass.
Pode-se dizer que a avaliação das ações de contingência foi conservadora se
considerarmos que algumas fontes da literatura apresentaram valores mais baixos de PFD
quando comparado que o limite adotado neste trabalho (máximo de 10 -1 para todas ações
humanas por by-pass, independentemente da quantidade de ações pontudas). Também
encontraram-se na literatura avaliações bem profundas das ações humanas,
considerando diversos fatores que afetam o psicológico e a postura humana na tomada
de decisões, no entanto o foco deste trabalho foi na avaliação das ações quanto a IPL
segundo critérios mais impactantes conforme recomendações da CCPS (2010), fonte de
alto peso intelectual na área de segurança de processos. Outros fatores que justificaram
a desconsideração de maior análise dos fatores influenciadores do comportamento
humano foram:
 Atualmente a Oxiteno não considera IPL Humanos dentro de suas análises de risco,
nem possui uma política definida para sua pontuação;
 A

consideração

de

fatores

influenciadores

geralmente

decorre

no

acompanhamento próximo das ações tomadas para que sejam então bem
mensuráveis e aplicáveis a realidade local. Como as ações analisadas foram
decorrentes de uma eventual contingência para situações de by-pass, raras são as
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vezes que são demandas para que seja possível análises mais profundas dos
fatores humanos;
 Por último, porém considerado como justificativa mais relevante, é o fato de que o
foco deste trabalho foi a análise dinâmica do risco relacionado a uma situação de
by-pass, a partir da ponderação das barreiras existentes no processo e de ações
de contingência, não sendo então direcionado o foco em maiores detalhamentos
dos fatores influenciadores do comportamento humano.

5.2.3 Análise dos impactos no Risco e na Criticidade dos By-pass
Após analisar os impactos da metodologia proposta na severidade e na
probabilidade dos cenários de by-pass amostrados, é possível então compreender melhor
os resultados consequentes para níveis de risco. A Tabela 9 mostra a evolução do risco
pela metodologia utilizada neste trabalho.

Tabela 9 - Evolução do risco nas análises de by-pass utilizando a metodologia
semiquantitativa proposta.
By-pass

P Inicial

S By-pass

RP

Pontos
Barreias

P
Residual

S By-pass

RR

Pontos
Ações

Pontos
Totais

LALL-8114

Fr

Me

A

PDT-8113

Fr

Me

A

0

Fr

1

Pr

Me

A

0

Me

M

0

PALL-8106

Fr

Ba

M

0

Fr

Ba

M

LALL-8102

Fr

Cr

A

0

Fr

Cr

PAHH-8403

Fr

Cr

A

0

Fr

PAHH-8405

Fr

Cr

A

0

LALL-8401

Fr

Me

A

PCV-8404

Fr

Cr

LALL-8708

Fr

FT-8718

Fr

LAHH-8718
PALL-8896

Fr
Fr

LAHH-8842

Fr

Total (%) =

P
Final

S By-pass

0

Fr

Me

A

1

Pr

Me

M

1

1

Pr

Ba

B

A

0

0

Fr

Cr

M

Cr

A

0

0

Fr

Cr

A

Fr

Cr

A

0

0

Fr

Cr

A

0

Fr

Me

A

0

0

Fr

Me

A

A

2

Oc

Cr

M

1

3

Oc

Cr

M

Cr

A

0

Fr

Cr

A

0

0

Fr

Cr

A

Cr

A

1

Pr

Cr

A

0

1

Pr

Cr

A

Ca

A

1

Ca

A

1

2

A

M

0

Ba

M

0

0

Oc
Fr

Ca

Ba

Pr
Fr

Ba

M

Cr

A

0

Fr

Cr

A

0

0

Fr

Cr

A

A (85%)
M (15%)

A (69%)
M (31%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

RC

A (61%)
M (31%)
B (8%)
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Pela tabela acima nota-se que o Risco Puro (RP) obteve uma grande quantidade
de níveis ditos como Alto (A), conforme já esperado, visto que em sua avaliação a atuação
de nenhuma salvaguarda é considerada. Os resultados para os Riscos Residuais (RR) e
Controlado (RC) seguem um raciocínio muito similar ao apresentado no item 5.2.2, já que
nesta metodologia a probabilidade foi o fator de redução do risco com a pontuação das
barreiras existentes e das ações de contingência. Sendo assim, apesar de uma série de
barreiras e ações avaliadas, muitas não foram consideradas como IPL, não decorrendo
de pontuação (PFD) que atenuasse a probabilidade e por decorrência o risco dos casos
de by-pass. O Quadro 16 mostra a comparação entre os níveis de risco e da classificação
de criticidade dentre a metodologia atual e a proposta neste trabalho.

Quadro 16 - Comparação entre as metodologias atual e a proposta quanto aos níveis de
Risco e Criticidade do by-pass.
By-pass

Determinação do Risco
Metodologia Metodologia
Atual (1)
Proposta (2)

Criticidade do By-pass
Metodologia
Metodologia
Atual
Proposta

LALL-8114

M

A

CRÍTICO

CRÍTICO

PDT-8113

M

M

CRÍTICO

CRÍTICO

PALL-8106

M

B

CRÍTICO

NÃO CRÍTICO

LALL-8102

M

M

NÃO CRÍTICO

NÃO CRÍTICO

PAHH-8403

M

A

CRÍTICO

CRÍTICO

PAHH-8405

M

A

CRÍTICO

CRÍTICO

LALL-8401

M

A

CRÍTICO

CRÍTICO

PCV-8404

M

LALL-8708
FT-8718

M

CRÍTICO

CRÍTICO

(3)

A

CRÍTICO

CRÍTICO

- (3)

A

CRÍTICO

CRÍTICO

(3)

A

CRÍTICO

CRÍTICO

-

LAHH-8718

-

PALL-8896

M

M

CRÍTICO

NÃO CRÍTICO

LAHH-8842

M

CRÍTICO

CRÍTICO

TOTAL / (%) =

10 M (100%)

A
7 A (54%)
5 M (38%)
1 B (8%)

1 Não-Crítico (8%)
12 Críticos (92%)

3 Não-Críticos (18%)
10 Críticos (72%)

Fonte: Elaborado pelo autor.
(1) Corresponde ao risco do cenário da APP com a pior severidade no qual a barreira em by-pass estava apontada.
(2) Considerados os resultados para o Risco Controlado.
(3) Cenários em que a barreira em by-pass não constava na APP da Unidade Oleoquímica e assim não é possível pontuar o
risco para a metodologia atual (a probabilidade de ocorrência não é avaliada).

Verifica-se que na aplicação da metodologia proposta houve uma diferença
significativa quanto ao nível de risco, para o qual a maioria dos cenários plausíveis de
comparação com a metodologia atual sofreram elevação no nível. Como visto no item 5.1
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e 5.2, a severidade dos cenários com a metodologia atual sofreu em maior parte uma
redução em seu nível, enquanto que a probabilidade apresentou comportamento inverso.
No entanto, a intensidade da redução na severidade dos cenários foi menor que a
intensidade de aumento da probabilidade. Como risco é um parâmetro dependente do
cruzamento entre a severidade e a probabilidade de um cenário acidental, pode-se então
entender o comportamento do risco obtido para a metodologia atual.
Conforme também exposto nos itens 5.1 e 5.2, a metodologia atual faz
considerações para a avaliação do risco a partir dos cenários da APP da unidade produtiva
em que a barreira de proteção em by-pass aparece, sempre tendo como base para a
decisão o cenário de maior severidade. Considerando que a APP é uma metodologia de
análise de risco que mapeia os cenários acidentais de maior amplitude e que estes por
natureza possuem na grande maioria uma baixa probabilidade de ocorrerem, atribuindo
assim um baixo nível de risco do by-pass quando considerada a metodologia atual. É
importante ressaltar que na metodologia atual o nível de risco do cenário, no qual a
barreira em by-pass estava apontada não é considerado, sendo necessária atenção na
comparação direta dos níveis de risco da Quadro 15.
Quando comparada a classificação de criticidade das metodologias, nota-se que os
resultados são similares, sendo observada uma leve redução na quantidade de by-pass
avaliados como Críticos (redução em cerca de 20%). É necessário lembrar que ambas
metodologias utilizam critérios de classificação bem diferentes, a atual baseada somente
na severidade da APP (conforme explicado anteriormente) e a proposta pautada na
situação específica do by-pass, contabilizando de maneira mais fidedigna ao risco da
situação de desativação de uma barreira de proteção.
Tendo em vista as constatações anteriores, é essencial lembrar que o foco deste
trabalho foi a avaliação dinâmica da situação de by-pass, analisando o risco de cada caso
individualmente, o qual foi obtido com as ponderações das barreiras existentes e das
ações de contingência levantadas nos formulários de by-pass verificados.
Considerando apenas os resultados da metodologia proposta é relevante observar
que muitos cenários apresentaram risco dito como Não-Aceitável e/ou foram classificados
como Críticos, que conforme as próprias denominações revelam, demandam um olhar de
extremo cuidado por parte da empresa. Devido ao fato do risco elevado ser decorrente de
altos níveis de probabilidade de ocorrência de eventos indesejados com a situação de by-
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pass ativa, é fundamental que ações de contingência robustas sejam mapeadas e
tomadas como de maior importância, quando necessária sua real atuação. Como
mostrado no item 5.2.2, a maior parte das ações não foram validadas como IPL e dessa
forma não pontuaram na atenuação da probabilidade, o que implica numa avaliação mais
profunda das contingências a serem propostas nas situações de by-pass.
O foco nas ações e não barreiras existentes é devido ao fato de que estas últimas
já estão implementadas no processo, sendo então as ações o diferencial para cada
situação de by-pass. É certo afirmar que a integridade das barreiras existentes é um ponto
de extrema relevância para que sejam consideradas como atenuadores da probabilidade,
premissa que foi inferida em todo este trabalho e que deve ser levada em conta em
qualquer avaliação de by-pass utilizando a metodologia semiquantitativa proposta.
Outro fator a ser considerado é que a classificação de criticidade é relativa para
cada empresa, uma vez que os critérios de aceitabilidade de risco também o são. Nesta
metodologia, foram estipulados dois diferentes níveis de criticidade apenas, seguindo as
denominações de classificação do procedimento interno POI-006. Não se optaram por
mais níveis com intuito de não complicar a avaliação dos usuários, a ponto de também
não criar mais fluxos de aprovação e controle decorrentes de níveis intermediários. No
entanto, é necessário cuidado ao se interpretar a criticidade, uma vez que a denominado
como Não-Crítico possui ainda seu nível de preocupação. Este trabalho consiste em uma
abordagem quanto a análise de riscos, a qual sempre deve ser conduzida por times
multidisciplinares, assim como validada por profissional competente e habilitado nas
metodologias aqui expostas.

5.2.4 Planilha de Avaliação de By-pass
É perceptível que a metodologia proposta contempla um maior número de
considerações, análises e cálculos, quando comparada com o procedimento atual.
Sabendo que as solicitações de by-pass, assim como seu controle enquanto ativos,
possuem alta interface com a operação de processo, não seria interessante deixar a
cargo do corpo técnico operacional realizar todos os passos descritos nesta
metodologia para que então um by-pass fosse classificado e posteriormente enviado
para as aprovações e outros passos administrativos. A operação trabalha com atenção
máxima no controle do processo, em sua maior parte não possuindo expertise sobre
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LOPA e similares, assim como que a intenção deste trabalho é viabilizar a introdução
da nova metodologia de avaliação de uma maneira “amigável”, garantindo então sua
maior aceitação e adesão.
Dessa forma, seguindo os objetivos deste trabalho, foi criada uma planilha de
classificação da criticidade de um by-pass. Esta planilha corresponde a uma interface
descomplicada para a operação, na qual são inseridos dados do by-pass em análise
para que então a lógica da própria planilha aponte qual a criticidade da desativação de
uma barreira de proteção. Os dados solicitados e as análises requeridas foram
estruturadas com perguntas claras e que exigem respostas muito simples, em sua
maioria já pré-selecionadas por lista de valores já definidos.
A planilha foi elaborada dentro do software Microsoft Excel®, dividia em seção
de análise conforme os passos da metodologia aqui proposta. A Figura 30 mostra uma
visão da máscara principal de preenchimento da planilha, apenas para visualização de
sua dimensão. Uma visão completa e com resolução adequada está disponível no
Apêndice 4.
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Figura 30 - Visão completa da máscara da planilha de classificação de criticidade de by-pass,
segundo critérios da metodologia proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No geral, todos os campos de preenchimento da planilha são conduzidos por
perguntas objetivas e claras, com notas e explicações para situações de maior
necessidade. Dentro da lógica da planilha também há recados/alertas condicionados aos
resultados obtidos durante a avaliação, mostrando ao usuário orientações de como
prosseguir. As listas e campos pré-definidos tem a intenção de guiar o usuário para o
melhor caminho dentro da metodologia, evitando assim erros de preenchimento ou
entendimento durante o processo.
A seguir são mostradas as seções de preenchimento da planilha de avaliação de
criticidade de by-pass, junto com os principais campos e notas de atenção. A planilha
inicia-se com a Seção1 - Identificação do By-pass, na qual são inseridos os dados básicos
sobre a barreiras de proteção desativada. A Figura 31 mostra os campos contidos nesta
seção.
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Figura 31 - Seção de Identificação do By-pass na planilha de classificação de criticidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta seção as informações preenchidas são todas de caráter qualitativo e aberto,
ou seja, sem lista pré-definidas, dependendo do usuário detalhar suficientemente as
informações que identificam o by-pass e suas eventuais consequências para as pessoas,
meio ambiente e instalações.
Em seguida é preenchida a Seção 2 – Definição do Risco Puro, conforme mostrada
na Figura 32.
Figura 32 - Seção de Definição do Risco Puro na planilha de classificação de criticidade de
by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após detalhadas as consequências eventuais devido a situação de by-pass, o
usuário deve avaliar qual a correspondência destes impactos no nível de severidade da
Matriz de Aceitabilidade de Risco Oxiteno (ou outra matriz, caso definida). O campo de
escolha tem uma lista pré-definida com os níveis de severidade da matriz. Escolhido nível,
a planilha faz o cruzamento automático na própria matriz da severidade definida e a
probabilidade inicial, a qual é sempre dita como Frequente, conforme raciocínio exposto
no item 4.2.1. Sendo assim, o campo 2.2 da seção mostrará automaticamente qual o Risco
Puro do caso analisado.
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A Figura 33 mostra a Seção 3 – Pontuação das Barreiras Existentes, na qual são
levantadas todas as barreiras de proteção do processo que podem atuar no sentido de
minimizar a probabilidade de ocorrência de um evento indesejado devido ao by-pass ativo.
Figura 33 - Seção de Pontuação das Barreiras Existentes na planilha de classificação de
criticidade de by-pass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os campos 3.1 a 3.3 são abertos, sem lista pré-definidas, uma vez que são
informações das barreiras de proteção existentes para o caso analisado. O campo 3.4
apresenta uma lista pré-definida para classificar o tipo da barreira, similar as classificações
feitas na Tabela 7.
Visto que cada tipo de barreira, após considerada como IPL, possui um PFD
característico, a planilha faz a correlação do tipo apontado com seus créditos, calculando
automaticamente o PFD das barreiras no campo 3.5. No entanto, cada barreira deverá
primeiramente ser avaliada individualmente nas abas da planilha que avaliam se a mesma
se enquadra ou não como um IPL, conforme comentário em alaranjado. Este comentário
somente aparece ao usuário quando o campo 3.1 for marcado com a resposta “SIM”. As
perguntas pelas quais as barreiras são avaliadas são exatamente as mesmas que
apresentadas no Quadro 4.
Na aba de avaliação, após respondidas, o campo 3.5 mostrará o PFD calculado
considerando apenas as que forem validadas como IPLs. Com a severidade já pontuada
na seção anterior e a agora com o PFD das barreiras de proteção, o Risco Residual é
automaticamente mostrado no campo 3.6. Caso o nível de risco seja Não-Aceitável,
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aparecerá um aviso (mostrado no campo em vermelho), orientando ao usuário propor
mandatoriamente ações de contingência robustas na próxima seção.
A última seção a ser preenchida é a Seção 4 – Ações de Contingência, mostrada
na Figura 34.

Figura 34 - Seção de Ações de Contingência na planilha de classificação da criticidade de bypass.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta seção o raciocínio de preenchimento e cálculo é muito similar ao descrito
para a seção 3. Após feita a análise de risco, checklist já previsto pelo procedimento POI006 da Oxiteno, são levantadas incialmente algumas ações de contingência a serem
consideradas durante a situação de by-pass. Estas ações devem ser descritas no campo
4.3 e individualmente avaliadas nas abas “Ação”, conforme comentário em alaranjado.
Para cada ação o usuário responde os quesitos contidos nos checklist de avaliação de
ações de contingência, com as mesmas perguntas que as mostradas no Quadro 6.
Na aba de avaliação, após respondidas as perguntas, será por fim mostrado se a
ação se enquadra como um IPL, conforme visto na figura acima. Da mesma maneira que
para as barreiras existentes, caso a ação seja validada como um IPL, a planilha fará a
consideração de seu PFD automaticamente e mostrará o resultado da soma de pontos
das ações no campo 4.4. Vale relembrar que na metodologia proposta e conforme
explicado no item 5.1.1, coluna 17, o PFD das ações de contingência ficará limitado com
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no máximo 1 crédito, mesmo que várias ações sejam validadas como IPL. O campo 4.5
consequentemente mostrará automaticamente o valor do PFD Total, considerando os
valores de PFD atribuídos às barreiras existentes e às ações de contingência. Por fim,
para esta seção, é mostrado ao usuário no campo 4.6 qual o Risco Controlado para o bypass analisado. Caso o risco seja dito como Não-Aceitável, a planilha mostrará um alerta
(marcado em vermelho na Figura 34) de que mais ações de contingência precisam ser
levantadas e consideradas, visto que o risco é muito alto.
Por fim, após ter preenchido todos campos com as informações do by-pass, das
barreiras existentes no processo e das ações de contingência a serem considerada
enquanto a desativação estiver ativa, a planilha mostra automaticamente a classificação
de criticidade do by-pass. A Figura 35 traz a seção da planilha com a classificação de
criticidade do by-pass.

Figura 35 - Seção que mostra a criticidade calculada para o by-pass dentro da planilha de
classificação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

É fundamentalmente importante ressaltar que a avaliação de criticidade utilizando
a planilha não descarta, de forma alguma, a necessidade da validação dos resultados por
um profissional de segurança (ou outro habilitado) que conheça profundamente os
critérios e metodologias aplicadas dentro de sua configuração. Toda análise de risco
precisa ser realizada e assegurada por times multidisciplinares competentes, reforçando
assim o fato de que tal ferramenta aqui apresentada não deve ser elaborada e conduzida
somente por um profissional ou área.
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6. CONCLUSÕES

As conclusões de maior relevância quanto à aplicação da metodologia foram
pautadas na análise dos impactos das barreiras existentes no processo e das ações de
contingência na determinação da severidade, probabilidade e consequentemente no risco
das situações de by-pass estudadas.
Quando analisados os resultados para a severidade, a maior parte dos cenários
avaliados permaneceu com o mesmo nível de severidade quando comparadas as
metodologias atual e proposta, no entanto uma porcentagem ainda significativa (38%)
sofreu redução no nível. O principal motivo deste comportamento é devido ao fato de que
a metodologia atual classifica a severidade do by-pass pelo cenário mais crítico em que a
barreira é pontuada como salvaguarda na APP, a qual mapeia os principais cenários
acidentais da unidade industrial, sendo esperado que a severidade de seus impactos seja
realmente mais elevada do que quando comparada ao critério proposto, que avalia
especificamente a severidade dos impactos eventuais com a ausência somente da
barreira em by-pass.
Quanto aos impactos nos níveis de probabilidade dos casos analisados, as análises
de maior interesse foram feitas quanto as pontuações (provenientes dos valores de PFD)
que a atenuaram devido as considerações das barreiras de proteção existentes e das
ações de contingência. Os resultados expostos nas tabelas anteriores mostram que na
maioria dos casos analisados (62%) a Probabilidade Final continuou com o mesmo nível
que indicado inicialmente, indicando um impacto baixo proveniente das barreiras e das
ações listadas. Tal comportamento foi explicado principalmente pelo fato de que grande
parte dos cenários não possuía barreiras de proteção adicionais e que as ações de
contingência, mesmo que em maior número, não pontuaram na redução na probabilidade,
pois apenas cerca de 14% foram validadas como IPL. As barreiras existentes no processo,
apesar de poucos cenários as apresentarem, em sua grande maioria pontuaram na
atenuação da probabilidade residual. Já as ações de contingência tiveram um
desempenho mais tímido na redução da probabilidade pois a maior delas não era eficaz
na reversão de um eventual cenário acidental, ou porque não apresentaram clareza
quanto ao nível de atuação do operador, fatores que as descaracterizaram como IPL. O
fator de estresse decorrente da carga de ações praticamente não impactou no
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desempenho das ações, visto que para os casos em que as contingências pontuaram,
estas eram compostas por apenas uma ou duas ações do operador.
Verificou-se que na aplicação da metodologia proposta houve uma diferença
significativa quanto ao nível de risco, para o qual a maioria dos cenários plausíveis de
comparação com a atual sofreram elevação no nível, devido principalmente aos resultados
mais elevados obtidos para os níveis de probabilidade. Quando comparada a classificação
de criticidade das metodologias, notaram-se resultados similares, com uma leve redução
(cerca de 20%) na quantidade de by-pass avaliados como Críticos utilizando-se a
metodologia proposta. É válido ressaltar que ambas metodologias utilizam critérios de
classificação diferentes, a atual baseada somente na severidade da APP e a proposta
pautada na situação específica do by-pass. De qualquer maneira, é tido como ponto de
atenção a maior quantidade de cenários de risco mais elevado, considerando-se que a
metodologia deste trabalho analisa cada situação de by-pass de forma individualizada e
assim mais próxima de sua realidade quando comparada ao procedimento atual.
A planilha de avaliação de by-pass elaborada com intenção de se tornar uma
interface amigável e prática para a aplicação da metodologia proposta, demandou poucos
pontos de preenchimento e de análise por parte dos usuários. Apesar da maior
praticidade, é sempre válido a premissa de que os resultados apresentados por esta
planilha devem ser analisados juntamente com um time multidisciplinar e validados por
profissional habilitado nas metodologias aplicadas no estudo.
De maneira geral, conclui-se que a metodologia semiquantitativa proposta neste
trabalho retrata de maneira mais fidedigna o risco e criticidade de cada situação de bypass analisada, quando comparada a metodologia qualitativa atual, visto que considera
de forma mais detalhada as condições do processo e o peso dos controles administrativos
tomados durante a situação de desvio. A metodologia proposta também possibilita uma
melhor avaliação quanto a utilização dos recursos da empresa, ponderando os existentes
e também quanto adicionais devem ser assertivamente aplicados numa situação de bypass. É possível afirmar também que esta proposta pode ser diretamente aplicada sem
maior complexidade em situações de solicitação de by-pass, ainda mais se considerada
a planilha de avaliação elaborada como saída do estudo.
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ANEXO 1 - MATRIZ DE ACEITABILIDADE DE RISCO OXITENO

NOTA: A matriz sofreu pequenas adaptações em relação à sua estrutura oficial.

Níveis de Probabilidade:

Níveis de Severidade: Por questões de sigilo das informações, os detalhes sobre
os níveis de severidade foram ocultados. Tal decisão não afeta o entendimento
deste trabalho, visto que o foco da metodologia é pautado na análise de
Probabilidade.
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ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE BY-PASS OXITENO
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ANEXO 3 – TABELAS PARA DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA

Definição do tamanho da amostra analisada, de acordo com critérios da NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos, utilizando Tabelas
1 e 2 da própria norma.
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APÊNDICE 1 – TABELA DE RESULTADOS GERAIS DOS BY-PASS ANALISADOS
Risco Puro
Unidade
Produtiv
a

U-8100

U-8100

U-8100

U-8100

TAG
Elemento

LALL-8114

PDT-8113

PALL-8106

LALL-8102

Descrição
da Barreira

Interface
muito
baixa no
reator R8101 pode
ocorrer em
arraste
elevado de
óleo/ácido
para o
sistema de
água doce.

Diferencial
de pressão
muito
baixo entre
Header de
VHPS e a
pressão do
reator R8101.

Interlock
de pressão
baixa

Interlock
de nível
muito
baixo no
desaerador
de óleo D8101

TAG
Elemento
Atuação

LDCV-8101

TCVs
8101/2/3/
4 e XV8101

Desarme
bombas B8101A/B

Desarme
das
bombas B8107 A/B

Função de
Segurança

Que a
interface de
reação não
caia.

Evitar Fluxo
reverso do
produto do
reator para
o coletor de
vapor.

Parar
bomba por
baixa vazão,
evitando
cavitação
nas bombas

Garantir
fluxo nas
bombas B8101 A/B e
B-8108 A/B

Consequência
Interface muito
baixa no reator
R-8101 pode
resultar em
arraste elevado
de óleo/ácido
para o sistema
de água doce.
Formação de
subproduto e
possíveis
descontroles
operacionais em
função de uma
possível
formação de
espuma.
Fluxo reverso e
possível
coqueamento
desse óleo que
contaminou o
coletor de vapor,
com
possibilidade de
obstrução das
injeções de
vapor e posterior
obstrução das
bandejas da
splitter,
impossibilitando
uma repartida.
Danos as
bombas de
transferência e
parada de
reação.

Danos as
bombas de óleo
para Splitter e
bombas do loop
de desaeração

S
AP
P

Ca

Cr

Cr

Cr

S
Bypa
ss

Me

Me

Ba

Cr

P
Inici
al

Fr

Fr

Fr

Fr

Barreiras Existentes

RP

A

A

M

A

Descrição

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

Há o medidor de pressão
PIT-8112. Pressão muito
baixa no Header de VHPS
impossibilita a operação
do reator R-8101 pela
insuficiente pressão para
ocorrer a cisão do óleo.
Relacionado ao PIT-8112
temos:
B'1. Alarme = 57.5
Kgf/cm2
B'2. Interlock = 54.0
Kgf/cm2

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

Risco Residual

PFD B

100 =
1

S
Bypas
s

Me

P
Resid
ual

Fr

Ações de Contingência

RR

Descrição

PFD A

A1 = 100 = 1
A2 = 100 = 1

A

A1. Acompanhar o nível do
R-8102 através do LTD8131-A
A2. Acompanhar o nível
pelo LG do R-8102 e pelos
pontos de amostragem da
interface

B'1 =
100 =
1
B'2 =
10-1
PFD B
=
PFD
B'1 x
PFD
B'2

Me

Pr

M

B1. Acompanhar pressão
de sucção das bombas B8101 A/B
B2. Se atingir nível de 1,5
kgf/cm², fechar XV-8101/
TCVs 8101/2/3/4 e parar
bombas B-8101 A/B

PFD A =
PFD A1 x PFD A2
PFD A = 1

B1 = 100 = 1
B2 = 100 = 1
PFD A =
PFD B1 x PFD B2
PFD A = 1

Total de
Redução

Risco Controlado

PFD Total

S
Byp
ass

P
Final

RC

Me

Fr

A

Me

Pr

M

Ba

Pr

B

Cr

Fr

A

PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1

PFD B = 10-1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
10-1

PFD B
= 10-1

100 =
1

100 =
1

Ba

Cr

Fr

Fr

M

A

C1. Acompanhar pressão
de sucção da bomba 8101
A/B
C2. Se pressão de sucção
atingir 1,0 kgf/cm², para
bomba B-8101A/B
D1. Acompanhar indicação
da corrente do motor e a
pressão de descarga das
bombas B-8107 A/B
D2. Parar as bombas B8107 A/B caso com a
queda da pressão de
descarga ou da corrente

C1 = 100 = 1
C2 = 10-1

RRF = 0
RRF Cont = 1
0+1=1

D1 = 100 = 1
D2 = 100 = 1
PFD A =
PFD D1 x PFD D2
PFD A = 1

PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1
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U-8400

U-8400

U-8400

U-8400

PAHH8403

PAHH8405

LALL-8401

PCV-8404

Interlock
de pressão
alta na
torre T8401

Interlock
de pressão
alta na
torre T8402

Interlock
de nível
baixo na
coluna D8401

Controle
de pressão
de
alimentaçã
o de vapor
ao P-8403

XV-8401

XV-8401

Desarme
bombas B8401A/B

Própria
PCV-8404

Evitar
entrada de
ar na coluna
T-8401

Evitar
entrada de
ar na coluna
T-8402

Evitar
cavitação
nass
bombas do
desaerador

Controlar
pressão
dentro da
faixa de
segurança
no P-8403

Incêndio/explosã
o interna na
coluna T-8401

Incêndio/explosã
o interna na
coluna T-8402

Danos as
bombas de
transferência e
parada de
reação

Sobrepressão ao
P-8403 que
estava em
processo de
perda de
espessura
elevada.

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Me

Cr

Fr

Fr

Fr

Fr

A

A

A

A

Existe apenas um PDT8404, mas sem ação
atomática.

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

H'1. PSV do coletor de
vapor

100 =
1

100 =
1

100 =
1

Cr

Cr

Me

Fr

Fr

Fr

A

A

A

H'1 =
10-2
Cr
PFD B
= 10-2

Oc

M

E1. Acompanhar pressão
nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR8404A/B
E2. Em caso de aumento
descontrolado da pressão,
atuar manualmente na XV8401

F1. Acompanhar pressão
nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR8404A/B
F2. Em caso de aumento
descontrolado da pressão,
atuar manualmente na XV8401

G1. Acompanhar
amperagem das bombas B8401A/B
G2. Em caso de
amperagem baixa
(indicando possível
cavitação), certificar que a
amperagem esteja com
indicação real
H1. Acompanhar pressão
nos parâmetros de
processo PR-8403 e PR8404A/B
H2. Em caso de aumento
descontrolado da pressão,
atuar manualmente
válvula de bloqueio na
linha de by-pass
H3. Manter pressão do
coletor de vapor (HPS) em
no máximo 50 kgf/cm²
H4. Acompanhar vazão de
vapor para o trocador em
função do trip do purgador
H5. Em caso de queda de
vazão, alinhar
manualmente o by-pass do
purgador
H6. Reforçar comunicação
da ocorrência do by-pass
da PCV-8404

E1 = 100 = 1
E2 = 100 = 1
PFD A =
PFD E1 x PFD E2
PFD A = 1

F1 = 100 = 1
F2 = 100 = 1
PFD A =
PFD F1 x PFD F2
PFD A = 1

G1 = 100 = 1
G2 = 100 = 1
PFD A =
PFD G1 x PFD G2
PFD A = 1

H1 = 10° =1
H2 = 10° =1
H3 = 10-1
H4 = 10° = 1
H5 = 10° = 1
H6 = 10° = 1
PFD A = 10-1

PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B

Cr

Fr

A

Cr

Fr

A

Me

Fr

A

Cr

Oc

M

PFD Total =
1
PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1
PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1

PFD B = 10-2
PFD A = 10-1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
10-3
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U-8700

U-8700

U-8700

U-8800

LALL-8708

FT-8718

LAHH8718

PALL-8896

Interlock
de nível de
líquido
muito alto
no
vaporizado
r C16/18

Medidor
de vazão
de
alimentaçã
o na torre
T-8702

Interlock
de nível
alto no
vaso V8702

Interlock
de pressão
alta do
vaso V8896

LCV-8706

FT-8718

Desarme
compresso
r C-8701

Bombas B8896
A/B/C

Evitar
passagem
de gás para
o vaso de
álcool cru

Evitar
condensaçã
o no leito do
reator R8702

Desarma
reação de
hidrogenaçã
o para evitar
arraste de
metanol
líquido para
o
compressor
C-8701

Evitar
cavitação
nas bombas
do vaso V8896

Passagem de H2
para o V-8801,
podendo
acarretar
explosão interna

Condensação do
leito leito
catalítico,
contribuindo
para o processo
de compactação
do mesmo, com
perda no
rendimento do
processo e
redução da vida
útil do próprio
catalisador

Danos materiais
ao compressor
C-8701

Danos as
bombasB-8896
A/B/C. Pode
resultar em
perda de
produção/ou
produto não
conforme.

Me

Cr

Ca

Cr

Cr

Ca

Fr

Fr

Fr

A

A

A

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

Há a medição do TID8727, diferencial de
temperatura baixa no R8702. Um diferencial
baixo de temperatura
através do reator de
hidrogenação pode levar
líquido a condensar no
catalisador da
hidrogenação.
Relacionado ao TID-8727,
temos:
J'1. Alarme = 0.0oC
J'2. Interlock = -2.0oC

Há a medição de nível do
LIT-8714. O loop de
hidrogenação é colocado
no modo standby com
todas as alimentações de
líquido ao loop paradas,
mas o compressor
continua a circular gás.
Protege o catalisador da
Hidrogenação passando
hidrogênio seco para
remoção de material
orgânico. Relacionado ao
LIT-8714, temos:
K'1. Alarme = 15%
K'2. nterlock = 30%

100

=

1

Cr

Fr

A

I1. Acompanhar o nível do
T-8702 e a pressão do TQ2312
I2. Atuar no bloqueio a
montante da LCV-8706 se
preciso

I1 = 100 = 1
I2 = 100 = 1
PFD A =
PFD I1 x PFD I2
PFD A = 1

J'1 =
100 =
1
J'2 =
10-1
PFD B
=
PFD
J'1 x
PFD
J'2

PFD B = 1
PFD A = 1
PFD Total =
PFD A x PFD
B

Cr

Fr

A

Cr

Pr

Ca

Oc

A

Ba

Fr

M

PFD Total =
1

PFD B = 10-1
PFD A = 1

Cr

Pr

A

Não há ações de
contingência apontadas

J1 = 100 = 1
PFD A = 1

PFD Total =
PFD A x PFD
B

A

PFD Total =
10-1

PFD B
= 10-1

K'1 =
100 =
1
K'2 =
10-1
PFD B
=
PFD
K'1 x
PFD
K'2

Ca

Pr

A

K1. Acompanhar nível pelo
LT-8714
K2. Caso nível chegue a
60%, desarmar o C-8701
pelo botão de emergência
do painel do SDCD
K3. Agilizar envio de
metanol para a A-8600 em
caso de atuação do LAH8714

K1 = 10° = 1
K2 = 10-1
K3 = 10-1
PFD Total = 10-1
(limite de apenas
1 ação
pontuando)

PFD B = 10-1
PFD A = 10-1
PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
10-2

PFD B
= 10-1

PFD B = 1
PFD A = 1

Cr

Ba

Fr

M

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

100 =
1

Ba

Fr

M

L1. Acompanhar as vazões
das bombas para os
reatores R-8801 e 8811

L1 = 100 = 1
PFD A = 1

PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1

122

U-8800

LAHH8842

Interlock
de nível
alto no
vaso V8812

Desarme
bomba B8813

Evitar
enchimento
do vaso V8812 com
envio de
álcool C-16
para a linha
de gás de
queima

arraste de
líquido para o
sistema de gás
combustível para
a caldeira e
possível
sobrepressão
nesse sistema.

PFD B = 1
PFD A = 1

Cr

Cr

Fr

A

Para essa consequência,
não existe uma barreira
adicional.

100 =
1

Cr

Fr

A

M1. Manter observação
constante no nível do vaso
V-8812 por meio do
medidor LT-8832

M1 = 100 = 1
PFD A = 1

PFD Total =
PFD A x PFD
B
PFD Total =
1

Cr

Fr

A
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APENDICE 2 – PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES

Avaliação da Barreira H’1:

Item

Questão

Obrigatório
(quando
aplicável)?

Respostas Barreira
K'1 (PSV)

1

A barreira é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências)
ocorra?

SIM

SIM

2

A barreira é capaz de identificar a condição de
desvio?

SIM

SIM

3

Quanto tempo levará para que a barreira
interrompa o evento de preocupação, uma vez
que a necessidade de ação é determinada?

SIM

Imediata quando
atingida a pressão
de alívio

4

Quanto tempo leva para a barreira atuar depois
de iniciada sua ação?

SIM

Imediata quando
atingida a pressão
de alívio

5

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial
até que o evento indesejado ocorra?

SIM

15 min

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

7

8

Os registros de testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira estão
disponíveis para consulta e análise?
Os testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira são
executados periodicamente, segundo
procedimentos formais na empresa?
A barreira é independente do elemento em bypass ou de outras barreiras consideradas como IPL
e já pontuadas neste caso?
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Avaliação das Barreiras J’1 e J’2:

Item

Questão

Obrigatório
(quando
aplicável)?

Respostas
Barreira J'1
(Alarme)

Respostas
Barreira J'2
(Interlock)

SIM

1

A barreira é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências)
ocorra?

SIM

SIM (Somente se
considerada a
ação do
operador com a
atuação do
alarme)

2

A barreira é capaz de identificar a condição de
desvio?

SIM

SIM

SIM

3

Quanto tempo levará para que a barreira
interrompa o evento de preocupação, uma vez
que a necessidade de ação é determinada?

SIM

4

Quanto tempo leva para a barreira atuar depois
de iniciada sua ação?

SIM

Considerada a
ação do
operador, cerca
de 30 min
Considerada a
ação do
operador, cerca
de 10 min

Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata
Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata

5

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial
até que o evento indesejado ocorra?

SIM

15 min

15 min

6

7

8

Os registros de testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira estão
disponíveis para consulta e análise?
Os testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira são
executados periodicamente, segundo
procedimentos formais na empresa?

A barreira é independente do elemento em bypass ou de outras barreiras consideradas como IPL
e já pontuadas neste caso?

SIM

SIM

SIM

SIM
Testes do alarme e interlock
possuem procedimento formal e
registros de testes periódicos
NÃO
Uma vez que o
interlock foi
pontuado e
ambos possuem
mesmo
elemento de
indicação
(primário), então
esta barreira não
pontua

SIM
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Avaliação das Barreiras K’1 e K’2:

Item

Questão

Obrigatório
(quando
aplicável)?

Respostas
Barreira K'1
(Alarme)

Respostas
Barreira K'2
(Interlock)

SIM

1

A barreira é capaz de impedir que o evento de
preocupação (e dessa maneira as consequências)
ocorra?

SIM

SIM (Somente se
considerada a
ação do
operador com a
atuação do
alarme)

2

A barreira é capaz de identificar a condição de
desvio?

SIM

SIM

SIM

3

Quanto tempo levará para que a barreira
interrompa o evento de preocupação, uma vez
que a necessidade de ação é determinada?

SIM

4

Quanto tempo leva para a barreira atuar depois
de iniciada sua ação?

SIM

Considerada a
ação do
operador, cerca
de 30 min
Considerada a
ação do
operador, cerca
de 10 min

Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata
Quando atingido
o valor do
interlock, a ação
é imediata

5

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial
até que o evento indesejado ocorra?

SIM

20 min

20 min

6

7

8

Os registros de testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira estão
disponíveis para consulta e análise?
Os testes preventivos de
atuação/inspeção/calibração da barreira são
executados periodicamente, segundo
procedimentos formais na empresa?

A barreira é independente do elemento em bypass ou de outras barreiras consideradas como IPL
e já pontuadas neste caso?

SIM

SIM

SIM

SIM
Testes do alarme e interlock
possuem procedimento formal e
registros de testes periódicos
NÃO
Uma vez que o
interlock foi
pontuado e
ambos possuem
mesmo
elemento de
indicação
(primário), então
esta barreira não
pontua

SIM
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APÊNDICE 3 – PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
Avaliação da Ação de Contingência A1: Acompanhar o nível do R-8102 através do
LTD-8131-A
Item

1
2

3

Questão

O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO, é apenas
uma medição

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM, passado
com todos
turnos

SIM

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

SIM, fica em
meio
eletrônico e
físico

NÃO

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

NÃO,
corresponde a
apenas uma
ação
NÃO,
corresponde a
apenas uma
ação

NÃO

NÃO

NÃO,
corresponde a
apenas uma
ação

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

50 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM
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16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NÃO

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NÃO

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência A2: Acompanhar o nível pelo LG do R-8102 e
pelos pontos de amostragem da interface
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneira as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e à apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e à apenas
uma ação
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo

NÃO,
correspond

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

128

passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.

e à apenas
uma ação

9

A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

50 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

NA, leitura
é feita em
campo

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência C1: Acompanhar pressão de sucção da bomba
8101 A/B
Item
1

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM
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2

3

4

5

6

7

8

9

O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
NÃO,
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
correspond
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
e a apenas
duas válvulas manuais em campo.
uma ação
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

30 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM
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19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência C2: Se pressão de sucção atingir 1,0 kgf/cm²,
para bomba B-8101A/B
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

10

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
SIM
NÃO,
correspond
e a apenas
duas ações
Sim, duas
ações (para
bomba A e
depois a B)

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

15 min

SIM

10 min
NÃO,
atuação
toda
remota

SIM

30 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência D1: Acompanhar indicação da corrente do motor
e a pressão de descarga das bombas B-8107 A/B
Item
1
2

3

4

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos

SIM
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5

6

7

8

9

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

20 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO
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22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência D2: Parar as bombas B-8107 A/B caso com a
queda da pressão de descarga ou da corrente
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
SIM
NÃO,
correspond
e a apenas
duas ações
SIM, duas
ações (para
bomba A e
depois a B)

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

5 min

SIM

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

5 min
NÃO,
atuação

SIM

12
13

SIM
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toda
remota
14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

20 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

NÃO, não
fica claro a
que valor
específico
de pressão
deve atuar

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência E1 e F1 (ações iguais): Acompanhar pressão
nos parâmetros de processo PR-8403 e PR-8404A/B
Item

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM,
passado
com todos
turnos

SIM

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável

SIM, fica
em meio

NÃO

1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneira as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?
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como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

eletrônico e
físico
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
É apenas
leitura de
uma
variável

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

20 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO
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23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência E2 e F2 (ações iguais): Em caso de aumento
descontrolado da pressão, atuar remotamente na XV-8401
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
SIM
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

5 min

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

5 min
NÃO,
atuação
toda
remota

SIM

137

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

20 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

NÃO, não
fica claro a
que valor
específico
de pressão
deve atuar

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência G1 e G2: Acompanhar amperagem das bombas
B-8401A/B / Em caso de amperagem baixa (indicando possível cavitação), certificar
que esteja com indicação real
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico

SIM

NÃO
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6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
É apenas
leitura de
uma
variável

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

30 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM
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Avaliação da Ação de Contingência H1: Acompanhar pressão nos parâmetros
de processo PR-8403 e PR-8404A/B
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

20 min

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15 min

NÃO
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15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência H2: Em caso de aumento descontrolado da
pressão, atuar manualmente válvula de bloqueio na linha de by-pass
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação

NÃO

8

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo

NÃO

SIM

NÃO,
correspond

SIM

NÃO

NÃO
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passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.

e a apenas
uma ação

9

A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

20 min

SIM

10 min

SIM

5 min

SIM

15 min

NÃO

12
13

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

NÃO, não
fica claro a
que valor
específico
de pressão
deve atuar

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência H3: Manter pressão do coletor de vapor (HPS)
em no máximo 50 kgf/cm²
Item
1

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM
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2

3

4

5

6

7

8

9

O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
NÃO,
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
correspond
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
e a apenas
duas válvulas manuais em campo.
uma ação
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

5 min

SIM

5 min

SIM

NA

SIM

15 min

NÃO

12
13

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM
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19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência H4: Acompanhar vazão de vapor para o
trocador em função do trip do purgador
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM
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10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

5 min

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência H5: Em caso de queda de vazão, alinhar
manualmente o by-pass do purgador
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

12
13

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
SIM
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

20 min

SIM

10 min

SIM

5 min

SIM

15 min

NÃO

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

NÃO, não
fica claro
em que
valor de
vazão é
necessário
atuar

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO
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21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência H6: Reforçar comunicação da ocorrência do
by-pass da PCV-8404
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
NÃO, é
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
apenas uma
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
instrução
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11
12

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

NA

SIM
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É apenas
uma
instrução

SIM

15 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Avaliação da Ação de Contingência I1: Acompanhar o nível do T-8702 e a pressão
do TQ-2312
Item

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM,
passado
com todos
turnos

SIM

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico

NÃO

1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?
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6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

9

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

12
13

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
É apenas
leitura de
uma
variável
SIM
É apenas
leitura de
uma
variável
É apenas
leitura de
uma
variável
NA

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM
SIM

NA

SIM

30 min

NÃO

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NA

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

SIM

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NÃO

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM
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Avaliação da Ação de Contingência I2: Acompanhar o nível do T-8702 e a pressão
do TQ-2312
Item
1
2

3

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

6

O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
escrita?

7

O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita
por quem / checado por quem)?

8

O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
duas válvulas manuais em campo.

9

A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

20 min

SIM

10 min

SIM

10 min

SIM

30 min

NÃO

12
13

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

SIM
NÃO,
correspond
e a apenas
uma ação
NÃO, é
apenas
leitura de
uma
variável

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM
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Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

NÃO, não
fica claro o
valor do
nível para
atuar

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

17

Avaliação da Ação de Contingência K1: Acompanhar nível pelo LT-8714
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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9

A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

SIM

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

20 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência K2: Caso nível chegue a 60%, desarmar o
C-8701 pelo botão de emergência do painel do SDCD
Item
1
2

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM
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3

Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

4

Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

5

6

7

8

9

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
NÃO,
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
correspond
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
e a apenas
duas válvulas manuais em campo.
uma ação
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

NÃO

11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

5 min

SIM

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?
Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

5 min
NÃO, ação
é remota

SIM

20 min

NÃO

12
13

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO
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20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência K3: Agilizar envio de metanol para a A-8600
em caso de atuação do LAH-8714
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneria as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
NÃO,
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
correspond
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
e a apenas
duas válvulas manuais em campo.
uma ação
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO
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11

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

10 min

SIM

15 min
NÃO, a
ação é
remota

SIM

20 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

SIM

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

SIM

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NÃO

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência L1: Acompanhar as vazões das bombas para
os reatores R-8801 e 8811
Item
1
2

3

4

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneira as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos

SIM
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5

6

7

8

9

Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma
cor diferente de papel)?

SIM, fica
em meio
eletrônico e
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

12

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de
uma
variável

SIM

13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

NÃO

SIM

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

10 min

NÃO

15

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO
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22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM

Avaliação da Ação de Contingência M1: Manter observação constante no nível do
vaso V-8812 por meio do medidor LT-8832
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Questão
O procedimento/ação é capaz de impedir que o evento de preocupação
(e dessa maneira as consequências) ocorra?
O procedimento é auditável? A trilha do procedimento escrito,
treinamento do operador, reciclagem e certificação da compreensão do
operador está completa?
Existe um procedimento escrito? O procedimento define claramente os
passos que
precisam ser concluídos na sequência adequada para impedir com
sucesso que ocorra o evento indesejado de preocupação?

Resposta

Obrigatório?

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM,
passado
com todos
turnos
Uma cópia impressa (papel) do procedimento está disponível para uso
SIM, fica
imediato pelo operador? Este procedimento é claramente identificável
em meio
como um procedimento de emergência (por exemplo, impresso em uma eletrônico e
cor diferente de papel)?
físico
NÃO,
O procedimento é baseado em uma lista de verificação (checklist)
correspond
escrita?
e a apenas
uma ação
NÃO,
O procedimento é uma lista de verificação escrita por duas pessoas (feita correspond
por quem / checado por quem)?
e a apenas
uma ação
NÃO, é
O procedimento corresponde há mais de uma ação (remota ou em
apenas
campo) para serem feitas sequencialmente, dentro de um mesmo
leitura de
passo? Por ex.: um dos passos do procedimento corresponde a fechar
uma
duas válvulas manuais em campo.
variável
A falha em concluir o procedimento é clara e imediatamente
apresentada à pessoa que faz o procedimento? Ao executar a tarefa é
SIM
possível dizer que cometeram um erro durante a execução da própria
tarefa?
Os operadores foram treinados no uso do procedimento? Reciclagem
conforme necessário?

10

Um registro de conclusão indica que o procedimento foi concluído?

11

12

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Quanto tempo levará para que o operador tome medidas para
interromper o evento de preocupação, uma vez que a necessidade de
ação é determinada?

NA

SIM

Quanto tempo leva para concluir o procedimento depois de iniciado?

É apenas
leitura de

SIM
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uma
variável
13

Existe algum tempo de deslocamento para o local onde a ação é
necessária?

14

Quanto tempo é disponível desde o evento inicial até que o evento
indesejado ocorra?

15

NÃO

SIM

20 min

NÃO

Existem ferramentas especiais necessárias para realizar o procedimento?

NA

SIM

16

Existem ferramentas especiais disponíveis para uso imediato?

NA

SIM

17

Os equipamentos de proteção especiais (luvas, respiradores, pacotes de
ar, etc.) são necessários no local de trabalho? Esses itens estão
imediatamente disponíveis e quanto tempo levará para coletá-los?

NA

SIM

18

A necessidade de conclusão do procedimento é claramente anunciada?

SIM

SIM

19

Existe um alarme em um painel de controle para indicar que o evento
inicial ocorreu? Como o alarme é implementado? Usando o BPCS ou o
SIS?

NÃO

NÃO

20

O painel de controle está sempre acompanhado pela operação?

SIM

NÃO

21

Se houver um alarme em um painel de controle, o alarme é ativado
usando o sistema de controle de processo básico (BPCS)?

NA

NÃO

22

O alarme é ativado usando um SIS? Se sim, qual é a classificação SIL do
alarme?

NA

NÃO

23

Este procedimento é independente de outros procedimentos ou ações
tomadas e reivindicadas como um IPL durante a análise do LOPA?

SIM

SIM
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