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RESUMO 

 

O comissionamento é um processo complexo e dinâmico, que envolve comunicação efetiva, 

planejamento cuidadoso e a sua correta execução. Possui objetivo de localizar e solucionar 

problemas, alcançar as especificações e critérios de operação, além de permitir que os 

problemas sejam resolvidos de maneira objetiva, oportuna e economicamente viável. Durante 

a execução do comissionamento existem diversos riscos inerentes às atividades e com 

potencial de causar prejuízos à partida e operação comercial bem sucedida da planta. 

Contudo, modelos quantitativos ainda são poucos explorados para analisar e quantificar estes 

riscos. A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver uma metodologia baseada em 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) para compatibilização de projetos a partir da 

avaliação de riscos presentes no processo de comissionamento, servindo de ferramenta 

auxiliar à tomada de decisão na implementação de uma nova planta de refino. Para a 

validação do modelo proposto optou-se pela realização de Estudos de Casos, para duas 

situações presentes no processo de comissionamento de uma nova refinaria. As informações 

para validação foram obtidas através da coleta de dados a partir de documentos de projeto 

básico e entrevistas com especialistas “in-loco”. Os resultados obtidos através do modelo 

foram bastante satisfatórios e evidenciou-se a necessidade de desenvolvimento de ferramentas 

quantitativas que auxiliem o processo de tomada de decisão, aumentando a probabilidade de 

sucesso do comissionamento. Foi constatado também que a ausência de modelos quantitativos 

pode ocasionar requisitos de segurança ou de confiabilidade operacional extremamente 

elevados, baseado apenas no julgamento e experiência de especialistas, que podem onerar 

consideravelmente o investimento de implantação do projeto. Desta forma, a análise 

quantitativa dos pontos mais críticos do empreendimento pode levar a simplificações de 

projeto factíveis, que mantenham os riscos dentro de parâmetros aceitáveis e reduzam o custo 

de implantação, aumentando a rentabilidade esperada da instalação. 

 

 

Palavras Chave: Análise quantitativa de riscos, Manutenção Centrada na Confiabilidade, 

Comissionamento. 
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ABSTRACT 

 

Commissioning is a complex and dynamic process that involves effective 

communication, careful planning and ensure its proper implementation. Has aimed to locate 

and solve problems, achieve the specifications and operating criteria, and allows that 

problems are resolved objectively, timely and economically feasible. During the execution of 

commissioning there are many risks involved in the activities with potential to cause damage 

to the start and successful commercial operation of the plant. However, quantitative models 

are still few explored to analyze and quantify these risks. This research aims at developing a 

methodology based on Reliability Centered Maintenance (RCM) to compatibilization of 

design from the assessment of risks in the commissioning process, serving as a tool to assist 

decision making in the implementation of a new refining plant. The validation of the proposed 

model was performed through Case Studies, for two situations present in the process of 

commissioning of a new refinery. The information for validation were obtained by collecting 

data from basic project documents and interviews with experts. The results obtained from the 

model were quite satisfactory and showed the need for the development of quantitative tools 

that aid the process of decision making, increasing the likelihood of successful 

commissioning. It was also found that the absence of quantitative models can lead to 

extremely high security requirements or operational reliability, based solely on the judgment 

and experience of experts, which can greatly encumber the investment project 

implementation. Thus, the quantitative analysis of the critical points of the project can lead to 

feasible project simplifications, to keep risks within acceptable parameters and reduce the cost 

of implementation, increasing the expected profitability of the installation. 

 

 

Keywords: Quantitative Risk Analysis, Reliability Centered Maintenance, Commissioning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de projetos de construção é uma tarefa difícil, devido à complexidade, 

incertezas e o grande número de atividades envolvidas. O aumento da complexidade e das 

incertezas dos projetos ocasionam perdas significantes na indústria da construção. 

Segundo Mota et al (2010), existem diversas causas que ocasionam estas perdas, entre 

elas falta de planejamento, falta de experiência do construtor, problemas com subcontratação, 

escassez de material, indisponibilidades e falhas de equipamentos, falta de comunicação entre 

as partes e erros durante o estágio de construção. Além das causas citadas anteriormente, 

Hameri (1997) cita a falta de disciplina no controle das modificações de projeto, a existência 

de diversos pontos de vista onde os objetivos do projeto são pobres e a reatividade a 

mudanças bruscas no ambiente de projeto. 

Estas perdas são intensificadas nos grandes projetos, que tem se tornado cada vez mais 

populares nos últimos anos, e possuem maior complexidade provocada por uma série de 

fatores tais como: tarefas complexas, inserção de componentes de alta tecnologia, requisitos 

de mão de obra qualificada e restrições de financiamento, bem como suas inúmeras fontes de 

incerteza e suas respectivas interações. Há evidências substanciais de que estes fatores muitas 

vezes acabam levando à custos suplementares significativos, atrasos na conclusão e falhas nas 

entregas, por estas não atenderem aos requisitos identificados durante a execução do projeto. 

(SANDERSON, 2012) 

De acordo com Kardes et al (2013) a complexidade é uma parte inerente e indispensável 

de um grande projeto de engenharia e a importância do seu gerenciamento não pode ser 

subestimada para que o sucesso seja alcançado. Consequentemente, projetos de grande escala 

estão sujeitos a riscos elevados que exigem abordagens sistemáticas de gestão de risco, que 

devem ser adequadas, e aplicadas de modo a evitar o fracasso do empreendimento. 

Para Kumar (1989) um fator importante para alcançar o sucesso é o desenvolvimento de 

estratégias e filosofias importantes para o empreendimento. A eficácia de uma equipe de 

projeto é muito maior se esta equipe possui estratégias de execução devidamente planejadas, 

incluindo estratégias alternativas. 

Segundo Rolstad (1991) a base para o sucesso do projeto é estabelecida durante a fase 

de partida. Este período é normalmente o mais agitado de qualquer projeto, no qual o cliente 

estará aguardando documentos e desenhos de projeto e há grande expectativa com relação à 
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entrega das instalações. Entretanto, o sucesso do projeto é mais dependente das preparações, 

que são realizadas em um momento anterior, do que é realmente realizado durante a partida. 

Durante a fase de elaboração do projeto de detalhamento, a equipe de projeto utiliza o 

resultado do processo de projeto conceitual, como a entrada para o projeto detalhado e 

normalmente esta fase termina com um acordo formal entre o cliente e a equipe de projeto. 

Ao término do projeto de detalhamento, este deve estar pronto para ser construído e testado. 

Quando as modificações de projeto são sugeridas, estas devem ser avaliadas para a adequação 

à finalidade original da instalação. Em outras palavras, a equipe de projetos deve determinar o 

quanto cada alteração de projeto atende aos requisitos previamente identificados. (JACK, 

2013) 

Já durante a etapa de comissionamento, diversos fatores podem contribuir para que 

determinados riscos mapeados nas etapas de planejamento se materializem, influenciando 

substancialmente o caminho crítico de execução do empreendimento. As consequências deste 

riscos podem variar sob diversos aspectos, como danos financeiros, danos às pessoas ou danos 

ambientais. 

Neste contexto, o processo de comissionamento deve ser capaz prover estratégias e 

filosofias necessárias para analisar e quantificar os riscos inerentes a execução das atividades, 

uma vez que estes riscos podem ser maléficos à partida e operação comercial da planta. Os 

riscos estão presentes em todas as atividades humanas, uma vez que não existem atividades 

com risco zero, nem equipamentos com taxas de falha igual a zero. (SMITH, 2011) 

O nível mais básico de segurança de uma planta está associado à concepção de um 

processo seguro e ao projeto dos equipamentos. Se o processo é inerentemente seguro e os 

equipamentos são corretamente projetados, temos que a probabilidade de ocorrência de 

incidentes é muito menor. As falhas podem conduzir a danos, e pequenos danos são 

inconvenientes e tem custos menores, porém, danos maiores ou catastróficos podem incluir 

perda de vidas, perda de equipamentos, e muito mais. Um dos objetivos de um projeto é 

minimizar a probabilidade de grandes danos encontrando uma probabilidade de ocorrência e 

níveis de danos aceitáveis. (TOWLER & SINNOTT, 2012) 

O desenvolvimento de métodos quantitativos que busquem equilibrar os riscos presentes 

no processo de comissionamento, com os custos associados a mitigação destes ainda é pouco 

explorado na literatura. De acordo com Cagno et al (2002), a ausência de estudos analíticos 

nesta área é decorrente da complexidade considerável do processo de comissionamento, que 



Capítulo 1 Introdução 

 

3 

torna difícil reduzir os riscos envolvidos no processo, exigindo cada vez mais maior 

conhecimento específico, julgamento e habilidade gerencial por parte dos gestores. 

Nesta dissertação será abordado o projeto de uma planta de refino, através de um viés de 

análise de risco, com o intuito de analisar a compatibilização do projeto do ponto de vista de 

comissionamento, considerando as incertezas inerentes ao projeto e agregando avaliações que 

permitam quantificar os riscos associados às modificações de projeto. 

 

1.1 Justificativa 

A implantação de uma nova refinaria de petróleo é um marco desafiador para a indústria 

de construção nacional, uma vez que a última refinaria inaugurada nestas condições ocorreu 

há mais de 30 anos. A falta de investimentos ao longo dos anos ocasionou uma perda da 

capacidade tecnológica pela evasão dos profissionais e das restrições de admissão de pessoal 

nas empresas do setor. 

Além das interfaces existentes entre os diversos sistemas presentes em uma refinaria de 

petróleo, o modelo de contratação adotado para a construção destas novas refinarias prevê a 

divisão das mesmas em diversos contratos que aumentam ainda mais o número de interfaces. 

Este aumento de interfaces entre diversas empresas, com escopos de implantação distintos, 

contribui para o aumento da complexidade do gerenciamento do projeto como um todo. Esta 

situação é ainda mais crítica quando da realização da etapa de comissionamento. 

O comissionamento é um processo complexo, dinâmico que envolve comunicação 

efetiva, planejamento cuidadoso e execução do planejamento. Os dados e informações que 

são originados dos testes de validação e qualificação podem também ser utilizados para 

diagnosticar problemas nos sistemas operacionais da instalação ou sistemas mecânicos 

durante a etapa de construção. Isto permite localizar e solucionar problemas, alcançar as 

especificações de performance e os critérios de operação, além de permitir que os problemas 

sejam resolvidos de maneira objetiva, oportuna e economicamente viável. 

Os dados oriundos do comissionamento, desde que bem documentados, podem fornecer 

a entidades certificadoras e agências reguladoras, a garantia que a construção, instalação e 

operação dos vários equipamentos e sistemas mecânicos estão ocorrendo perfeitamente. No 

geral, o processo de comissionamento, quando meticulosamente planejado e executado, reduz 

prazo e custos para qualquer organização (HESSLER, 2008). 
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Contudo, apesar de diversas linhas de pesquisas apontarem a importância do 

comissionamento no ciclo de vida de um empreendimento, boa parte do conhecimento 

utilizado na tomada de decisões está associado ao conhecimento empírico de especialistas, 

oriundo de anos de experiência em partidas de plantas similares. Este conhecimento fornece 

meios qualitativos de avaliação dos problemas por similaridade, o que pode ser diretamente 

influenciado pelo tamanho e complexidade do empreendimento.  

Muitos riscos estão associados ao processo de comissionamento, podendo resultar 

basicamente em três tipos de impactos: financeiros, pessoais e ambientais. Estas condições 

são potencialmente agravadas devido ao processo de comissionamento ter uma característica 

tensa e conturbada, onde os equipamentos e instalações serão colocados em operação pela 

primeira vez. 

A avaliação destes riscos, nas situações mais críticas, são extremamente complexas e 

envolvem diversas restrições e condições operativas, que não são facilmente priorizados por 

modelos qualitativos. Desta forma, os impactos devem ser avaliados quantitativamente e 

confrontados com critérios de aceitação de risco, que variam de acordo com a região onde 

está localizado o empreendimento e a cultura da empresa. 

Neste cenário, surge a necessidade de desenvolvimento de modelos quantitativos que 

auxiliem à tomada de decisão, a partir dos riscos oriundos dos cenários mais críticos do 

processo de comissionamento. A avaliação destes riscos permite realizar análises no tocante a 

priorização de riscos, uma vez que é inviável economicamente a eliminação de todos os 

riscos, e possibilita realizar análise de custo-benefício quando da necessidade da definição de 

medidas mitigadoras de risco. 

Considerando que as alterações de projeto se tornam mais custosas à medida que o 

projeto é executado, temos que as análises de risco sob o ponto de vista de partida e 

comissionamento devem ser iniciadas desde a etapa de compatibilização do projeto, com o 

intuito de aumentar o potencial de sucesso da partida do empreendimento. 

Desta forma, espera-se que o desenvolvimento de uma metodologia baseada em 

Manutenção Centrada da Confiabilidade, em conjunto com ferramentas quantitativas de 

análise de risco, contribua para análise de cenários críticos, durante a compatibilização de 

projeto, originados por riscos oriundos comissionamento quando da implantação de uma nova 

planta de refino. 
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1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia baseada em Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (MCC) para compatibilização de projeto através da avaliação de 

riscos inerentes ao processo de comissionamento, ainda na fase de projeto, servindo de 

ferramenta auxiliar à tomada de decisão na implementação de uma nova planta de refino. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, foram criados os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar ferramentas quantitativas de análise de risco, que possam ser 

incorporadas a metodologia MCC para estruturação do modelo proposto e 

avaliação dos cenários; 

• Estruturar um modelo baseado na metodologia de MCC que seja capaz de 

estimar as probabilidades de ocorrência e consequências associadas aos riscos 

envolvidos no comissionamento, durante a compatibilização de projeto; 

• Analisar a aplicabilidade da metodologia proposta, por meio de um estudo de 

caso, através de dados de projeto básico provenientes de uma refinaria em 

implantação. 

 

1.3 Metodologia 

O presente estudo foi concebido a partir de uma pesquisa exploratória acerca da 

aplicação de modelos quantitativos para análise da compatibilização de projeto através da 

análise de riscos aplicáveis ao processo de comissionamento. A pesquisa está fundamentada 

em artigos e livros correlatos ao tema, que serviram de base para a seleção dos principais 

riscos envolvidos no processo de comissionamento, e seleção dos possíveis modelos 

matemáticos já existentes na literatura para formalização e qualificação do modelo a ser 

proposto. 

Para tal, foram analisadas diversas ferramentas quantitativas para elaboração do modelo, 

sendo a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) escolhida como ferramenta principal 
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para o seu desenvolvimento. Outros modelos também foram utilizados para compor a 

metodologia, com o objetivo de agregar valor às etapas prevista em MCC de maneira a 

possibilitar análises relevantes ao processo de tomada de decisão. 

Para a validação do modelo proposto optou-se pela realização de Estudos de Casos, para 

duas situações presentes no processo de comissionamento de uma nova refinaria. As 

informações para validação foram obtidas através da coleta de dados a partir de documentos 

de projeto básico e entrevistas com especialistas “in-loco”. Para isto foram desenvolvidos 

protocolos de entrevistas, que além do mapeamento das informações necessárias à construção 

do modelo, objetivaram identificar a experiência profissional e familiaridade do entrevistado 

com o assunto em questão, de maneira a facilitar a análise dos dados obtidos desta etapa. 

 

1.4  Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação foi dividida em seis capítulos conforme segue: 

• No capítulo 1, é realizada uma introdução a acerca do tema e é apresentada a 

justificativa para realização da presente avaliação, bem como seu objetivo geral 

e seus objetivos específicos. 

• No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica que fornecerá suporte a 

metodologia a ser proposta. Para tal, é realizada uma abordagem sobre análise de 

risco, HAZOP, Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), probabilidade 

de falha sob demanda e modelagem para erro humano HEART.  

• No capítulo 3 é apresentada a metodologia proposta para compatibilização de 

projetos através da avaliação de riscos durante a fase de comissionamento. Neste 

capítulo são descritas as etapas necessárias para realização da análise que são: 

definição do sistema, descrição do sistema, definição dos modos de falha e 

análise dos efeitos, análise das probabilidades de ocorrência, estimativa das 

consequências, e por fim, análise dos resultados e definição de medidas 

mitigadoras. 

• No capítulo 4, é apresentado Estudo de Caso de dois sistemas Refinaria Abreu e 

Lima, Fornos da Unidade de Destilação Atmosférica e Sistema de Compressão 

da Unidade de Hidrotratamento de Diesel, onde os riscos são quantificados e são 

sugeridas medidas de mitigação dos riscos quando necessário. 
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• No capítulo 5 são apresentadas as conclusões da presente dissertação, bem como 

as sugestões para trabalhos futuros que não puderam ser exploradas quando da 

elaboração deste estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e a fundamentação teórica desta 

dissertação, considerando as metodologias utilizadas como referencial para compatibilização 

de projetos através da análise de riscos durante o processo de comissionamento. 

 

2.2 Análise de risco 

Com o aumento das pressões competitivas em todo o mundo, é essencial que as 

instalações operem com alta confiabilidade para maximizar o retorno do capital investido, daí 

a necessidade do uso eficiente de recursos ao longo do processo de comissionamento de 

maneira a evitar eventos não desejáveis, e esta priorização pode ser realizada através do nível 

de risco envolvido (TWEEDDALE, 2003). 

O risco pode ser considerado como o potencial de causar danos, e a existência de riscos 

não implica necessariamente em uma ação. O termo risco implica em probabilidade não em 

segurança, desta forma, risco é definido pela IChemE como "a probabilidade de um evento 

indesejável específico ocorrer dentro de um período determinado ou em circunstâncias 

determinadas." Se a probabilidade de dano que está sendo gerada por um risco é baixa o 

suficiente, então o risco é baixo e não há ação a ser tomada, mas se por outro lado, o dano é 

potencialmente muito grave financeiramente, e a probabilidade é suficiente, então neste caso 

se faz-se necessária uma ação para minimizar o risco. (NOLAN, 2011) 

Os modelos Process Hazards Analisys (PHA), What-If, Bow-Tie e HAZOP 

correspondem aos modelos qualitativos mais cogmuns na indústria sendo utilizados para 

realizar análises de risco de processo. Estima-se que até 80 por cento das avaliações de risco 

na indústria de processo sejam realizadas através de modelos qualitativos, sendo os 20% 

restantes realizados através de análises quantitativas. As avaliações quantitativas 

correspondem a estimativas matemáticas que dependem da evidência histórica ou das 

estimativas de falhas para previsão de ocorrências de eventos ou incidentes. Estas são 

comumente referidas como Avaliações Quantitativas de Risco (AQR). Os modelos 

quantitativos mais utilizados são: 
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• Árvore de eventos: Corresponde a um modelo lógico que representa 

graficamente e matematicamente a combinação de eventos de falhas e 

circunstâncias, em uma sequência lógica de incidentes; 

• Failure Tree Analysis (FTA): Corresponde a uma técnica dedutiva que incide 

sobre um incidente particular, muitas vezes chamado “evento de topo”. A partir 

deste evento se constrói um diagrama lógico de todas as sequências de eventos 

possíveis que podem levar a esse incidente. Geralmente é um modelo lógico que 

representa graficamente e matematicamente várias combinações de falhas de 

equipamentos e erros humanos que possam resultar em um incidente de 

interesse; 

• Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Corresponde a uma tabulação de 

itens de instalações e equipamentos, seus modos de falha potenciais e os efeitos 

dessas falhas nos equipamentos ou instalação. Cada modo de falha representa a 

descrição do que levou o equipamento a falhar, sendo o efeito do incidente, a 

consequência ou sistema de resposta ao fracasso. O FMEA não é útil para a 

identificação de combinações de falhas que podem levar a incidentes. Pode ser 

utilizado em conjunto com outras técnicas de identificação de perigo tais como 

HAZOP para investigações especiais; 

 

Segundo Casal (2008), a análise quantitativa de risco (AQR) consiste em um conjunto 

de metodologias para estimar o risco representado por um determinado sistema em termos de 

suas perdas. Apesar da aplicação sistemática de medidas de segurança clássicas, muitos 

acidentes com consequências graves continuam a ocorrer. Por outro lado, a análise 

quantitativa de risco fornece uma abordagem avançada e complementar podendo ser 

considerada como mais um passo para uma indústria mais segura. Análise quantitativa do 

risco baseia-se na aplicação de modelos matemáticos para determinar as consequências de 

acidentes cenários previamente identificados e sobre a utilização das frequências 

correspondentes a estimar o risco resultante sobre uma determinada área 

Segundo Hyatt (2011) o risco corresponde à medida da importância dos perigos e é 

função da severidade do perigo e da sua probabilidade de ocorrência. A definição técnica de 

risco é o produto da consequência do perigo pela sua frequência, isto é, a gravidade do perigo 
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multiplicada pela a sua probabilidade de ocorrência. Em outras palavras podemos reescrever 

como a Equação (2.1). 

 

Risco = (Consequências) x (Freqüência)       (2.1) 

 

Dado a ocorrência de um acidente, para cada conjunto identificado de eventos iniciais, é 

possível realizar uma avaliação dos danos e a distribuição das perdas condicionais 

(consequências dado a ocorrência da falha). No caso de situações de N falhas mutuamente 

exclusivas, a distribuição cumulativa condicional C (x | f) é descrita pela Equação (2.2). 

(TODINOV, 2007) 

 

C(x| f ) = p1|fC1(x| f ) + p2|f.C2(x| f )+ . . . +pn|f.Cn(x| f )     (2.2) 

pi|f – probabilidade condicional que o i-ésimo cenário ocorra, dado que já ocorreu a falha 

Ci(x|f) – consequência associada ao i-ésimo cenário 

 

A redução do risco corresponde basicamente ao emprego de medidas de proteção. 

Contudo, para realizar seu emprego, precisamos decidir em quanto precisamos reduzir o risco, 

ou seja, precisamos decidir como as medidas de proteção devem ser. O objetivo principal é 

reduzir o risco de inaceitável para pelo menos tolerável. Este princípio tem um impacto 

fundamental sobre as formas que são utilizadas para projetar um sistema de segurança. 

Segundo Macdonald (2004) o principio de ALARP (tão baixo quanto praticável) 

reconhece três categorias de risco: 

• Risco Insignificante: corresponde ao risco amplamente aceito pela maioria das 

pessoas em suas vidas cotidianas, estes incluem o risco de ser atingido por um 

raio ou de ter uma falha nos freios em um carro, por exemplo; 

• Risco tolerável: corresponde ao risco tolerável em vista dos benefícios obtidos 

por aceitá-lo, mas que seria preferível se o mesmo não existisse. Isso se aplica, 

por exemplo, a viajar em um carro, onde é aceitável que acidentes ocorram, 

contudo o viajante faz o possível para minimizar as chances de ocorrência de um 

desastre; 

• Risco inaceitável: corresponde ao risco que é tão alto que não estamos dispostos 

a tolerá-lo, onde as perdas superam quaisquer benefícios possíveis da situação; 
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O conceito de risco tolerável, também conhecido com principio de ALARP, é ilustrado 

na Figura 2.1 – Princípio de ALARP. 

 

Figura 2.1 – Princípio de ALARP. 

Fonte: Adaptado de Macdonald (2004). 
 

Essencialmente, este princípio orienta os participantes da análise de risco para a fixação 

de metas de risco tolerável para uma situação perigosa. Este é o primeiro passo na criação de 

um padrão de desempenho para qualquer sistema de segurança. 

Conforme mencionado anteriormente, o risco é uma função da frequência de um 

acidente e da magnitude de suas consequências. As possíveis consequências são danos para a 

população ou prejuízos econômicos. A análise quantitativa de risco, muitas vezes leva em 

conta a perda humana. Os possíveis tipos de danos às pessoas são lesões ou fatalidade. No 

entanto, uma quantidade significativa de trabalho adicional é necessário a fim de analisar os 

ferimentos (por exemplo, queimaduras de segundo grau ou danos devido a um gás tóxico) e 

um nível significativo de incerteza afeta a análise no caso de riscos múltiplos. Como 

resultado, a maioria das avaliações de risco apenas considera os efeitos fatais. As seguintes 

definições de riscos individuais e sociais e os mapas de contorno de risco são baseados em 

efeitos fatais. 

O risco individual pode ser definido como o risco de uma pessoa nas proximidades de 

um perigo. Esta definição inclui a natureza da lesão ao indivíduo, a probabilidade de cada tipo 

Magnitude do Risco 

O risco não pode ser 
justificado, exceto em 
circunstâncias 
extraordinárias. 

Região intolerável 
Tipicamente risco de 
fatalidade é maior que 
10E-4 

ALARP ou 
região tolerável 

Região aceitável 
Tipicamente risco de 
fatalidade é menor que 
10E-6 

Necessário manter as 
garantias que o risco 
permaneça neste nível. 

Se o risco pode ser 
mitigado, é aceitável. 
Requer análise de custo 
benefício. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

12 

de lesão e o período de tempo durante o qual pode ocorrer a lesão. A unidade usada para 

medir o risco individual é o ano-1. (CONSIDINE, 1984) 

Os acidentes graves podem afetar áreas nas quais um grande número de pessoas estão 

concentradas. Nestes casos, o risco social é utilizado para medir o risco de uma pessoa do 

grupo. O risco social é o número esperado de mortes por ano em acidentes de medição e é 

calculado usando dados demográficos para uma determinada área. Ao estimar o risco social 

em uma determinada área, é possível considerar parâmetros específicos, tais como os efeitos 

da hora do dia (situações diferentes durante o dia ou à noite, por exemplo), os efeitos do dia-

de-semana (dias úteis ou fins de semana) e a proteção fornecida pelo abrigo (pessoas dentro 

de casa vai ser protegidas contra certos cenários de acidentes). 

Além dos danos às pessoas e prejuízos econômicos, deve-se considerar na análise de 

riscos a probabilidade de ocorrência de impactos ambientais, uma vez que a indústria do 

petróleo, em toda a sua extensão, tem o potencial de produzir expressivos impactos 

ambientais, que podem advir tanto das atividades rotineiras, portanto previsíveis (poluição por 

emissão de poluentes e resíduos), quanto de possíveis acidentes operacionais. No Brasil, a 

indústria de petróleo tem sido objeto constante da atenção da sociedade, devido à ocorrência 

recente de alguns acidentes com sérias e danosas consequências para o meio ambiente. 

(Mariano,2004) 

Em muitos dos segmentos da indústria do petróleo, o potencial de perigo das atividades 

é considerável, e os riscos de acidentes devem ser mitigados ao máximo, a fim de se reduzir a 

possibilidade de impactos sociais e ambientais indesejáveis. Nesse sentido, a atenuação dos 

riscos será tanto mais efetiva quanto mais antecipadamente for considerada a variável 

ambiental, preferencialmente quando da etapa de planejamento. Entretanto, sua magnitude 

econômica justifica elevados gastos na minimização dos impactos e riscos ambientais e 

sociais associados à atividade petrolífera. Por outro lado, pode-se dizer que a disposição dos 

agentes econômicos em investir na proteção do meio ambiente está diretamente relacionada 

ao rigor da legislação ambiental de cada país e à capacidade operacional de seus órgãos 

reguladores e de meio ambiente. 

Apesar dessa origem, com o passar do tempo os modelos de avaliação de impactos 

ambientais passaram a se tornar cada vez mais específicos, à medida que o aprofundamento 

do conhecimento permitiu tipificar causas e efeitos correspondentes em diferentes segmentos 

do meio ambiente, em face de intervenções também específicas. Atualmente estão disponíveis 
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modelos bastante elaborados e detalhados, visando apoiar a avaliação de impactos de 

empreendimentos das mais diferentes naturezas: aproveitamentos hidroenergéticos, usinas e 

indústrias com vários processos de produção, obras hidráulicas e sanitárias, rodoviárias e 

habitacionais etc. 

Finalmente, na fase de Avaliação dos Impactos propriamente dita, atribuem-se aos 

feitos, parâmetros de importância ou significância, que envolvem uma valoração subjetiva ou 

normativa, tornando esta fase do processo um de seus pontos mais críticos (MAGRINI, 1990). 

Ainda nos dias de hoje, a grande discussão dos modelos quantitativos de avaliação de 

impactos ambientais se concentra na unidade de medida utilizada para mensurar os impactos 

ambientais, tão diversos quanto a poluição do ar, a degradação de um ecossistema único ou 

ainda as modificações impostas sobre uma determinada estrutura social e cultural. Algumas 

técnicas buscam medir os impactos em termos monetários, enquanto que outros procuram 

aplicar escalas de valor aos diferentes impactos originalmente medidos, em suas respectivas 

unidades físicas. 

Segundo Mannan (2012) uma avaliação completa dos riscos envolve a estimativa da 

frequência e das consequências de uma gama de cenários de perigos, dos riscos sociais e 

individuais, e o processo de decisão que definirá se o risco pode ser tolerado ou se são 

necessárias medidas de redução de risco. Para cada cenário, um conjunto de cadeias de 

consequências é desenvolvido apresentado a evolução do evento. Esta cadeia de 

consequências é mais bem representada através de uma árvore de eventos, onde cada braço 

representa uma simples consequência da cadeia. 

Para tal, isto envolve primeiro a estimativa da frequência de alguns ou todos os 

resultados. É possível sintetizar valores através da utilização de modelos de árvore de eventos 

e árvore de falha. Alternativamente, a análise continua na avaliação dos riscos individuais e 

sociais. Os riscos sociais são calculados a partir da estimativa da população exposta ao risco. 

 

2.3 HAZOP 

Uma ferramenta importante na análise de riscos de uma planta de processo é o HAZOP. 

O modelo HAZOP se originou na década de 1960 e se desenvolveu como um modelo prático 

para a identificação de riscos e problemas nas indústrias de processo no início de 1970, no ICI 

Imperial Chemical Industries. 
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A base do modelo Hazop foi originada na indústria química, a partir da necessidade de 

identificar perigos oriundos do manuseio de substâncias perigosas. Além da identificação 

destes perigos, o modelo busca identificar medidas para minimizar ou eliminar 

completamente fontes potenciais de risco. Depois de mais de 30 anos de uso, o modelo 

HAZOP é amplamente aceito e teve seu uso estendido para outras áreas de atuação, como por 

exemplo, a indústria farmacêutica. (KLETZ, 1999) 

Para aplicações práticas, se o HAZOP é usado para uma tecnologia complexa, o 

resultado apresenta uma grande variedade de cenários. Contudo, atender a todas as 

recomendações geradas na análise pode ser muito caro, sendo necessário selecionar os 

cenários no que diz respeito a sua relevância para segurança e para operabilidade. (KOTEK et 

al, 2012) 

Como uma metodologia baseada no debate, o HAZOP é um modelo para estimular a 

criatividade e se apresenta como um procedimento para a geração de idéias. A abordagem de 

brainstorming para a resolução de problemas é baseada em dois princípios: o adiamento do 

julgamento, e que a quantidade de informação gera qualidade. A força da abordagem reside 

na consistência do grupo de análise, que deve ser multidisciplinar com conhecimentos em 

projeto, operação e manutenção dos sistemas. (SHAFAGHI & COOK, 1988) 

Para Nolan (2012) as análises de segurança e proteção não tem o objetivo de substituir 

ou duplicar as análises realizadas na concepção do projeto. Excepcionalmente, projetos 

complexos ou grandes podem exigir vários níveis de segurança e consequentemente diversas 

análises de segurança durante a fase de projeto. Estas análises devem ser iniciadas nos 

diversos estágios do projeto, ou seja, desde o projeto conceitual, passando pelo projeto de 

detalhamento, até os estágios finais do projeto executivo. Sua importância é bastante 

relevante, pois alterações ocorridas em estágios mais avançados podem ser bastante onerosas 

e implicar em problemas de cronograma. 

Na prática o HAZOP precisa de um nível moderado de habilidade para ser realizado, 

sendo um processo minucioso e sistemático que deve ser conduzido de forma adequada, e 

registrado com precisão. Normalmente um líder de equipe é utilizado para orientar a equipe 

de especialistas durante o processo. O líder da equipe normalmente participou de treinamento 

especializado e possui experiência na condução do HAZOP, devendo seguir um formato 

padrão de desvios que precisam ser abordados. 
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Além das aplicações citadas anteriormente, vale ressaltar que o HAZOP também é 

amplamente utilizado durante a fase de comissionamento de uma unidade, uma vez que 

fornece diversas informações acerca das condições operativas da instalação e as possíveis 

causas e efeitos dos desvios que foram previamente mapeados. 

 

2.4 Manutenção Centrada na Confiabilidade 

A Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) surgiu no setor aéreo durante os 

anos 1960 e 1970 a partir do trabalho original dos criadores F. Stanley Nowlan e Howard 

Heap. Nowlan e Heap afirmaram que a lógica da MCC é baseada em três questões, a saber: 

Como ocorre uma falha? Quais são as suas consequências para a segurança ou 

operacionalidade? Que bem pode fazer a manutenção preventiva? Em seu trabalho os 

criadores enfatizam que em MCC o elemento de condução de todas as decisões de 

manutenção não é a falha de um dado item, mas sim a consequência do que a falha pode 

ocasionar para o equipamento/sistema como um todo (NOWLAN, 1978). 

Devido a sua estruturação e ampla aceitação junto a comunidade científica, a 

metodologia de MCC também é aplicada a outros casos onde se busca realizar a priorização 

de determinadas atividades ou consequências, de maneira a subsidiar a tomada de decisão. 

Neste sentido, os conceitos de confiabilidade são associados às probabilidades de ocorrência 

dos eventos para estimativa das consequências, e subsequente utilização destes resultados 

para análise dos riscos associados. 

Normalmente a modelagem de MCC é utilizada pela primeira vez durante o projeto do 

equipamento e na sua fase de desenvolvimento, quando este modelo é utilizado para 

desenvolver os planos de manutenção. Durante a operação e implantação de produtos, estes 

planos são então modificados com base na experiência de campo. Os dois critérios a seguir 

são a chave para os planos de manutenção. (DHILLON, 1999) 

• Itens que não são críticos para a segurança: Neste caso, as tarefas de 

manutenção preventiva devem ser escolhidas de maneira que o custo do ciclo de 

vida da instalação diminua; 

• Itens que são críticos para a segurança: Neste caso, as tarefas de manutenção 

preventiva devem ser escolhidas de maneira a evitar que a confiabilidade ou a 

segurança caiam em níveis inaceitáveis. 
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Para Moore (2007) a Manutenção Centrada na Confiabilidade é a metodologia que 

determina a abordagem mais eficaz de manutenção, onde esta eficácia é determinada 

considerando a confiabilidade (ou probabilidade de falha) e custo o total de execução do 

plano de manutenção. A manutenção centrada na confiabilidade foca em ações que irá 

assegurar: (1) que os equipamentos e sistemas alcancem sua capacidade inerente de 

desempenho em confiabilidade e segurança; (2) que sejam estabelecidos padrões adequados 

de restauração dos equipamentos para a capacidade funcional quando da ocorrência de uma 

falha; (3) que a informação obtida seja utilizada para melhorias de projeto quando a 

confiabilidade revelar ser inadequada para os requisitos funcionais; (4) que os três itens 

anteriores são realizados com o mínimo custo de ciclo de vida. Desta forma, a metodologia 

pode ser caracterizada com o segue: 

1. Identificar as funções esperadas para cada sistema, construindo uma lista 

específica e qualitativa de cada requisito funcional; 

2. Identificar os modos de falha que podem resultar em perdas nas funções dos 

sistemas; 

3. Priorizar as necessidades funcionais utilizando análise critica das consequências 

dos efeitos para cada função e para cada modo de falha; 

4. Selecionar as tarefas adequadas para manutenção preventiva ou outras ações que 

preservem ou restabeleçam as funções do sistema, através da redução da 

probabilidade de falha, enquanto ainda é ao mesmo tempo rentável. 

 

Segundo Smith& Hinchcliffe (2003) o processo de Manutenção Centrada na 

Confiabilidade pode ser discutido em termos de sete passos básicos que vem sendo 

desenvolvidos com a experiência, como a maneira mais comum de delinear sistematicamente 

as informações requeridas: 

• Passo 1: Seleção do sistema; 

• Passo 2: Definição das fronteiras do sistema; 

• Passo 3: Descrição do sistema e diagramas funcionais de bloco; 

• Passo 4: Descrição das funções do sistema e falhas funcionais; 

• Passo 5: Análise dos modos de falha e análise dos efeitos (FMEA); 

• Passo 6: Análise da árvore lógica (LTA); 

• Passo 7: Seleção das tarefas. 
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Vale ressaltar que os passos 4, 5, 6 e 7 correspondem às quatro características básicas 

que caracterizam a Manutenção Centrada na Confiabilidade, entretanto dois passo adicionais 

são requeridos a fim de completar um programa de Manutenção Centrada na Confiabilidade 

de sucesso. São ele: 

• Passo 8: Execução das tarefas recomendadas; 

• Passo 9: Execução das ações necessárias para que os passo anteriores continuem 

sendo executados ao longo do tempo. 

 

A análise de modos de falha e efeitos (FMEA) é uma forma de análise não quantitativa 

que busca identificar a natureza das falhas que podem ocorrer em um sistema, máquina, ou 

parte de um equipamento pelo exame dos seus subsistemas ou componentes, considerando 

para cada um dos modos de falha os efeitos sobre o sistema. Desta forma, FMEA identifica 

condições específicas que precisam ser impedidas pela manutenção preventiva. São 

aplicações típicas de FMEA: (TWEEDDALE, 2003) 

• Identificação de cenários específicos, que possibilitem uma avaliação de risco 

de equipamentos ou máquinas; 

• Identificação dos cenários específicos, que possibilitem uma avaliação de risco 

de uma modificação nos equipamentos ou máquinas; 

• Identificação dos cenários específicos ao estudar uma única atividade de risco. 

 

Calixto (2013) faz ressalvas que indicam a necessidade de entender os diferentes tipos 

de falhas para que possam ser corretamente aplicadas utilizando FMEA. São elas: 

• Falha sob demanda; 

• Falha oculta; 

• Falha de causa comum; 

• Falha insegura. 

 

A falha sob demanda ocorre quando o equipamento é solicitado e falha, enquanto uma 

falha oculta é aquela que ocorre e não há como ser identificada. Em alguns casos quando a 

falha ocorre é difícil identificar, pois o equipamento não perde sua função. Já as falhas de 

causa comum ocorrem quando duas ou mais diferentes falhas funcionais são devidas a uma 
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mesma causa. Por fim, uma falha insegura leva os equipamentos a condições inseguras, 

podendo causar danos materiais, pessoais, ou até mesmo impactos ao meio ambiente. 

 

2.5 Probabilidade de falha sob demanda (Probability of faliure on Demand) 

A disponibilidade é um parâmetro útil para descrever a proporção de tempo que um 

item não está em modo de falha. Contudo, a indisponibilidade é mais útil para descrever a 

proporção do tempo que um item está em modo de falha. A indisponibilidade pode ser 

calculada de acordo com a Equação (2.3). 

UN = (tempo indisponível)/(tempo total)       (2.3) 

UN – Indisponibilidade 

 

Contudo, para o cálculo da probabilidade de falha sob demanda, são necessários alguns 

conceitos associados à confiabilidade. De acordo com Sutton (2010) temos que: 

• Tempo total entre falhas (MTTF): é o tempo em que o equipamento está em 

operação, ou seja, o tempo compreendido desde quando um item é colocado em 

operação até quando ele vem a falhar. 

• Tempo médio de reparo (MTTR): é o tempo necessário para reparar um item. É 

normalmente definido como o tempo total da manutenção corretiva, divido pelo 

numero de ações de manutenção executadas dado um período de tempo. 

• Tempo indisponível (MDT): é o tempo em que o sistema fica indisponível. 

• Tempo médio entre falhas (MTBF): é o tempo médio entre falhas de um item, 

ou seja inclui tanto operação como reparo. 

 

Os temos apresentados anteriormente se relacionam de acordo com a Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Relação entre MTBF, MTTF, MTTR e MDT. 

Fonte: Sutton (2010). 

MTBF 

MTTF MTTR ou MDT 
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Utilizando os conceitos de confiabilidade, a Equação (2.3) pode ser reescrita como a 

Equação (2.4). (SUTTON, 2010) 

UN = MDT/(MTBF + MDT)         (2.4) 

UN – Indisponibilidade 

MDT – tempo indisponível 

MTBF – tempo médio entre falhas 

 

Por definição, temos que a taxa de falha é o inverso do tempo médio entre falhas. Na 

Equação (2.4) multiplicando o numerador e o denominador pela taxa de falhas, temos a 

Equação (2.5): 

UN = λ.MDT/(1 + λ.MDT)         (2.5) 

UN – Indisponibilidade 

λ – taxa de falha do item 

MDT – tempo indisponível 

 

Desde que + λ.MDT<0,1 podemos chegar a Equação (2.6): 

UN = λ.MDT           (2.6) 

UN – Indisponibilidade 

λ – taxa de falha do item 

MDT – tempo indisponível 

 

Se considerarmos uma taxa de falha como constante e que a ocorrência desta falha é 

aleatória durante o ciclo de vida de um equipamento, teremos que a probabilidade do item 

estar em modo de falha é a mesma ao longo do tempo. Por outro lado, o item estará em modo 

de falha por uma porção do tempo, de maneira que podemos considerar que a probabilidade 

de falha sob demanda (PFD) é igual a sua indisponibilidade, conforme apresentado na 

Equação (2.7). (SMITH, 2011) 

PFD = λ.MDT          (2.7) 

PFD – probabilidade de falha sob demanda 

λ – taxa de falha do item 

MDT – tempo indisponível 

 

Em trabalhos de confiabilidade este aspecto é normalmente referido como 

indisponibilidade, porque a palavra descreve a situação (ou seja, planta que não produz). 
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Contudo, nos trabalho relacionado com segurança, onde uma função de segurança é inibida, a 

probabilidade de falha na demanda (PFD) é mais usual. 

 

2.6 Erro humano 

De acordo com Nolan (2011) algumas teorias e empresas seguradoras avaliam que 

cerca de 80 a 90 por cento de todos os incidentes causados são decorrentes de fatores 

humanos. Por isso, é imperativo que um exame de fatores humanos e ergonômicos seja 

realizado para evitar incêndios e explosões em instalações petrolíferas, já que as evidências 

históricas também tem mostrado que este é um dos principais contribuintes para que estes 

incidentes ocorram, quer seja como causa raiz primária ou subjacente. Os fatores humanos e 

ergonômicos dizem respeito à capacidade pessoal para executar suas funções dentro suas 

capacidades físicas e mentais, e considerando as limitações de cada ser humano. 

Para Mannan (2012) o fator humano é a disciplina que considera a interação do 

componente humano com o restante do sistema (ambiente, organização, equipamentos, etc.). 

O objetivo chave do fator humano é identificar e mitigar as fontes e as consequências do erro 

humano. Para tal, as considerações acerca do fator humano são altamente aplicáveis em todos 

os aspectos de projeto e operação de plantas de processo. As principais considerações sobre 

fatores humanos estão relacionadas a: 

• Ergonomia: combinando o projeto dos equipamentos e elaboração dos 

procedimentos às capacidades físicas dos operadores; 

• Fatores cognitivos: combinando o projeto dos equipamentos e elaboração dos 

procedimentos as capacidades cognitivas dos operadores; 

• Cultura de Segurança: considerações de como a cultura organizacional e atitudes 

influenciam na forma em que as operações são executadas. 

 

Segundo Calixto (2013) muitos modelos de análise de erro humano foram 

desenvolvidos pela indústria nuclear, e por causa disto, deve-se prestar bastante atenção na 

aplicação destes modelos na indústria do petróleo e gás natural. Sempre que possível é melhor 

executar mais de uma metodologia para checar a consistência das probabilidades de erro 

humano nos resultados. Na verdade, é necessário aplicar tais modelos para validar ou até 

mesmo alterar os parâmetros de maneira que sejam mais apropriados para a indústria do 
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petróleo e gás natural. Assim, para validar tais modelos e valores de probabilidades de erro 

humano, opiniões de especialistas e até mesmo um banco de dados devem ser utilizados. 

Por sua vez, Cagno et al (2002) em seu trabalho Multilevel Hazop, após considerar 

diversos modelos para cálculo de erro humano seleciona a utilização da técnica Human Error 

Assessment and Reduction Technique (HEART), devido a ser uma das técnicas mais 

sistematizadas e estruturadas. Esta técnica também é menos subjetiva no cálculo da 

probabilidade decorrente do erro humano, baseado em estimativas de um grande número de 

fatores de processo relevantes. 

A  

Tabela 2.1 apresenta as atividades genéricas e probabilidades de erro humano 

consideradas no modelo HEART. 

 

Tabela 2.1 – Atividades genéricas e probabilidade nominal de falha humana 

Fonte: Williams (1986) 
Tarefa Descrição

A
Tarefa não familiar executada à mesma velocidade do que se fosse 

uma tarefa habitual.
0,55 (0,35 - 0,97)

B
Mudar ou restaurar o sistema para um novo estado ou estado 

original numa única tentativa sem supervisão e/ou sem 
procedimentos definidos.

0,26 (0,14 - 0,42)

C
Tarefa complexa que requira um alto nível de compreensão e 

destreza.
0,16 (0,12 - 0,28)

D
Tarefa simples executada muito rapidamente e/ou sem a devida 

atenção.
0,09 (0,06 - 0,13)

E
Tarefa rotineira, praticada muitas vezes e de execução rápida que 

envolva um nível relativamente baixo de competências.
0,02 (0,007 - 0,045)

F
Mudar ou restaurar o sistema para um novo estado ou estado 
original seguindo os procedimentos, com alguma supervisão.

0,003 (0,0008 - 0,007)

G

Tarefa completamente familiar, bem desenhada, altamente praticada e 
rotineira, que ocorra várias vezes numa hora, executada segundo as 

regras mais exigentes e por pessoas altamente motivadas, bem 
formadas e altamente experientes, totalmente conscientes das 

implicações da falha, com tempo para corrigir possíveis erros, mas 
sem o benefício de ajuda de trabalho significativas.

0,0004 (0,00008 - 0,009)

H
Responder corretamente a comandos do sistema mesmo quando 

existe um sistema supervisor aumentado ou automático que 
providencie uma detalhada interpretação do estado do sistema.

0,00002 (0,000006 - 0,0009)

Probabilidade de Falha Humana

 

A metodologia para cálculo da probabilidade HEART foi desenvolvida por Williamns 

(1986) e consiste basicamente na aplicação de cinco passos como segue: 

• Definir a atividade que se pretende estimar a probabilidade; 

• Definir a atividade genérica correspondente para obter a probabilidade de erro 

humano; 
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• Definir a condição de produção de erro relacionado à atividade; 

• Avaliar a taxa de produção de condição de erro; 

• Calcular a probabilidade de erro humano final. 

 

2.7 O Processo de Comissionamento 

O termo comissionamento foi originalmente utilizado pela construção naval, onde um 

navio comissionado corresponde a um navio que pode ser considerado pronto para o serviço 

para qual foi projetado. No entanto, antes de ser premiado com este título, um navio deve 

passar por vários marcos durante o chamado processo de comissionamento. Neste processo os 

equipamentos são instalados e testados, problemas são identificados e corrigidos, e a 

tripulação é treinada extensivamente. De maneira que um navio comissionado é aquele cujos 

materiais, sistemas e funcionários tenham concluído com êxito um processo completo de 

garantia de qualidade (CALIFORNIA, 2006). 

De acordo com o Oregon Office of Energy (2000), o objetivo do comissionamento é 

fornecer uma confirmação documentada que a instalação cumpre os requisitos funcionais e de 

desempenho estabelecidos pelo cliente. Para atingir este objetivo, é necessário que o processo 

de comissionamento estabeleça os critérios para a função do sistema, o seu desempenho e os 

requisitos de manutenção. Além disto, é necessário verificar e documentar a conformidade 

com estes critérios em todo o projeto, construção, partida e período inicial de operação. Para 

que o processo funcione com sucesso, é importante que o proprietário, a equipe de 

comissionamento, empreiteiros e operadores trabalhem juntos como uma única equipe em 

todo o seu envolvimento com o projeto. 

Para uma implantação oportuna e bem sucedida de um empreendimento, faz-se 

necessário estratégias para a sua execução de maneira que o mesmo seja bem concebido e 

planejado cuidadosamente, sendo estas estratégias tão importantes como a própria elaboração 

do projeto de engenharia ou sua construção. De acordo com Kumar (1989) os principais itens 

que devem ser estudados quando da formulação de estratégias são: 

• Tipo do projeto; 

• Estrutura organizacional do projeto; 

• Delegação de poder e autoridade; 

• Sistemas corporativos e procedimentos; 
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• Cultura organizacional; 

• Ambiente de trabalho interno e externo, fatores legais políticos e sociais; 

• Restrições de recursos, modelos técnicos e procedimentos. 

 

Para Lane & Messenger (2005), as atividades de comissionamento devem ser iniciadas 

cedo, ainda durante a fase de projeto, para garantir que construção ocorra conforme está 

prevista e o que o comissionamento ocorra de maneira segura, no prazo estimado e com boa 

relação custo benefício. Além disto, os autores relacionam alguns fatores chaves que podem 

impactar no comissionamento, como segue: 

• Tamanho do projeto; 

• Complexidade do projeto; 

• Estratégia de implantação e estrutura de contratação; 

• Proprietário do Projeto e sua experiência em Comissionamento. 

 

A fase de comissionamento pode afetar prematuramente o fluxo de caixa do 

empreendimento. Um planejamento pobre do comissionamento pode trazer dificuldades para 

projetos em curso, enquanto um comissionamento rápido permite ao grupo de operação se 

concentrar na otimização do projeto e no seu planejamento de longo prazo. Um processo de 

comissionamento curto e livre de dificuldades pode aumentar significativamente a 

rentabilidade do projeto (HORSLEY, 1997). 

Em seu trabalho Cagno, Caron & Mancini (2002) apresentam as principais áreas que 

ocasionam erros operacionais durante a execução dos procedimentos de comissionamento, 

como por exemplo, incerteza nos eventos, pressões por prazos, complexidade gerencial e 

complexidade tecnológica. Devido a etapa de comissionamento ser transitória e normalmente 

relacionada a um sistema complexo de processo, o comissionamento sempre apresenta 

desvios com relação a sua performance, o que pode ser até imprevisível, em especial quando 

alguma tecnologia nova é implementada. Além disto, o prazo apertado que estabelece o 

agendamento da entrega para o cliente final, em conjunto com o atraso acumulado de todas as 

outras fases anteriores, implica que o tempo hábil para completar a partida é sempre muito 

curto. 

Em todo o processo de comissionamento existe uma complexidade gerencial, já que a 

colocação de uma planta complexa em operação exige em primeiro lugar a preparação e 
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separação de muitos sistemas para partida, na sequência correta de suas interfaces. Uma 

coordenação imperfeita destas operações leva a interferências entre partida dos diferentes 

sistemas e consequentes atrasos no projeto. Do ponto de vista tecnológico, o comissionamento 

é uma fase crítica do ponto de vista técnico e demanda a colaboração de um grande número de 

pessoas de diferentes disciplinas. A falta de habilidade dos operadores em identificar 

problemas e questões críticas relacionadas a outras especialidades é frequentemente causa de 

dificuldades e erros. 

Os modelos de gestão idealizados para lidar com as situações críticas acima dizem 

essencialmente respeito às práticas operacionais implementadas na planta. Normalmente, as 

ferramentas analíticas não são usadas com antecedência para melhorar o processo como um 

todo. Estas ferramentas devem agir sobre os procedimentos que serão realizados durante as 

operações de partida. 

As responsabilidades do cliente e fornecedor, durante o projeto para a conclusão do 

comissionamento, devem ser claramente entendidas e definidas nos contratos de engenharia. 

Qualquer novo projeto pode envolver tecnologia licenciada por terceiros e as 

responsabilidades deste licenciante também devem ser claras, compreendidas e estabelecidas 

no respectivo contrato. Geralmente é desejável para a equipe de operação do cliente estar 

envolvida no comissionamento, mesmo quando este está sendo realizado por um empreiteiro, 

e esta deve ser a estratégia quando a elaboração dos contratos. 

A utilização de uma metodologia bem fundamentada e centrada em planejamento para a 

execução do comissionamento corresponde a uma estratégia importante para atendimento aos 

requisitos estabelecidos para os projetos. Segundo Dvir (2005) o planejamento é considerado 

o elemento central do gerenciamento de projetos modernos, e é realizado com o intuito de 

reduzir incertezas e aumentar a probabilidade de sucesso do projeto. No entanto, o 

planejamento da etapa final do projeto, especialmente o planejamento do comissionamento, 

não recebe a devida atenção. A maioria dos estudos não apresenta foco na gestão do 

relacionamento com os clientes após a conclusão do projeto, ou sobre as atividades de 

desenvolvimento e comercialização após seu término e efeitos sobre o sucesso do 

empreendimento. 

Ao estabelecer as equipes que irão acompanhar o desenvolvimento do comissionamento 

e as equipes que irão planejar e preparar o processo de comissionamento, a participação 

usuário final pode melhorar diretamente a chance de sucesso do projeto. Além disto, estas 
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atividades desenvolvidas pelo usuário final tem efeito muito significativo para a definição dos 

requisitos operacionais e de manutenção. 

Existem outras linhas de pesquisa, indicam a importância da integração através de todas 

as relações do ciclo de vida do projeto como um conceito de gerenciamento para projetos 

industriais complexos. O gerenciamento de projetos multi-tarefa constitui um fenômeno 

complexo, e constitui o maior desafio para a rede de projeto. Em geral, as atividades de 

comissionamento ainda não estão atingindo o nível desejado, uma vez que o objetivo do 

comissionamento e seu resultado precisam ser bem elucidados para que este processo seja 

melhor desenvolvido. Além disto, existe a necessidade de criação de orientações claras de 

desempenho e procedimentos para o comissionamento de maneira que há uma enorme 

necessidade de coordenar as atividades de comissionamento e a criação de unidades de apoio, 

para tornar o processo de partida mais claro e menos demorado (KIRSILÄA, 2007). 

 

2.8 Etapas do Processo de Comissionamento 

Existem diversas classificações para as etapas do processo de comissionamento na 

literatura. Segundo Killcross (2012) o Comissionamento pode ser divido em três fases: 

Preparação, Implementação e Fechamento. Na etapa de Preparação é definido o escopo do 

comissionamento e os requisitos a serem utilizados nas fases seguintes. Corresponde 

basicamente a uma etapa de planejamento onde também são desenvolvidos os planos de 

treinamentos das equipes e é realizada a preparação da documentação necessária à partida e 

operação da unidade. 

Na etapa de Implementação são realizadas verificações acerca do que foi construído e a 

transferência destes sistemas para a equipe de comissionamento. Nesta etapa devem ser 

realizados os testes dos novos equipamentos e a partida dos pacotes, onde normalmente se faz 

necessária a participação dos fornecedores. Ainda nesta etapa, tanto a instalação quanto o seu 

produto devem ser confrontados aos requisitos de projeto e parâmetros de qualidade 

previamente estabelecidos. Por fim, no Fechamento a planta é submetida aos critérios de 

aceitação elaborados pelo cliente, e é realizada a transferência da documentação atualizada 

“conforme construído”. Esta última etapa pode requerer um novo treinamento das pessoas 

envolvidas na Operação da planta e a revisão dos procedimentos operacionais. 
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Ainda a respeito da estratificação do comissionamento, outra classificação amplamente 

utilizada na literatura envolve a divisão do processo na etapa de Pré-Comissionamento e a na 

etapa de Comissionamento propriamente dita. Segundo Horsley (1997) a etapa de Pré-

Comissionamento se inicia após a completação mecânica do sistema, onde os componentes da 

planta são atestados como mecanicamente aptos para desempenhar sua função dentro do 

processo. Geralmente o Pré-Comissionamento se refere a preparar a planta para a introdução 

dos insumos de processo e seu principal objetivo é eliminar quaisquer problemas que possam 

surgir em fases posteriores e mais crítica da operação da planta. Desta forma, corresponde a 

uma preparação para a etapa de Comissionamento. 

Já a etapa de Comissionamento se inicia quando os testes do Pré-Comissionamento são 

completados, com suas respectivas falhas corrigidas. Corresponde ao momento em que a 

instalação, equipamentos, sistemas e subsistemas são colocados em operação com fluido de 

projeto, podendo utilizar sistemas e equipamentos temporários, se necessário. Nesta etapa 

surgem diversos perigos associados à parte da instalação estar em operação e parte ainda estar 

incompleta, devendo este ponto ser motivo de atenção na gestão de segurança da planta. 

A Associação Brasileira de Engenharia Industrial em seu comunicado Comunicado nº 

30/8-1 publicado em 26/08/2010, estabelece em seu anexo Geral de Comissionamento 

estabelece cinco fases para o processo de comissionamento: Planejamento e Gestão do 

Comissionamento, Preservação, Condicionamento, Pré-Operação & Partida e Operação 

Assistida. (ABEMI, 2010) 

A etapa de Planejamento e Gestão do Comissionamento é subdivida em Planejamento 

da Gestão e Planejamento Executivo. O Planejamento de Gestão tem por objetivo definir a 

organização, o planejamento e os meios de execução desta atividade no projeto, enquanto que 

o Planejamento Executivo está relacionado a elaboração dos documentos necessários ao 

comissionamento por parte do executante. 

No que compete a etapa de Preservação temos a execução das atividades realizadas em 

itens ou malhas comissionáveis com o objetivo de mantê-los nas condições que foram 

recebidos na obra até o início dos testes. Por outro lado, a etapa de Condicionamento se 

caracteriza pelos serviços de condicionamento associados a verificações, providências, 

ajustes, testes de Certificação e simulação, executados a “frio” ou energizados sem carga e/ou 

pressurizados sem fluído de operação definitiva, após a conclusão da fase de construção e 

montagem. 
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A etapa de Pré-Operação & Partida está associada a realização dos testes nos itens, 

malhas, subsistemas e sistemas em suas condições de funcionamento, onde a Partida é 

caracterizada pelos testes finais de performance, estendendo-se até a comprovação do 

atendimento às especificações de projeto. Por último, a Operação Assistida (ou Assistência a 

Pré-Operação e Partida) tem como objetivo apoiar a operação, visando à estabilidade e a 

segurança da Pré-operação, da Partida, da Operação e da subida de produção da instalação. 

 

2.9 Conclusões 

Neste capítulo foram abordados os tópicos que serviram como fundamentação teórica 

para desenvolvimento do modelo proposto de Comissionamento Centrado em Confiabilidade 

e Risco (3CR) a ser apresentado no Capítulo 3. A utilização de modelos matemáticos 

amplamente utilizados na literatura para fundamentação do modelo a ser proposto por esta 

dissertação foi condição fundamental para sua concepção. 
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3 MODELO PROPOSTO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

BASEADO EM CONFIABILIDADE E RISCOS 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo será apresentada a formulação do Modelo Proposto para 

Compatibilização de Projetos Baseado em Confiabilidade de Risco. A formulação do modelo 

foi baseada nas normas internacionais para análise de riscos ISO/IEC 51 e NORSOK Z-013, 

associadas à metodologia MCC para definição do modelo ora proposto. 

 

3.2 Modelo 

A implantação de uma nova refinaria é um empreendimento de grande porte e 

complexidade, devido às diversas interfaces existentes e o risco de ocorrência de impactos 

não desejáveis durante sua realização. Além disto, o processo de comissionamento é carente 

de ferramentas quantitativas que possam apoiar o processo decisório. 

De acordo com a norma 51 ISO/IEC (2013), o processo de avaliação e redução de riscos 

é um processo iterativo, onde é essencial alcançar o nível de risco tolerável para cada perigo 

em avaliação. Em linhas gerais o processo iterativo de avaliação e redução de risco pode ser 

descrito a partir das seguintes etapas: 

• Definição de utilização pretendida e desvios previsíveis; 

• Identificação dos perigos; 

• Estimativa dos riscos; 

• Avaliação dos riscos; 

• Redução dos riscos. 

 

De maneira similar de acordo com a norma Z-013 NORSOK (2010), para um sistema 

submetido ao processo de avaliação de riscos devem ser observadas as seguintes etapas: 

• Identificar as situações de risco e potencial de eventos acidentais; 

• Identificar e descrever os eventos que iniciam as suas causas potenciais; 

• Analisar sequências acidentais e suas possíveis consequências; 
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• Identificar e avaliar o risco de medidas de redução; 

• Fornecer uma imagem diferenciada e global do risco, apresentados de uma 

forma adequada para os vários grupos-alvo / usuários e suas necessidades e uso 

específicos. 

 

Desta forma, através de ferramentas amplamente utilizadas e aceitas pela comunidade 

científica, foi elaborado um modelo quantitativo com o objetivo de subsidiar o processo de 

tomada de decisão no tocante ao comissionamento ao longo da implantação de uma planta de 

refino.  

• Definição do sistema; 

• Descrição do sistema; 

• Definição dos modos de falha e análise dos efeitos; 

• Análise das probabilidades de ocorrência; 

• Estimativa das consequências; 

• Análise dos resultados. 

 

O método consiste em uma adaptação da metodologia MCC, incorporando ferramentas 

utilizadas para análise de risco na indústria do refino. Para isto, será considerado também a 

utilização de métodos como HAZOP, análise de árvores de eventos, análise de árvores de 

falha, probabilidade falha sob demanda, método HEART, entre outros. 

A metodologia MCC dá suporte as etapas de definição e descrição do sistema, bem 

como avaliação das falhas funcionais. Na avaliação dos modos de falha e análise dos efeitos 

são utilizados os conceitos associados a HAZOP e FMEA, este último ainda em decorrência 

da modelagem MMC. Já para o cálculo das probabilidades são utilizados os conceitos de PFD 

e HEART para estimativa das probabilidades de falhas de equipamentos e pessoas 

respectivamente. 

Para a estimativa das consequências serão utilizados conceitos associados ao lucro 

cessante devido ao atraso na partida das unidades, custos de reparo de equipamentos e 

sistemas, retrabalho, o custo por vida salva oriundo de critérios de risco social. As 

consequências são calculadas utilizando conceitos de análise quantitativa de risco e caso não 

sejam aceitáveis devem ser propostas medidas mitigadoras. Para os impactos ambientais será 

utilizado um modelo semi-quantitativo, tendo em vista a evolução dos modelos de avaliação 
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dos impactos ambientais frente às suas especialidades de aplicação, em decorrência de um 

determinado tipo de impacto ambiental específico. Desta forma, o modelo ora proposto é 

representado na Figura 3.1 e está divido em seis etapas, a saber: 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do modelo proposto 

Fonte: Adaptado de NORSOK (2010) e ISO/IEC (2013). 
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3.3 Definição do Sistema 

Quando se deseja executar um programa de MCC em uma planta ou instalação surgem 

imediatamente duas questões: 

• Qual o nível de detalhamento deve ser analisado para conduzir o processo? 

• A planta ou instalação completa deve receber o processo? E se não, como as 

seleções são realizadas? 

Primeiramente, descendo ao nível de detalhe de componentes, algumas vezes se torna 

difícil definir o significado das funções e falhas funcionais, e definir uma classificação de 

prioridades entre os modos de falha dos componentes se torna uma tarefa bem difícil, já que 

existirão centenas ou milhares destes na planta. Por outro lado, a planta inteira de uma vez vai 

criar dificuldades no processo de análise, já que será necessário observar muitas funções ao 

mesmo tempo. Desta forma, a abordagem recomendada para realizar a análise utilizando o 

modelo de MCC indica que esta deverá ser realizada ao nível de sistemas. 

Na metodologia de MCC a seleção do sistema é direcionada para os sistemas que 

possuem o maior custo de ações de manutenção corretivas, o maior número de ações de 

manutenção corretiva e o maior número de horas atribuídas à interrupção da planta. Por sua 

vez, durante o processo de comissionamento, faz-se necessário identificar quais sistemas 

possuem maior potencial de causar consequências ao andamento do cronograma do 

empreendimento. 

As consequências a serem analisadas estão relacionadas à possibilidade de causar 

fatalidades, danos ambientais, ou danos à equipamentos e atrasos no cronograma de partida 

das unidades. O processo de comissionamento é um período favorável para o acontecimento 

de acidentes, devido as instalações estarem sendo colocadas em operação pela primeira vez, e 

muitas falhas de etapas anteriores serem reveladas durante os testes. 

Além dos aspectos mencionados anteriormente, deve-se observar como o sistema está 

inserido dentro da sequência lógica de partida de todos os sistemas da planta. Eventualmente, 

uma falha em um sistema de utilidades, de menor complexidade e predecessor a diversos 

outros sistemas, pode ocasionar atrasos na execução dos testes dos demais sistemas, gerando 

impactos nos cronogramas de comissionamento das unidades em construção, e até mesmo no 

cronograma de partida da refinaria. 
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3.4 Descrição do Sistema 

Uma vez que a seleção do sistema está completa, faz-se necessário realizar a descrição 

do sistema com o objetivo de identificar os detalhes sobre a constituição do sistema e sobre 

seu funcionamento. Esta etapa irá assegurar que o analista de fato adquiriu um entendimento 

compreensivo sobre o sistema, uma vez que é raro que o analista seja especialista em dois ou 

três sistemas. Além disto, esta etapa ajudará a identificar parâmetros críticos operacionais e de 

projeto que frequentemente desempenham um papel chave nas perdas das funções do sistema. 

Como uma opção, o analista pode representar o sistema em diagramas funcionais de 

bloco que irá representar as maiores funções que o sistema desempenha. A delimitação das 

fronteiras do sistema, em conjunto com o diagrama funcional de bloco, fornece uma descrição 

valiosa da fase inicial do processo de análise do sistema. 

Neste momento, devem ser retratados aspectos relacionados ao funcionamento do 

sistema e equipamentos que o compõem, condições de projeto e segurança, tais como 

intertravamentos, além dos procedimentos operacionais e de partida, já que todos estes estão 

diretamente relacionados à execução de atividades potenciais na geração de riscos durante o 

processo de comissionamento do sistema. 

 

3.5 Definição dos modos de falha e análise dos efeitos 

Uma vez o sistema descrito, inicia-se a etapa da avaliação das falhas funcionais. Para tal 

faz-se necessário analisar o HAZOP do sistema em questão para identificar quais são os 

desvios previstos, as suas causas de ocorrência, e os possíveis efeitos que podem ser causados. 

Nesta etapa, é muito importante analisar a criticidade dos desvios a serem estudados, 

priorizando os desvios com maior potencial em causar danos. Esta priorização é alcançada 

através da utilização do modelo FMEA, descrito no item 2.4 do Capítulo 2. 

Comparando a estrutura e sistemática de execução do HAZOP e FMEA facilmente 

podemos afirmar que ambas são técnicas que trabalham similarmente. Enquanto o estagio de 

identificação dos perigos no HAZOP é baseado no uso de palavras-guia e parâmetros para 

geração dos desvios aplicados ao projeto, FMEA considera os modos de falha específicos de 

cada equipamento. 

Esta relação estreita entre HAZOP e a aplicação e os resultados das definições do 

FMEA tem gerado muitas pesquisas na combinação dos dois estudos para aumentar a 
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eficiência e melhorar a qualidade das duas análises, focando na identificação dos perigos, 

problemas de operabilidade e confiabilidade. 

Em complemento as informações obtidas do HAZOP e da priorização dos modos de 

falhas obtidos através da análise não quantitativa do FMEA, ainda nesta etapa, recomenda-se 

realizar entrevistas com especialistas em comissionamento de refinarias com objetivo de 

identificar mais algum desvio relevante não previsto no HAZOP e revalidar a criticidade dos 

modos de falha oriundos do FMEA de maneira a assegurar que todas as condições inerentes à 

partida do sistema foram consideradas. 

Por fim deve-se construir uma árvore lógica a fim de permitir a análise dos modos de 

falha selecionados. Deve-se levar em consideração a topologia do sistema, as restrições 

operacionais e intertravamentos de segurança previstos, conforme mapeado na etapa anterior. 

Desta forma, a árvore de falha deve prever a combinação de eventos capazes de levar o 

sistema ao modo de falha. 

 

3.6 Análise da probabilidade de ocorrência 

A análise da probabilidade de ocorrência é realizada a partir das indisponibilidades de 

cada item que pertence ao sistema, sendo calculada conforme apresentado no item 2.5 do 

capítulo 2. Para tal, faz-se necessário obter a taxa de falha dos itens e seus tempos médios de 

indisponibilidade no caso da ocorrência da falha. 

Considerando que durante a etapa de comissionamento, não existem informações acerca 

do histórico dos equipamentos, faz-se necessário realizar o levantamento das taxas de falhas 

dos equipamentos em bases de dados. Deve-se observar a origem dos dados em questão a fim 

de utilizar os valores de situações mais próximas, o quanto possível, da aplicação em estudo. 

Vale ressaltar que os valores são normalmente apresentados dentro de intervalos, com valores 

máximos e mínimos. 

De acordo com Sutton (2010) a distribuição da taxa de falha de um item não é 

geralmente um único valor. Na prática, o valor irá variar com o tempo e idade do 

equipamento. A curva que representa esta distribuição pode ser dividida em três regiões: de 

falha prematura, de taxa de falha constante, e de falhas de desgaste. A Figura 3.2 exibe as três 

regiões e é comumente chamada de curva da banheira. 
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Alguns componentes falham logo após serem colocados em serviço. Este fenômeno é 

normalmente referenciado como mortalidade infantil, sendo usualmente o resultado de 

problemas de fabricação ou comissionamento do item. A região de taxa de falha constante 

corresponde a uma região de taxa de falha exponencial, onde eventos aleatórios ocorrem 

independentemente do tempo. Por fim, a última região corresponde ao envelhecimento do 

equipamento, como partes móveis, componentes internos, entre outros que vão se desgastando 

levando a um incremento da taxa de falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Curva da banheira 

Fonte: Adaptado de Sutton (2010) 

 

Considerando que o comissionamento ocorre predominantemente na região de falhas 

prematuras, temos que as taxas de falha não são constantes. Contudo, dentre os valores de 

referência considerados, serão adotados sempre adotados para efeito de cálculo os valores 

máximos de taxa de falha disponíveis nas bases de dados, como aproximação do resultado da 

variação da taxa de falha ao longo do tempo. 

Além das falhas em equipamentos, deverão ser consideradas as falhas decorrentes de 

erro humano no cálculo das probabilidades de ocorrência dos eventos. As probabilidades de 

erro humano deverão ser calculadas através da metodologia HEART, descrita no item 2.6 do 

capítulo 2. Para tal, deverão ser realizadas entrevistas com especialistas em operação de 

refinarias a fim de classificar a tarefa genérica equivalente ao desvio, necessária para o 

cálculo das probabilidades. 

Para estimar os tempos de indisponibilidade de um determinado equipamento Smith 

(2011) realiza a sua divisão em parcelas a saber: 
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a) Realização (ta): corresponde ao tempo que decorre antes da falha se tornar 

aparente. Este elemento contribui com a indisponibilidade mas não constitui 

parte do tempo de reparo. 

b) Acesso (tb): corresponde ao tempo, que a partir da existência da falta, faz-se 

necessário verificar indicadores e pontos de teste para localizar o defeito. Este 

tempo inclui a remoção de tampas e proteções e conexão de aparelhos de teste, 

sendo fortemente impactado pelo projeto mecânico. 

c) Diagnóstico (tc): corresponde ao tempo que inclui os ajustes dos testes no 

equipamento, execução de verificações, interpretação da informação e decisão 

acerca da ação correta. 

d) Aquisição de sobressalentes (td): corresponde ao tempo necessário para a 

aquisição dos itens de substituição necessários para colocar o sistema em 

operação novamente. O tempo para mover as partes de um depósito ou loja para 

o sistema não estão incluídos, pois fazem parte do tempo logístico. 

e) Substituição (te): corresponde ao tempo necessário para remoção da falta seguida 

da substituição do sobressalente adequado. 

f) Verificações (tf): corresponde ao tempo necessário para verificar se a condição 

de defeito não mais existe e o sistema encontra-se operacional. 

g) Alinhamento (tg): é o tempo resultante da inserção de um novo módulo no 

sistema, onde ajustes podem ser necessários. 

h) Logística (th): é o tempo consumido aguardando sobressalentes, ferramentas 

adicionais, mão de obra, etc., para a realização do serviço. 

i) Administrativo (ti): é o tempo que decorrente em função do sistema 

organizacional da empresa. 

As atividades (b) – (g) são chamadas de elementos ativos de reparo e (h) e (i) atividades 

passivas de reparo. Desta forma, o tempo de indisponibilidade de um determinado item deve 

ser estimado a partir das parcelas de (b) – (g) mencionadas anteriormente, através de consultas 

à especialistas, considerando as restrições da planta no tocante a instalação estar em 

comissionamento e ainda não existir um sistema de manutenção em funcionamento. 
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3.7 Estimativa das Consequências 

Para o cálculo das estimativas das consequências, serão utilizadas três categorias de 

eventos não desejáveis, a saber: danos pessoais, danos financeiros e danos ambientais. A 

ocorrência de danos em cada esfera vai depender do tipo de falha e eventos subsequentes. 

Serão apresentadas a seguir as metodologias aplicadas para estimativa em cada tipo de 

consequência. 

 

3.7.1 Danos pessoais 

Estes danos são o resultado de fatalidades ou ferimentos em pessoas como consequência 

de sua exposição ao risco. É importante notar que o cálculo de risco individual e o cálculo de 

riscos sociais são fundamentalmente diferentes. Assim, os pontos de partida para o risco 

máximo tolerável, no caso de uma única fatalidade, não coincidem para os dois casos.  

Para o risco social a distinção entre voluntário e involuntário é em grande parte 

irrelevante, pois o risco voluntário geralmente envolve indivíduos específicos em um lugar 

específico e, portanto, é tratada pelo risco individual, já risco social envolve geralmente 

pessoas de forma aleatória e, portanto, se aplica o conceito de involuntário. 

Para utilização dos conceitos de risco social, serão utilizados os critérios apresentados 

em Tweeddale (2003) e adaptado na Figura 3.3.  
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Figura 3.3 – Critério para definição de riscos pessoais 

Fonte: Adaptado de Tweeddale (2003) 
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De acordo com as probabilidades de ocorrência calculadas e do valor esperado de 

ocorrência de fatalidades deve-se plotar o ponto de interesse e avaliar em qual região o 

mesmo se encontra. No caso deste ponto pertencer à área vermelha do gráfico, temos que o 

risco deve ser reduzido através da utilização de medidas mitigadoras. 

 

3.7.2 Danos financeiros 

Os danos financeiros podem ser oriundos basicamente de duas fontes: danos materiais a 

instalações e/ou equipamentos, ou danos econômicos decorrentes ao lucro cessante por atraso 

na partida da refinaria. 

Na primeira situação, a ocorrência de uma falha pode levar a necessidade de 

substituição ou reparo de um sistema e/ou equipamento. De acordo com as atividades 

necessárias para colocar novamente o sistema em condições de operação podem ser 

associados os custos referentes a mobilização de equipes especializadas para execução das 

atividades, custos de reparo, aquisição de equipamentos ou sobressalentes, entre outros. 

Na segunda situação temos o caso dos impactos financeiros decorrente dos atrasos, 

causados pela necessidade de realizar atividades não previstas para aquele sistema e/ou 

equipamento defeituoso, no cronograma de partida da planta. Estes custos estão diretamente 

associados ao lucro cessante da refinaria, que deverá ser calculado considerando o preço 

médio de venda dos produtos finais, bem como a curva de produção esperada da refinaria ao 

longo do tempo. 

 

3.7.3 Danos ambientais 

No trabalho de Mariano (2007) a metodologia proposta usa uma abordagem semi-

quantitativa para a determinação dos impactos e dos riscos ambientais associados às 

atividades de exploração e Produção off-shore. O processo estima, qualitativamente, o grau da 

Conseqüência e da Probabilidade de Ocorrência do evento impactante, associando uma 

pontuação a cada atributo, a partir da utilização de critérios previamente estabelecidos. 
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A metodologia foi concebida através da adaptação da norma AS/NZS HB 203:2000 

onde foi possível desenvolver escala de pontuação, para um nível semiquantitativo de análise, 

com a finalidade de classificar as consequências dos eventos rotineiros (que originarão 

impactos ambientais) e acidentais (que originarão riscos ambientais) sobre os diferentes ativos 

ambientais considerados. Na presente metodologia foi escolhida a utilização de cinco níveis 

de severidade, que variam de 1 até 5 – Insignificante, Menor, Moderado, Maior e 

Catastrófico, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Escala de pontuação das consequências 

Fonte: Mariano (2007) 

Nível Valor Características 

Insignificante 1 
Nenhum impacto OU mudança ecológica localizada e temporária na homeostase 
local, recuperável no curto prazo. Os eventos provavelmente não serão mensuráveis 
ou notados. 

Menor 2 

Mudança ecológica localizada e temporária na homeostase local. Impactos de curto 
prazo na variabilidade local de espécies não ameaçadas. As mudanças provocadas 
pelos eventos estarão dentro da variabilidade natural, mas serão potencialmente 
detectáveis. 

Moderado 3 

Alteração/Perturbação de um componente de um ecossistema, sem efeito sobre a 
sustentabilidade OU impactos de longo prazo na homeostase de espécies não 
ameaçadas. Eventos ecológicos significativos (por exemplo, mortandade de peixes 
e crescimento excessivo de algas). Possível contribuição para efeitos cumulativos e 
sinérgicos. Possível, mas improvável, efeito sobre a saúde humana. 

Maior 4 

Dano ecológico amplo. Mudança no status de uma ou mais espécies ameaçadas OU 
provável perda de sustentabilidade de habitats ou formações únicas. Possíveis 
efeitos transfronteiriços. Contribuição moderada para efeitos cumulativos e 
sinérgicos. Possível efeito sobre a saúde humana. 

Catastrófico 5 
Extinção de uma ou mais espécies. Danos irreversíveis, ou com pouca chance de 
recuperação, a habitats ou formações únicas e/ou protegidos. Grande contribuição 
para efeitos cumulativos e sinergéticos. 

 

Os critérios adotados para a classificação qualitativa do atributo Probabilidade de 

Ocorrência do evento impactante, será expressa numa escala que varia entre 1 (definido 

qualitativamente como raro) e 5 (definido qualitativamente como quase certo) conforme 

apresentado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Escala de pontuação das probabilidades  

Fonte: Mariano (2007) 

Nível Valor Características 

Quase Certo 1 
99% de possibilidade de ocorrência durante o tempo de vida do projeto OU ocorreu 
muitas vezes na historia da indústria, incluindo eventos altamente frequentes ou 
contínuos. 

Provável 2 
90% de possibilidade de ocorrência durante o tempo de vida do projeto OU ocorreu 
muitas vezes em operações similares na indústria e provavelmente vai ocorrer durante a 
atividade. 

Possível 3 
50% de possibilidade de ocorrência durante o tempo de vida do projeto OU ocorreu 
frequentemente na indústria, possivelmente vai ocorrer durante a atividade. 

Improvável 4 
10% de possibilidade de ocorrência durante o tempo de vida do projeto OU ocorreu muito 
poucas vezes na indústria, improvável ocorrer durante a atividade. 

Raro 5 
1% de possibilidade de ocorrência durante o tempo de vida do projeto, apenas em 
circunstâncias excepcionais OU não ocorreu na indústria e é extremamente improvável 
que aconteça durante a atividade, ainda que possa ocorrer. 

 

Após a determinação dos atributos Conseqüência e Probabilidade de Ocorrência do 

Evento, a partir dos critérios previamente estabelecidos, o nível de risco do impacto será 

calculado a partir da multiplicação da pontuação obtida para a Conseqüência pela pontuação 

obtida para a Probabilidade de Ocorrência, a saber: 

• Impacto/Risco Extremo – inaceitável, ação imediata é necessária, situação de 

emergência os recursos disponíveis devem ser focados na mitigação destes 

impactos/riscos, pois são prioritários. 

• Impacto/Risco Alto – são necessárias medidas de mitigação para reduzir o 

impacto/risco, é necessária ação em nível de políticas, tão logo os sistemas 

normais de gerenciamento o permitam. Necessário gerenciamento de alto nível. 

• Impacto/Risco Moderado – as responsabilidades pelo gerenciamento devem ser 

especificadas: é necessária atenção nos níveis de políticas, implementação e 

inclusão em programas de gerenciamento futuros, além de definição de 

procedimentos padrão de gerenciamento. Requer menção específica no plano de 

gerenciamento. 

• Impacto/Risco Baixo – aceitável, o gerenciamento dos impactos/riscos é feito 

através de operações de rotina, através de Plano de Gestão Ambiental e de 

Riscos. 
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Desta forma, de acordo com as consequências do evento e a sua probabilidade de 

ocorrência é possível estabelecer o nível do risco de acordo com a Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Nivel do risco para impactos ambientais  

Fonte: Mariano (2007) 

Probabilidade de 
Ocorrência do Evento 

Consequências do Evento 
Insignificante Menor Moderado Maior Catastrófico 

Quase Certo Médio Alto Extremo Extremo Extremo 
Provável Baixo Médio Alto Extremo Extremo 
Moderado Baixo Médio Alto Alto Extremo 
Improvável Baixo Baixo Médio Médio Alto 
Raro Baixo Baixo Baixo Baixo Médio 

 

A etapa de comissionamento, frente a operação normal da planta, é potencialmente 

menos danosa, uma vez que nesta etapa são utilizadas quantidades reduzidas de 

hidrocarbonetos e durante um período de exposição muito inferior à condição nominal. Desta 

forma, não são esperadas consequências superiores a Médio, conforme apresentado 

anteriormente. 

 

3.8 Análise dos Resultados e Definição de Medidas Mitigadoras 

De acordo com Tweeddale (2003) existem quatro fatores que determinam a segurança 

de uma planta, máquina ou operação. São eles: 

• Perigos inerentes. 

• Adequação das medidas de contenção e controle dos perigos da planta ou 

operação. 

• Adequação dos sistemas de proteção. 

• Limitação de danos. 

A estratégia para redução dos perigos inerentes passa por minimizar ou substituir o uso 

de materiais perigosos, ou por moderar o uso de instalações que propiciem liberação de 

materiais perigosos ou energia, ou por simplificar o projeto de maneira a eliminar 

complexidades desnecessárias, fazendo que erros humanos sejam menos frequentes. 

Em indústrias de processo a maioria dos acidentes são causados devido a não contenção 

de materiais perigosos, como resultado da perda do controle nos processos com estes 

materiais. Desta forma é muito importante que as variáveis de processo (temperatura, pressão, 
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concentração, etc) sejam controladas de perto já que qualquer desvio das condições de projeto 

pode resultar em acidentes. 

Um sistema de proteção deve ser utilizado apenas quando as instalações normais de 

contenção ou de controle falharem. Os sistemas de proteção podem ser ativos, como um 

sistema de alarme, ou passivos, como uma barreira. Cada sistema de proteção precisa ser 

testado para se ter certeza que ele está em uma condição operacional, uma vez que são não 

são acionados por longos períodos de tempo e tendem a se deteriorar. 

No tocante a limitação dos danos, geralmente é difícil melhorar distâncias de separação, 

uma que instalação é construída. A localização de uma planta ou perigos de operação é 

criticamente importante para determinar o esforço que deve ser realizado para a melhoria da 

segurança. Portanto, é importante que as distâncias de separação sejam analisadas para a 

localização dos equipamentos. 

Nesta etapa devem ser avaliados os resultados oriundos das demais etapas. Através da 

análise deve-se determinar se é necessário utilizar medidas mitigadoras para reduzir os riscos 

associados ao acontecimento de eventos não desejáveis. 

3.9 Conclusão 

A concepção do modelo foi realizada através de normas internacionais de análise de 

risco e da metodologia MCC que conferem ao modelo proposto sustentação teórica, já que 

estas metodologias são amplamente reconhecidas pela comunidade científica. 

No tocante às estimativas das consequências, foram consideradas três categorias de 

eventos não desejáveis que podem se materializar na forma de danos pessoais, danos 

financeiros ou danos ambientais. Para os danos pessoais e financeiros, foram propostas 

abordagem qualitativas. Por outro lado, no caso de danos ambientais, optou-se por uma 

abordagem semi-qualitativa, em decorrência da aplicação específica da grande maioria dos 

modelos já existentes. 

 



Capítulo 4 Estudo de Caso 

 

42 

4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Introdução 

Neste capítulo serão apresentados os Estudos de Caso que objetivam validar o modelo 

proposto no Capítulo 3. Para tal, serão avaliadas duas condições oriundas do projeto básico da 

Refinaria Abreu e Lima, decorrente da partida dos fornos da Unidade de Destilação 

Atmosférica e dos compressores da Unidade de Hidrotratamento de Diesel. 

 

4.2 Apresentação do Projeto da Refinaria Abreu e Lima 

A Refinaria Abreu e Lima possui uma área de 6,3 km² localizada estrategicamente num 

distrito industrial organizado (Suape), com condições logísticas privilegiadas pela 

equidistância dos principais centros de consumo do Nordeste e pela confluência da malha 

rodoviária regional. O empreendimento traz para a região inúmeras oportunidades que 

impulsionarão seu desenvolvimento, atraindo outras empresas, qualificando a mão-de-obra 

local e promovendo a melhoria da qualidade de vida. Sua concepção contempla tecnologias 

que respeitam o meio ambiente. 

Durante o pico de sua construção serão gerados cerca de 30 mil postos de trabalho 

diretos além dos 150 mil indiretos e do efeito renda. Já na fase de operação, a previsão é de 

1,5 mil empregos diretos. A Refinaria terá capacidade para processar 230 mil barris de 

petróleo/dia, cerca de 11% da capacidade atual de refino de petróleo no Brasil. A produção de 

diesel, o derivado com maior expectativa de aumento de consumo no País, representará cerca 

de 70% do volume de produção da refinaria. Serão produzidos também gás de cozinha (GLP), 

nafta e coque de petróleo. As unidades de abatimento de emissões atmosféricas gerarão ainda, 

como subproduto, o ácido sulfúrico. Especialmente avançada no que se refere a seu esquema 

único de refino, permitindo um alto rendimento em diesel a partir de 100% de petróleo 

pesado, a Abreu e Lima poderá produzir derivados com baixo teor de enxofre, com 10 ppm 

(partes por milhão), atual padrão europeu. (PETROBRAS, 2013a) 

O processo de refino adotado na Refinaria Abreu e Lima é constituído por dois trens 

independentes capazes de processar petróleo de 16º API, oriundos dos campos de Marlim 

localizando na Bacia de Campos e Carabobo, localizado na Venezuela. Cada trem é composto 

por Unidade de Destilação Atmosférica, Unidade de Coqueamento Retardado, Unidades de 
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Hidrotratamento de Diesel e Nafta, Unidade de Geração de Hidrogênio e Unidade de 

Abatimento de Emissões. Além disto, no tocante às utilidades, comum aos dois trens de 

refino, a Refinaria Abreu e Lima conta com Estações de Tratamento de Águas e de Despejos 

Industriais, Unidade Ar-Comprimido, Torres de Resfriamento e Casa de Força (central 

termoelétrica para geração de vapor e energia elétrica). 

Vale ressaltar que o presente estudo de caso não tem o objetivo de realizar uma análise 

detalhada do processo de comissionamento durante a implantação da Refinaria Abreu e Lima, 

e sim apenas realizar a validação do modelo proposto no Capitulo 4, obtendo resultados 

qualitativos que possam ser utilizados para a tomada de decisão. Além disto, devido ao 

tamanho e complexidade do empreendimento em questão, faz-se necessário selecionar 

sistemas menores, e consequentemente mais simples, para realização do estudo, de maneira 

que o modelo proposto seja exequível, fornecendo resultados confiáveis. 

Desta forma, optou-se por escolher sistemas que apresentem perigos intrínsecos quando 

execução do processo de comissionamento, e que possuam potencial de causar impactos no 

cronograma de partida das unidades (e consequentemente da refinaria como um todo). 

Estes impactos podem ser devidos tanto à necessidade de se repetir o mesmo 

procedimento de partida várias vezes, até o alcance dos requisitos de desempenho 

estabelecidos no projeto, devido a falhas não identificadas previamente, como ser oriundo de 

danos a equipamentos e/ou instalações causados por acontecimentos não desejáveis que levem 

estes equipamentos e/ou instalações a condições operacionais não previstas em projeto. 

Apesar do atendimento aos rigorosos requisitos de segurança, durante a etapa de 

Comissionamento podem ocorrer acontecimentos não previstos anteriormente que acarretem 

em riscos à segurança das pessoas envolvidas nas atividades. Isto se deve a e etapa de partida 

das unidades ser um período tenso e difícil gestão, conforme descrito no Capítulo 2. 

Desta forma, a partir de entrevistas com especialistas em partidas de Refinarias, buscou-

se identificar sistemas que se encaixassem no objetivo deste Estudo de Caso. O resultado da 

pesquisa passou por processo de priorização por criticidade para fins de aplicação do modelo 

ora proposto. Desta forma, optou-se por trabalhar no Forno Atmosférico da Unidade de 

Destilação Atmosférica e nos Compressores de Hidrogênio da Unidade de Hidrotratamento de 

Diesel. 
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4.3 CASO 1 – Forno Atmosférico da Unidade de Destilação Atmosférica 

 

4.3.1 Definição do Sistema 

A entrada em operação das unidades em construção segue uma Rede de Precedência, 

definida pelos operadores da refinaria, que estabelece as interfaces de necessidade e 

fornecimento de cada sistema, sinalizando a relação de dependência e pré-requisitos para 

sequência de partida. 

De acordo com a Rede de Precedência, o Forno Atmosférico, situado na Unidade de 

Destilação Atmosférica, corresponde ao primeiro forno a ser colocado em operação dentre as 

unidades de processo. Um processo de comissionamento bem sucedido neste forno fornece 

subsídios para que os demais 13 fornos subsequentes previstos na sequencia de partida da 

refinaria também obtenham êxito. Além disto, possíveis impactos neste sistema podem 

ocasionar atrasos na partida de toda a refinaria. 

Estudos relacionados a acidentes durante o processo de comissionamento indicam que 

os fornos são fontes primordiais de perigos durante a etapa de comissionamento. Estes perigos 

são decorrentes principalmente de explosões na câmara de combustão e ruptura de tubulações 

quando do início da partida. As explosões na câmara de combustão ocorrem principalmente 

durante o acendimento, ou como resultado de apagamento da chama. Por outro lado, a ruptura 

da tubulação é normalmente causada por falta de circulação do fluido de processo ou por 

superaquecimento. Adicionalmente, fornos são fontes de ignição de gases oriundos de 

vazamentos de outras partes da planta. (MANNAN, 2012) 

Neste sentido, o período de ignição é extremamente crítico, onde o queimador é iniciado 

com uma vazão menor de combustível que o fluxo normal de operação. O estabelecimento da 

chama piloto consiste em dois períodos: um período inicial não superior a 5 segundos, onde a 

ignição é checada e um segundo período de pelo menos 5 segundos onde a estabilidade da 

chama é observada. Neste momento é essencial que o queimador seja desligado 

imediatamente se a chama falhar. Adicionalmente, a falta no suprimento de combustível 

também deve ocasionar o desligamento imediato do queimador. 
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4.3.2 Descrição do Sistema 

Os principais sistemas do Forno da Unidade de Destilação Atmosférica são o: sistema 

de gás combustível, sistema de óleo combustível, sistema de ar para combustão, pré-

aquecedor regenerativo, pré-aquecedor a vapor, sistema de tiragem força e sistema de tiragem 

induzida. 

Em linhas gerais, os sistemas do pré-aquecedor a vapor, pré-aquecedor regenerativo e 

ventilador de tiragem forçada, captam o ar da atmosfera e efetuam as trocas de calor 

necessárias a disponibilização do ar de combustão nas condições desejadas. Por outro lado, o 

sistema de vapor fornece vapor para atomização do combustível nos queimadores e em caso 

de emergência também fornece vapor para abafamento da câmara de combustão. Por fim, os 

sistemas de óleo combustível e gás combustível fornecem o combustível para realização da 

queima, dentro da câmara de combustão. 

As normas e requisitos aplicados neste projeto, reconhecendo os riscos associados à 

partida e operação dos fornos, preveem diversas redundâncias no tocante a intertravamentos 

associados às condições de segurança. Está previsto que o forno não poderá ser colocado em 

operação, caso não tenha sido realizada a purga da câmara de combustão. O estabelecimento 

de fluxo de ar deve ser alcançado e a purga da câmara de combustão deve ser realizada pela 

abertura dos dampers do forno e pela partida dos ventiladores de tiragem. Também estão 

previstos analisadores dentro da câmara de combustão que verificam se há atmosfera 

explosiva, antes do acendimento dos pilotos. 

Caso não seja identificada atmosfera explosiva, é iniciado o fluxo de ar e combustível, e 

são acesos os queimadores principais. Neste momento, indicadores de chama fornecem 

informações para o sistema supervisório se a chama se encontra estabilizada. Caso a chama 

principal seja extinta, o suprimento de combustível é imediatamente cortado e vapor de 

abafamento é injetado na câmara de combustão. 

Para colocar novamente o forno em operação, o procedimento de partida prevê uma 

nova purga da câmara de combustão e novo teste de inflamabilidade da atmosfera da câmara. 

Uma simples tentativa de religar o queimador não é possível, devido ao intertravamento 

relacionado à necessidade da purga da câmara já mencionado anteriormente. 

Desta forma, considerando o que foi descrito anteriormente, os sistemas de gás 

combustível e óleo combustível se apresentam com os sistemas a serem priorizados na 

avaliação a ser realizada, visto que o acontecimento de falhas significativas nos demais 
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sistemas está associado a falhas de diversos componentes e diversos intertravamentos 

conforme já mencionado. 

O forno conta com oito pilotos e oito queimadores, enumerados de A a Q sendo que 

cada piloto e cada queimador possui sua própria válvula individual de shut-off, que permite o 

corte de suprimento de gás ou óleo combustível. O sistema de gás combustível é o sistema de 

óleo combustível são representados na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Sistema de gás combustível e sistema de óleo combustível do Forno Atmosférico da Unidade de 
Destilação Atmosférica. 

Fonte: Esta pesquisa 
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O sistema de gás combustível e o sistema de óleo combustível tem sua pressão 

controlada através um PIT que fornece a indicação de pressão e regula a abertura e 

fechamento de uma válvula de controle, tanto para o header de gás combustível para pilotos 

como para o header de gás combustível para queimadores. Além disto, o sistema possui 

salvaguardas posicionadas nos headers de gás combustível para pilotos e nos headers de óleo 

combustível e de gás combustível para queimadores, que também fornecem indicações de 

pressão para o sistema supervisório.  

 

4.3.3 Definição dos modos de falha e análise dos efeitos 

A análise do Hazop é fundamental para determinação de quais falhas funcionais devem 

ser analisadas com maior profundidade, uma vez que estas devem se encaixar dentro das 

condicionantes que levaram a seleção do sistema. 

Para análise qualitativa do Hazop, no tocante a criticidade dos efeitos gerados pelas 

falhas funcionais, foi utilizado o modelo FEMEA previamente descrito no capítulo 2. Dentre 

as falhas funcionais mais críticas foram consideradas as seguintes falhas funcionais: 

• Abertura indevida de PV de Gás Combustível para os pilotos; 

• Abertura indevida de PV de Gás/Óleo Combustível para os queimadores; 

• Falha no Suprimento de Gás/Óleo Combustível; 

• Fechamento indevido das válvulas de shut-off do sistema. 

 

Dentre os possíveis efeitos decorrentes das falhas funcionais anteriormente descritas 

temos: 

• Redução da carga térmica do forno; 

• Apagamento dos pilotos e/ou queimadores; 

• Aumento na carga térmica no forno; 

• Apagamento dos pilotos e/ou queimadores; 

• Danos aos pilotos e/ou queimadores; 

• Coqueamento dos passes do forno. 
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Dentre as consequências descritas anteriormente, apenas danos aos pilotos e/ou 

queimadores e coqueamento dos passes do forno apresentam consequências severas ao 

comissionamento da unidade. 

Porém, em análise ao projeto, verificou-se que para a ocorrência do coqueamento dos 

passes do forno faz-se necessário a falha de diversos transmissores de temperatura dispostos 

ao longo dos passes que fornecem ao operador a indicação de temperatura alta nos skinpoints. 

Desta forma, a sua probabilidade de ocorrência foi considerada como remota, e será 

desconsiderada nesta análise. 

Vale ressaltar que não foram identificados no Hazop possibilidade de consequências 

mais graves, como por exemplo explosões e possibilidade de danos pessoais. Logo, esta 

análise não envolve análise do critério de risco social nem estimativa de danos pessoais, 

conforme fluxograma apresentado na Figura 3.1. 

As principais causas deste do aumento de pressão na linha de gás combustível podem 

ser decorrentes dos seguintes modos de falha: 

• Falha na válvula de controle que regula a pressão de gás combustível no header. 

• Falha na instrumentação que realiza a leitura e controle da pressão da linha. 

• Erro de set-point atribuído manualmente pelo operador. 

Para as três causas relacionadas acima, o diagrama de causa-efeito implementado no 

sistema supervisório estabelece as seguintes ações: 

• Abrir dampers da chaminé; 

• Fechar todas as válvulas de gás combustível para pilotos; 

• Fechar todas as válvulas de gás combustível para queimadores; 

• Fechar todas as válvulas de óleo combustível para queimadores; 

• Fechar válvulas de vapor para atomização; 

• Parar ventilador de tiragem induzida. 

De acordo com o que foi descrito anteriormente e a tipologia do sistema já 

apresentada, podemos montar as árvores de falhas ilustradas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Árvores de falha do sistema de gás combustível e óleo combustível.  

Fonte: Esta pesquisa 
 

4.3.4 Análise da Probabilidade de Ocorrência 

Devido aos sistemas possuírem a mesma tipologia, as probabilidades de ocorrência de 

falhas são as mesmas para cada sistema. Desta forma, serão calculadas as probabilidades de 

falha para o sistema de gás combustível para pilotos e a análise será estendida aos demais 

sistemas. 

A probabilidade de ocorrência da falha de um determinado componente é calculada a 

partir da taxa de falha do componente multiplicada pelo seu tempo indisponível decorrente de 

seu reparo/substituição, conforme Equação (2.7). As taxas de falha da válvula de controle 

foram obtidas de Green & Bourne (1972). As taxas de falha das válvulas gaveta foram obtidas 

de Smith (1985). As taxas de falha do controlador de pressão foram obtidas de Skala (1974). 

As falhas no medidor de pressão foram obtidas de Anyakora (1971). Vale ressaltar, que os 
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valores considerados, correspondem ao limite superior dos intervalos de taxa de falha, 

conforme descrito no item 4.5. 

Para fins de estimativas acerca do erro humano, foi utilizado o modelo HEART, 

apresentado no Capítulo 2, para o cálculo da probabilidade do operador realizar ajustar um 

set-point de pressão maior que a pressão máxima tolerada pelos pilotos/queimadores. Para 

viabilizar a utilização do modelo foram realizadas entrevistas com especialistas em operação 

de refinarias, resultando na classificação que esta falha humana pode ser associada a uma 

atividade geral tipo D, ou seja, atividade relativamente simples realizada rapidamente ou com 

pouca atenção. 

Para a estimativa dos tempos de inatividade dos componentes também foram realizadas 

entrevistas a especialistas, de maneira a obter os valores estabelecidos no item 4.5 

considerando principalmente as peculiaridades da planta relacionadas a acesso ao componente 

defeituoso, disponibilidade ou não de sobressalentes e de equipes para efetuar o reparo e 

tornar o sistema operacional novamente. 

Os valores das probabilidades oriundos das referencias são apresentados na Tabela 4.1 e 

os valores de PFD são calculados a partir das premissas mencionadas anteriormente. 

 

Tabela 4.1 – Cálculo das probabilidades de falhas sob demanda de cada componente  

Fonte: Esta pesquisa 

 

Componente λλλλ (h
-1

) tB (h) tC (h) tD (h) tE (h) tF (h) tG (h) MDT (h) PFD

Válvula de Controle 3,000E-05 4,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 18,0 5,400E-04

Válvula Gaveta 1,500E-05 6,0 0,5 0,5 6,0 6,0 3,0 22,0 3,300E-04

Controlador de pressão 1,312E-04 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 5,248E-04

Medidor de Pressão 1,609E-04 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 6,436E-04

Erro Humano - - - - - - - - 9,000E-02

 

De acordo com a Figura 4.2 o cálculo da probabilidade de ocorrência de uma falha 

envolvendo o sistema de gás combustível pode ser realizado de acordo com a Equação (5.1). 

p = (pa + pb + pd + pe).(pb + 8.pc)        (4.1) 

pa – probabilidade de falha no controlador de pressão 

pb – probabilidade de falha no medidor de pressão 

pc – probabilidade de falha na válvula gaveta 

pd – probabilidade de falha na válvula de controle 

pe – probabilidade de falha humana 

p – probabilidade de ocorrência do evento 
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Desta forma, realizando as devidas substituições chegamos que a probabilidade de 

ocorrência de sobrepressão na linha de gás combustível e consequente dano aos pilotos, 

decorrente falha na válvula de controle, ou na falha na instrumentação ou erro de set-point, é 

de aproximadamente 3,011.10-4. Devido as árvores de falha serem iguais nos casos de 

sobrepressão e possível danos a pilotos e queimadores, podemos concluir que a probabilidade 

de ocorrência de falha nos queimadores é igual ao dobro da probabilidade de falha já 

calculada para os pilotos, já que os queimadores podem receber dois tipos de combustível. 

Desta forma temos que, a probabilidade de ocorrência de sobrepressão na linha de gás 

combustível e consequente dano aos queimadores, decorrente falha na válvula de controle, ou 

na falha na instrumentação ou erro de set-point, também é de aproximadamente 6,022.10-4. 

 

4.3.5 Estimativa das Consequências 

A Refinaria Abreu e Lima possui capacidade para processar o equivalente a 11% da 

atual produção total do Brasil, ou seja, 25.837 m3/d de diesel, 3.616 m3/d de nafta, 1.527 m3/d 

de gás liquefeito de petróleo, 5.396 ton/d de coque, 1.870 ton/d de gasóleo pesado. 

(PETROBRAS, 2013a) 

Desta forma, a escolha dos produtos para estimativa do lucro cessante foi realizada 

através do conceito da curva ABC, onde os produtos mais representativos na composição da 

receita esperada da Refinaria Abreu e Lima são o diesel, a nafta, e o gás liquefeito de 

petróleo. 

A composição dos preços ao consumidor destes produtos envolvem tributos e margens 

decorrentes da cadeia de comercialização. Estas informações são disponibilizadas 

publicamente pela PETROBRAS em seu website da internet no link Composição de Preços na 

aba Produtos. As informações estão sumarizadas na Tabela 4.2 e são calculadas pela 

PETROBRAS a partir de estimativas das margens de distribuição e revenda, e a partir dados 

coletados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

(PETROBRAS,2013b) 
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Tabela 4.2 – Composição de preços ao consumidor no período de 28/07/2013 à 03/08/2013  

Fonte: Petrobras (2013b) 

Composição Porcentagem Composição Porcentagem Composição Porcentagem

Realização 
PETROBRAS

60%
Realização 
PETROBRAS

36%
Realização 
PETROBRAS

28%

Distribuição e 
Revenda

15%
Distribuição e 
Revenda

15%
Distribuição e 
Revenda

54%

ICMS 14% ICMS 28% ICMS 13%

CIDE, PIS / 
PASEP e COFINS

6%
CIDE, PIS / 
PASEP e COFINS

7%
PIS / PASEP e 
COFINS

5%

Custo Biodiesel 5%
Custo Alcool 
Anidro

17% - -

Diesel Gasolina GLP

Produtos

 

 

Para estimativa dos preços dos produtos foram utilizados valores obtidos do Sistema de 

Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

referente a valores médios do mês de julho como resumido na Tabela 4.3, bem como os 

valores estimados para o preço médio nas refinarias. (ANP, 2013) 

Tabela 4.3 – Média de preços brasil – Julho/2013  

Fonte: ANP (2013) 

Produto
Preço Médio ao 

Consumidor (R$)
Preço Médio nas 
Refinarias (R$)

Diesel R$ 2,839 / litro R$ 1,400 / litro

Gasolina R$ 2,333 / litro R$ 1,022 / litro

GLP R$ 6,817 / m
3

R$ 1,901 / m
3

 

 

Considerando os valores apresentados anteriormente, se estivesse em plena operação a 

Refinaria Abreu e Lima teria uma receita média estimada de R$ 40.000.000/dia, referente aos 

valores de julho de 2013 considerados. Por outro lado, espera-se que a refinaria inicie sua 

operação com 30% da sua capacidade nominal, referente à partida do primeiro trem de refino 

e tenha sua capacidade aumentada gradativamente, com a partida do segundo trem de refino 

ao longo do anos, conforme apresentado na Figura 4.3, elaborada a partir de entrevistas à 

especialistas. 
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Figura 4.3 – Capacidade de processamento ao longo do tempo  

Fonte: Esta pesquisa 

 

De acordo com Fahim (2010) a margem bruta, a margem líquida e margem operacional 

de uma refinaria em operação podem ser calculadas de acordo com as equações 4.2, 4.3 e 4.4 

respectivamente. 

 

Margem bruta = ΣΣΣΣ(Preço dos produtos x Produção) - Preço do petróleo   (4.2) 

Margem líquida = Margem bruta – Custos variáveis     (4.3) 

Margem operacional = Margem líquida – Custos fixos     (4.4) 

 

Ainda segundo Fahim (2010), vale ressaltar que os custos fixos são compostos por 

custos de mão de obra, manutenção, despesas gerais e custos de capital. Desta forma, 

podemos considerar que a não geração da margem operacional, devido à atrasos na partida da 

refinaria é equivalente ao Lucro Cessante, conforme ilustrado no fluxo de caixa da Figura 4.4. 
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Fluxo de Caixa Esperado do Empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Fluxo de caixa esperado do empreendimento  

Fonte: Esta pesquisa 

 

Desta forma, considerando a receita média estimada com os valores referente a julho de 

2013, a capacidade inicial de processamento esperada de 30% da capacidade plena e uma 

margem operacional de 5% chegamos a um valor de Lucro Cessante de aproximadamente R$ 

600.000,00/dia. Este valor será a referência neste estudo para cálculo das consequências 

quando o evento em análise implicar em atraso na partida da refinaria. 

Para o cálculo das consequências de danos aos pilotos, foi realizada entrevista com 

especialistas de construção e montagem de fornos para estimativa dos custos relacionados a 

substituição de um piloto defeituoso e os custos associados ao retrabalho referente a 

substituição do equipamento. O valor estimado foi de aproximadamente R$ 60.000,00 com 

tempo estimado para a execução do serviço de reparo do sistema em uma semana. 

Considerando o lucro cessante de referência, temos que para uma semana de atraso na 

partida da refinaria o valor estimado deste é aproximadamente R$ 4,2 milhões. Considerando 

os dois valores mencionados anteriormente, que totalizam R$ 4,26 milhões e a probabilidade 

calculada no item 5.2.4, no valor de 3,011.10-4 chegamos a uma consequência esperada no 

valor de R$ 1241,36. 

R1 
R2

R3 R4 R5 R6 R7

R1 
R2

R3 R4 R5 R6

t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t3 t2 t1 t0 

Implantação da 
Refinaria 

Atraso devido ao 
Comissionamento 

t5 t4 t6 t7 t8 t9 t10 t0 t3 t2 t1 
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Para o cálculo das consequências de danos aos queimadores, foi realizada entrevista 

com especialistas de construção e montagem de fornos para estimativa dos custos 

relacionados a substituição de um piloto defeituoso e os custos associados ao retrabalho 

referente a substituição do equipamento. O valor estimado foi de aproximadamente R$ 

320.000,00 com tempo estimado para a execução do serviço de reparo do sistema em duas 

semanas. 

Considerando o lucro cessante de referência, temos que para duas semanas de atraso na 

partida da refinaria o valor estimado deste é aproximadamente R$ 8,4 milhões. Considerando 

os dois valores mencionados anteriormente, que totalizam R$ 8,72 milhões e a probabilidade 

calculada no item 5.2.4, no valor de 6,022.10-4 chegamos a uma consequência esperada no 

valor de R$ 5.251,28. 

 

4.3.6 Análise dos Resultados 

Os resultados indicam que as consequências relacionadas a danos aos queimadores são 

pelo menos quatro vezes maiores que as consequências aos pilotos, em decorrência de um 

lucro cessante maior e uma maior probabilidade de ocorrência de falha nos queimadores 

devido a um maior número de componentes. Pode-se observar que apesar da baixa 

probabilidade de ocorrência, a consequência decorrente é muito elevada, o que indica a 

necessidade mitigação deste risco. 

Conforme já mencionado, muitas explosões na câmara de combustão acontecem durante 

a partida quando uma tentativa do acendimento do queimador é realizada. Uma situação 

perigosa ocorre quando o combustível vaza quando o forno está desligado formando uma 

atmosfera explosiva na câmara de combustão e a explosão ocorre quando na tentativa de 

acendimento do queimador. Desta forma, para isolamento do combustível da câmara de 

combustão não é suficiente contar com apenas uma válvula, devendo ser previsto 

preferencialmente um bloqueio duplo com válvula de purga. 

Outro fator que tem bastante impacto no cálculo da probabilidade de falha é a 

possibilidade de erro humano. Este modo de falha pode ser excluído adicionando um 

limitador de set-point ao controlador da válvula de controle dos sistemas. Além disto, é 

interessante que o sistema supervisório possua mais de uma indicação das pressões nos 
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sistemas, sendo sugerido também a adição de mais um medidor de pressão nos headers após o 

bloqueio duplo. A Figura 4.5 apresenta o sistema com as modificações sugeridas. 

 

 

Figura 4.5 – Sistema de gás combustível e óleo combustível  

Fonte: Esta pesquisa 

Desta forma, considerando os modos de falha que podem ocorrer na nova situação 

temos a árvore de falha apresentada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Árvore de Falha Sistema de Gás Combustível e Óleo Combustível. 

 

De acordo com a Figura 4.6 o cálculo da probabilidade de ocorrência de uma falha 

envolvendo o sistema de gás combustível pode ser realizado de acordo com a Equação (5.5). 

 

p = (pa + pb + pd).(pb.pb.+8.pc .pc .pc)       (4.5) 

pa – probabilidade de falha no controlador de pressão 

pb – probabilidade de falha no medidor de pressão 

pc – probabilidade de falha na válvula gaveta 

pd – probabilidade de falha na válvula de controle 

p – probabilidade de ocorrência do evento 

 

Desta forma, realizando as devidas substituições chegamos que a probabilidade de 

ocorrência de sobrepressão na linha de gás combustível e consequente dano aos pilotos, 

decorrente falha na válvula de controle, ou na falha na instrumentação ou erro de set-point, é 

de aproximadamente 7,078.10-10. Devido as árvores de falha serem iguais nos casos de 

sobrepressão e possível danos a pilotos e queimadores, podemos concluir que a probabilidade 

de ocorrência de falha nos queimadores é igual ao dobro da probabilidade de falha já 

calculada para os pilotos, já que os queimadores podem receber dois tipos de combustível. 
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Desta forma temos que, a probabilidade de ocorrência de sobrepressão na linha de gás 

combustível e consequente dano aos queimadores, decorrente falha na válvula de controle, ou 

na falha na instrumentação ou erro de set-point, também é de aproximadamente 1,415.10-9. 

Considerando os valores já mencionados anteriormente no tocante a estimativa das 

consequências temos R$ 3,015.10-3 no caso de dano aos pilotos e R$ 6,172.10-3 no caso de 

danos aos queimadores. 
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4.4 CASO 2- Compressores da Unidade de Hidrotratamento de Diesel 

4.4.1 Definição do Sistema 

Conforme descrito no item 5.1, a Refinaria Abreu e Lima dispõe de Unidades de 

Hidrotratamento de Diesel e de Nafta, que dentre outras funções buscam levar as correntes 

oriundas das demais unidades a níveis de especificação mais exigentes. Para tal, um insumo 

fundamental neste processo é o hidrogênio. 

O hidrogênio é gerado na Unidade de Geração de Hidrogênio a partir da reforma de 

hidrocarbonetos leves, sendo na sequencia purificado por um processo chamado adsorção por 

variação de pressão chegando a uma pureza da ordem de 99%. O hidrogênio produzido na 

refinaria pela Unidade de Geração de Hidrogênio é então enviado para as Unidades de 

Hidrotratamento de Diesel e de Nafta, onde é utilizado como hidrogênio de reposição. Esta 

corrente de hidrogênio é complementar ao hidrogênio de reciclo já presente do processo de 

hidrotratamento. 

Tanto a Unidade de Hidrotratamento de Diesel como a Unidade de Hidrotratamento de 

Nafta, possuem sistemas de compressão de hidrogênio para propiciar a sua utilização nas 

condições termodinâmicas necessárias ao processo. Para tal são utilizados compressores 

(alternativos ou centrífugos) que trabalham com pressões da ordem de 130 kgf/cm² 

Devido à similaridade destes sistemas no tocante aos objetivos do estudo e considerando 

a Sequencia de Partida da refinaria, já mencionada no item 5.2.1, será realizada a análise do 

Sistema de Compressão da Unidade de Hidrotratamento de Diesel, devido a esta ser 

predecessora da Unidade de Hidrotratamento de Nafta. 

Com relação às propriedades físico-químicas do hidrogênio, vale ressaltar que este é um 

gás inflamável, mais leve que o ar e que deve ser manuseado com cuidado de maneira a evitar 

acidentes, uma vez que na literatura é extensamente comparado com o Gás Natural no tocante 

a inflamabilidade e risco de explosões. Devido a sua baixa densidade, este possui forte 

tendência a subir e até se difundir através de materiais sólidos. Além disso, o hidrogênio é o 

mais simples e menor átomo de todos, consistindo de apenas um próton e um elétron, e por 

conta disto é um elemento que está presente em pouca quantidade na natureza pois reage 

rapidamente com outros átomos. (Schimidtchen, 2009) 
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Uma comparação geral do hidrogênio com outros gases inflamáveis é apresentada na 

Tabela 4.1. Através da análise dos valores é possível concluir que o hidrogênio não é muito 

diferente dos outros gases inflamáveis que são utilizados como combustíveis. 

 

Tabela 4.4 – Comparação de propriedades relevantes de segurança do hidrogênio com outros gases 

Fonte: Adaptado de (Schimidtchen, 2009) 

Hélio Hidrogênio Metano Propano

Limite inferior de explosão (% ) - 4,0 4,4 1,7

Limite inferior de detonação (% ) - 18,3 6,3 2,2

Mistura estequiométrica (% ) - 29,5 9,5 4,0

Limite superior de explosão (% ) - 59,0 13,5 9,2

Limite superior de detonação (% ) - 77,0 17,0 10,9

Energia mínima de ignição (mJ) - 0,017 0,290 0,240

Temperatura de autoignição - 833 868 743

Densidade 0,178 0,090 0,718 2,011  
 

Devido às propriedades descritas anteriormente, temos que o hidrogênio é uma fonte 

potencial de riscos dentro de uma refinaria. Este risco é devido ao reduzido tamanho de seu 

átomo e seu baixo peso molecular, sendo fonte potencial de vazamentos. Estes vazamentos 

podem ocorrer através de juntas ou flanges das tubulações, com potencial de inflamabilidade 

similar a outros gases combustíveis. Estes dois fatores combinados à presença de possíveis 

fontes de ignição, intrinsecamente presentes dentro áreas classificadas, configuram um risco 

que deve ser amplamente estudado. 

Em entrevistas com especialistas em operação de refinarias buscou-se estimar o possível 

número de fatalidades no caso da ocorrência de vazamentos de hidrogênio no sistema de 

compressão da Unidade de Hidrotratamento de Diesel. Foi identificado que o número de 

fatalidades esperadas é da ordem dez pessoas devido a grande probabilidade de ocorrência de 

explosão e devido a população exposta durante o período de comissionamento. 

Este número pode variar bastante em relação à magnitude do vazamento, bem como em 

relação a quantidade de pessoas expostas na área quando da ocorrência da explosão. Contudo, 

vale ressaltar que durante o processo de comissionamento, muitas vezes ainda há outras 

atividades sendo realizadas na área por outras frentes de serviço. Estas frentes de serviço 

aumentam significativamente a população exposta aos riscos devido aos trabalhadores 

estarem localizados nas proximidades do sistema de compressão de hidrogênio 
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desenvolvendo atividades em outros sistemas/equipamentos ainda não disponíveis para a 

partida. 

Desta forma, o sistema em questão se configura como um sistema potencial na geração 

de riscos de explosões, que podem acarretar em consequências não só econômicas, como risco 

de danos materiais e atrasos na partida da refinaria, como também ocasionar danos pessoais e 

fatalidades de trabalhadores que podem estar presentes nas áreas de influência da possível 

explosão. 

 

4.4.2 Descrição do Sistema 

Conforme mencionado no item 5.3.1 para atender o consumo de hidrogênio das reações 

de hidrotratamento, existe uma corrente de reposição de hidrogênio proveniente da Unidade 

de Geração de Hidrogênio. Este gás é recebido pelo limite de bateria da unidade e 

encaminhado para o vaso de sucção do compressor alternativo de reposição. Por outro lado, o 

gás de reciclo oriundo do processo de hidrotratamento é enviado para o vaso de sucção do 

compressor centrífugo de reciclo. 

Para o compressor centrifugo de gás de reciclo temos que o seu acionamento é realizado 

através de uma turbina a vapor, oriundo do header de vapor de alta pressão da refinaria. Já 

com relação ao compressor alternativo de gás de reposição temos que seu acionamento é 

realizado através de motor elétrico. 

Para os dois compressores estão previstas duas válvulas de controle, uma na sucção e 

outra na descarga do compressor, ambas acionadas através de atuadores mecânicos, bem 

como instrumentos que monitoram temperatura, pressão e vazão na linha do compressor, além 

de contar com válvulas de retenção nas linhas de descarga. 

Após sua compressão, as correntes de hidrogênio são então combinadas, e seguem para 

serem adicionadas ao gasóleo oriundo da Unidade de Coqueamento Retardado. Para tal, existe 

uma válvula de controle que regula a quantidade de hidrogênio necessário ao processo. Na 

sequencia, esta nova corrente (hidrogênio + gasóleo) segue para dois conjuntos de 

permutadores, sendo enviada em seguida para o forno da unidade. 

Estão previstos para os dois compressores, intertravamentos que asseguram o 

desligamento total do compressor em caso do fechamento das válvulas de sucção ou descarga, 

ou no caso de nível baixo ou nível alto dos vasos presente na sucção destes compressores. 
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Adicionalmente, as válvulas de retenção garantem que o fluxo de hidrogênio se mantém no 

sentido dos permutadores, independente de variações de pressão na linha de gasóleo. 

Outro intertravamento importante está relacionado ao desligamento dos compressores 

casa haja sobrepressão nas linhas de hidrogênio. Neste caso, também está previsto o 

desligamento total dos compressores a fim de evitar danos aos equipamentos e possíveis 

vazamentos de hidrogênio em decorrência deste desvio. 

 

Figura 4.7 – Compressores da Unidade de Hidrotratamento de Diesel  

Fonte: Esta pesquisa 

 

4.4.3 Definição dos modos de falha e análise dos efeitos 

A análise do Hazop é fundamental para determinação de quais falhas funcionais devem 

ser analisadas com maior profundidade, uma vez que estas devem se encaixar dentro das 

condicionantes que levaram a seleção do sistema. 

Para análise qualitativa do Hazop, no tocante a criticidade dos efeitos gerados pelas 

falhas funcionais, foi utilizado o modelo FEMEA previamente descrito no capítulo 2. Dentre 

as falhas funcionais mais críticas foram consideradas as seguintes falhas funcionais: 

• Fechamento indevido das válvulas motorizadas dos compressores; 
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• Fechamento indevido da válvula de admissão de hidrogênio na corrente de 

gasóleo; 

• Fechamento indevido das válvulas de retenção; 

• Parada dos compressores. 

Dentre os possíveis efeitos decorrentes das falhas funcionais anteriormente descritas 

temos: 

• Perda de produção; 

• Perda de especificação do produto; 

• Parada da unidade; 

• Vazamentos por juntas e flanges; 

• Danos aos leitos catalíticos. 

 

Dentre as consequências descritas anteriormente, danos aos leitos catalíticos e 

vazamento por juntas e flanges apresentam consequências severas ao comissionamento e 

partida da unidade. 

Porém, faz-se necessário, uma exposição por longo tempo dos leitos catalíticos a uma 

condição de sobrepressão para que os mesmo sejam danificados. Em uma análise ao projeto, 

foi identificado que existem salvaguardas no sistema do forno da unidade, referentes à 

proteção de seus leitos catalíticos, através da disposição de medidores de pressão. Este 

conjunto de medidores de pressão, associados ao intertravamento presente no sistema 

supervisório do forno da unidade, reduzem significativamente a possibilidade de ocorrência 

deste evento. Desta forma, este efeito não será considerado nesta análise. 

Por outro lado, foi verificado no Hazop da unidade que, uma condição de sobrepressão 

na linha de hidrogênio pode acarretar sérios danos às instalações, uma vez que pode ocasionar 

o vazamento de hidrogênio para a atmosfera com grande probabilidade explosão. Este fato 

está diretamente relacionado às propriedades do hidrogênio e sua facilidade de escapar através 

das juntas e flanges das tubulações, quando estes são submetidos a pressões superiores às 

previstas em projeto. Além disto, através de entrevistas com especialistas, conforme 

mencionado anteriormente, estima-se que uma explosão nesta unidade possa ocasionar a 

morte de 10 pessoas. 

As principais causas de vazamento de hidrogênio no sistema de compressão da Unidade 

de Hidrotratamento de Diesel podem ser decorrentes dos seguintes modos de falha: 
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• Obstrução nas linhas de hidrogênio na descarga dos compressores; 

• Obstrução na linha de hidrogênio para permutadores; 

• Falha na instrumentação que realiza a leitura e controle da pressão nas linhas. 

Para as três causas relacionadas acima, as consequências estão relacionadas à 

sobrepressão nas linhas. Desta forma, o diagrama de causa-efeito implementado no sistema 

supervisório estabelece as seguintes ações: 

• Parar os acionadores mecânicos; 

• Fechar as válvulas de shut-off dos compressores; 

• Fechar válvula de admissão de hidrogênio na corrente de gasóleo. 

 De acordo com o que foi descrito anteriormente e a tipologia do sistema já apresentada, 

podemos montar a árvore de falhas ilustradas na Figura 4.8 para cada compressor. 

 

Figura 4.8 – Árvore de falha dos compressores da Unidade de Hidrotratamento de Diesel  

Fonte: Esta pesquisa 
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Contudo, para que haja uma explosão se faz necessário que além da sobrepressão na 

linha, ocorra um vazamento de hidrogênio para o meio ambiente, com uma vazão suficiente 

para que se forme uma mistura capaz de ser inflamada. Para que esta mistura seja inflamada, 

se faz necessário uma fonte com capacidade de fornecer a energia necessária à ignição. Uma 

vez que a mistura entra em ignição existe a probabilidade de ocorrência de explosões. Desta 

forma, a sequencia de eventos descritos anteriormente segue a seguinte árvore de falha. 

 

Sobrepressão     

pS Vazamento    

 pV Ignição   

  pI Explosão  

   pE Consequências 

    p 

Figura 4.9 – Árvore de eventos para Fatalidades.  

Fonte: Esta pesquisa 

 

4.4.4 Análise da Probabilidade de Ocorrência 

A probabilidade de ocorrência da falha de um determinado componente é calculada a 

partir da taxa de falha do componente multiplicada pelo seu tempo de inatividade decorrente 

de seu reparo/substituição, conforme Equação (2.7). As taxas de falha da válvula de controle 

foram obtidas de Green (1972). As taxas de falha da válvula de retenção foram obtidas de 

AEC (1975) As taxas de falha no atuador foram obtidas de Smith (1985). As taxas de falha do 

controlador de pressão foram obtidas de Skala (1974). As falhas no medidor de pressão foram 

obtidas de Anyakora (1971). Vale ressaltar, que os valores considerados, correspondem ao 

limite superior dos intervalos de taxa de falha, conforme descrito no item 4.5. 

Para a estimativa dos tempos de inatividade dos componentes também foram realizadas 

entrevistas a especialistas, de maneira a obter os valores estabelecidos no item 4.5 

considerando principalmente as peculiaridades da planta relacionadas a acesso ao componente 

defeituoso, disponibilidade ou não de sobressalentes e de equipes para efetuar o reparo e 

tornar o sistema operacional novamente. 
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Os cálculos das probabilidades são apresentadas na Tabela 4.5 e calculadas a partir dos 

valores e premissas mencionados anteriormente. 

 

Tabela 4.5 – Cálculo das probabilidades de falhas sob demanda de cada componente  

Fonte: Esta pesquisa 

Componente λλλλ (h
-1

) tB (h) tC (h) tD (h) tE (h) tF (h) tG (h) MDT (h) PFD
Válvula de controle 3,000E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 6,000E-04
Atuador da válvula de controle 4,000E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 8,000E-04
Válvula de retenção 1,250E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 2,500E-04
Controlador de pressão 1,312E-04 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 5,248E-04
Medidor de pressão 1,609E-04 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 6,436E-04 

 

De acordo com a Figura 4.8, o cálculo da probabilidade de ocorrência de uma 

sobrepressão envolvendo o sistema de compressão de hidrogênio pode ser realizado de acordo 

com a Equação (5.6). 

p = (2.(pa + pb) + 2.pc).(pd + pe)        (4.6) 

pa – probabilidade de falha na válvula de controle 

pb – probabilidade de falha no atuador da válvula 

pc – probabilidade de falha na válvula de retenção 

pd – probabilidade de falha no controlador de pressão 

pe – probabilidade de falha no medidor de pressão 

pS – probabilidade de ocorrência da sobrepressão 

 

Desta forma, realizando as devidas substituições chegamos que a probabilidade de 

ocorrência de sobrepressão na linha de hidrogênio, decorrente de falha em válvulas ou na 

falha na instrumentação de um compressor é de aproximadamente 3,856.10-6. Devido as 

árvores de falha serem iguais nos casos dos dois compressores temos que probabilidade de 

ocorrência da sobrepressão corresponde ao dobro do valor calculado anteriormente, que neste 

caso é igual a uma probabilidade de 7,712.10-6. 

De acordo com a Figura 4.9 o cálculo da probabilidade de explosão com dez fatalidades 

pode ser realizado pela Equação (5.7). 

p = pS.pV.pI.pE           (4.7) 

pS – Probabilidade de ocorrência de sobrepressão na linha de hidrogênio 

pV – Probabilidade de ocorrência de vazamento 

pI – Probabilidade de ocorrência de ignição da mistura inflamável 

pE – Probabilidade de ocorrência de sobrepressão na linha de hidrogênio 

p – probabilidade de ocorrência de explosão com dez fatalidades 
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De acordo com o cálculo realizado anteriormente a probabilidade de ocorrência de uma 

sobrepressão na linha de hidrogênio é de 7,712.10-6. Por sua vez, considerando que a pressão 

na linha seja superior a condição de projeto previamente estipulada, uma vez que não existe 

outra proteção, temos que ocorrerá uma falha em alguma junta da tubulação. Esta falha 

ocasionará o vazamento de hidrogênio com formação de mistura inflamável. Assim, o valor 

assumido para pV é igual a unidade. 

Além disto, HSE (1981) estabelece em seu trabalho que a probabilidade de ocorrência 

de ignição quando da formação desta mistura é da ordem de 90% e que dada a ocorrência da 

ignição, de acordo com Kletz (1977) teremos 100% de probabilidade de ocorrência de uma 

explosão. Logo, realizando as devidas substituições temos que a probabilidade de ocorrência 

de uma explosão com 10 fatalidades é da ordem de 6,941.10-6. 

 

4.4.5 Estimativa das Consequências 

Conforme estabelecido no fluxograma da Figura 3.1, no caso da existência de riscos de 

danos pessoais, faz-se necessário realizar análise do critério de risco social a fim de verificar 

se há necessidade de redução do risco e estimar as consequências dos possíveis danos 

causados. 

O critério para riscos pessoais estabelece regiões acerca do nível dos riscos em termos 

da frequência de acidentes e número de fatalidades. A frequência de acidentes é normalmente 

estabelecida por fatalidades por ano, multiplicada pelo número de fatalidades esperadas 

quando da ocorrência do evento. Desta forma o valor esperado da frequência de acidentes é 

6,941.10-5 para 10 fatalidades. Realizando a plotagem deste valor de acordo com o critério 

social estabelecido no item 4.6.1, fica explicitado na Figura 4.10 que o risco deve ser reduzido 

através de medidas mitigadoras. 

Para o cálculo das consequências de uma explosão ocasionada devido a vazamento de 

hidrogênio, foi realizada entrevista com especialistas de operação de refinarias e especialistas 

de construção e montagem de unidades de hidrotratamento para estimativa dos danos 

associados à unidade e estimativa dos custos relacionados à substituição dos 

sistemas\equipamentos atingidos pela explosão. 
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Figura 4.10 – Critério para Definição de Riscos Pessoais. 

Fonte: Adaptado de Tweeddale (2003) 

 

Desta forma, o valor estimado foi de aproximadamente R$ 20 milhões de reais com 

tempo estimado de seis meses para a execução do serviço de reparo. Além disto, utilizando os 

valores apresentados em Smith (2011) a Tabela 4.6 apresenta o critério de custo por vida 

salva, associado à quantidade potencial de fatalidades. 

 

Tabela 4.6 – Critério de custo por vida salva 

Fonte: Smith (2011) 

Número potencial de 
fatalidade 

Critério de custo por vida 
salva 

1 – 2 £2 000 000 
3 – 5  £4 000 000 
6 – 10 £6 000 000 
11 – 50  £10 000 000 

>50 £20 000 000 

 

Desta forma, considerando 10 fatalidades e uma taxa de câmbio de aproximadamente 

3,65, em 15 de ago. de 2013 a parir de informações oriundas do Banco Central do Brasil, 

temos que o valor associado aos custos das fatalidades é da ordem de 219 milhões de reais. 

(BCB, 2013) 

Considerando o lucro cessante de referencia, temos que para seis meses de atraso na 

partida da refinaria, o valor estimado da consequência é de aproximadamente R$ 108 milhões 

Baixo Risco 

Alto Risco 

Precisa ser reduzido 

ALARP 
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de reais. Realizando a soma dos valores descritos anteriormente temos um total de R$ 347 

milhões e uma probabilidade de ocorrência no valor de 6,941.10-6. Estes valores resultam em 

uma consequência esperada no valor de R$ 2.408,53. 

 

4.4.6 Análise dos Resultados 

De acordo com o resultado obtido do critério para risco social, observou-se a 

necessidade da instalação de soluções mitigadoras de risco. Uma possibilidade de consiste na 

instalação de válvulas de alívio sob pressão para a tocha da refinaria na descarga dos 

compressores, antes das válvulas de shut-off e de retenção, conforme apresentado na . 

Portanto, no caso de ocorrência de sobrepressão, o hidrogênio seria enviado diretamente à 

tocha, evitando possíveis vazamentos ao meio ambiente. 

 

 

Figura 4.11 – Sistema de compressão da Unidade de Hidrotratamento de Diesel com válvulas de alívio.  

Fonte: Esta pesquisa 

 

Desta forma, de acordo com Green (1972) a taxa de falha de uma válvula de alívio é 

0,5.10-6 por hora. A Tabela 4.7 apresenta os valores de probabilidade de falha considerando a 

instalação de uma válvula de alívio sob pressão. 
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Tabela 4.7 – Cálculo das probabilidades de falhas sob demanda de cada componente  

Fonte: Esta pesquisa 

Componente λλλλ (h
-1

) tB (h) tC (h) tD (h) tE (h) tF (h) tG (h) MDT (h) PFD
Válvula de controle 3,000E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 6,000E-04
Atuador da válvula de controle 4,000E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 8,000E-04
Válvula de retenção 1,250E-05 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 2,500E-04
Controlador de pressão 1,312E-04 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 5,248E-04
Válvula de alívio 5,000E-07 6,0 0,5 0,5 4,0 6,0 3,0 20,0 1,000E-05 

 

Com a instalação da válvula de alívio, temos que a probabilidade de vazamento cai 

substancialmente, uma vez que a sobrepressão ocasionada pela falha dos componentes do 

sistema de compressão é rapidamente aliviada para à tocha da refinaria, não ocasionado 

condições inseguras. Contudo, a probabilidade de vazamento se limita aos casos em que a 

válvula de alívio falhar, logo, pode-se associar esta probabilidade de vazamento à 

probabilidade falha da válvula de alívio. Considerando o novo valor de pV na Equação 5.7, 

temos que a probabilidade de ocorrência de explosão com dez fatalidades é da ordem de 

6,941.10-11. 

Conforme mencionado anteriormente, no caso de uma sobrepressão nas linhas de 

hidrogênio e no caso de falha das válvulas de alívio, temos que o valor esperado da frequência 

de acidentes é 6,941.10-10 para 10 fatalidades. Desta forma, de acordo com o critério de risco 

social temos uma condição de baixo risco, não necessitando a instalação de outras medidas 

mitigadoras. 

Considerando os demais valores mencionados anteriormente, que totalizam R$ 347 

milhões e a probabilidade calculada acima, no valor de 6,941.10-11 chegamos a uma nova 

consequência esperada no valor de R$ 2,408.10-2. 

 

4.5 Conclusão 

A partir dos resultados obtidos neste capítulo pode-se observar que o modelo ora 

proposto, apresenta resultados consistentes em relação à compatibilização de projetos a partir 

da análise de riscos de comissionamento. Os resultados fornecem indicações quantitativas que 

podem subsidiar a tomada de decisão, frente à implantação ou não de uma recomendação.  

Em ambos os casos apresentados, observa-se a necessidade de implantação de soluções 

mitigadoras de risco. Isto se deve aos valores elevados associados às consequências dos 

danos, no caso dos fornos, e aos valores elevados associados às probabilidades de ocorrência 

acima da faixa tolerável de ALARP, no caso dos compressores. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕESPARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusões 

A compatibilização do projeto sob a ótica de comissionamento possui extrema 

relevância quando da implantação de um novo projeto, uma vez que sua realização bem 

sucedida pode ser um diferencial para o sucesso comercial de um empreendimento. Por outro 

lado, possíveis atrasos decorrentes de falhas no comissionamento podem reduzir 

significativamente a rentabilidade esperada do projeto. 

Desta maneira, fica evidenciada a necessidade de desenvolvimento de novas 

metodologias para compatibilização de projeto. Dentre as possíveis soluções para esta 

problemática, encontra-se a necessidade de desenvolvimento de ferramentas quantitativas que 

auxiliem o processo de toma de decisão, aumentando a possibilidade de sucesso desta etapa 

do ciclo de vida da instalação. 

O modelo proposto se mostrou aplicável para sua aplicação de compatibilização de 

projetos decorrente da avaliação de riscos decorrentes do processo de comissionamento, o que 

representa o atendimento ao objetivo geral e objetivos específicos descritos no Capítulo 1. 

A utilização de Manutenção Centrada na Confiabilidade, associada às ferramentas de 

análise e quantificação de riscos utilizadas na indústria de processo, se apresentam como uma 

excelente alternativa para a quantificação dos riscos. 

Através do cálculo das probabilidades de ocorrência e suas consequências, seja na 

forma de danos financeiros, pessoais, ou ambientais, possibilita a priorização destes riscos e 

contribui para o gerenciamento desta etapa, melhorando seu resultado esperado. 

Os riscos envolvidos no processo de comissionamento devem ser analisados frente a 

critérios de aceitação, a fim de identificar se são necessárias medidas mitigadoras para estes 

riscos ou não. 

Quando o risco não é tolerável, devem ser implantadas medidas mitigadoras com o 

objetivo de reduzir o nível do risco a um patamar aceitável. O critério de ALARP é um bom 

indicador para realização desta análise. Vale ressaltar que riscos localizados na região de 

ALARP devem ser analisados do ponto de vista de custo-benefício da implantação de 

medidas mitigadoras. 

Fica evidenciado que as consequências decorrentes dos riscos inerentes do processo de 

comissionamento, estão mais associadas à danos financeiros e pessoais. O impacto financeiro 
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é fortemente dependente do lucro cessante decorrente de atrasos no cronograma de partida, 

bem como ao custo de cada fatalidade estipulado para análise. Vale ressaltar, em especial, que 

este último varia de acordo com a tolerância de riscos da sociedade e é função do local onde 

se localiza o empreendimento. 

Os danos ambientais, de acordo com a metodologia proposta, serão considerados como 

relevantes apenas em situações extremas, uma vez que a etapa de comissionamento não 

possui o mesmo potencial de dano de uma planta em operação. Isto se deve às pequenas 

quantidades de hidrocarbonetos utilizados quando da realização dos testes e os impactos 

serem bem localizados à região onde a planta está construída, além dos projetos 

contemplarem diversas barreiras físicas de proteção. 

O resultado das análises de risco pode ser utilizado em diversas áreas do 

empreendimento para melhoria do processo de comissionamento como um todo. Fica 

evidenciado que a aplicação deste modelo ainda no projeto básico possibilita a realização de 

uma análise quantitativa no tocante a implantação de requisitos de segurança, redundâncias de 

equipamentos e procedimentos operacionais com objetivo levar o risco a níveis aceitáveis e 

economicamente viáveis. 

A ausência de modelos quantitativos pode ocasionar requisitos de segurança ou de 

confiabilidade operacional extremamente elevados, baseado apenas no julgamento e 

experiência de especialistas, que podem onerar consideravelmente o investimento de 

implantação do projeto. Desta forma, a análise quantitativa dos pontos mais críticos do 

empreendimento pode levar a simplificações de projeto factíveis, que mantenham os riscos 

dentro de parâmetros aceitáveis e reduzam o custo de implantação, aumentando a 

rentabilidade esperada da instalação. 

 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

O atraso no cronograma de partida de uma refinaria posterga as receitas esperadas 

decorrente da venda dos produtos oriundos operação da planta. Estes valores estão dispostos 

ao longo do tempo e reduzem o Valor Presente Líquido esperado para o empreendimento, 

alterando a sua taxa interna de retorno. Este impacto deve ser observado, de maneira a 

identificar quais são as consequências no fluxo de caixa do empreendimento, através de uma 

análise financeira. 



Capítulo 5 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

73 

Os valores das taxas de falhas são valores bastante importantes para o desenvolvimento 

da metodologia proposta e normalmente, durante a fase de comissionamento estas 

informações não estão disponíveis. Além disto, foi realizada uma simplificação da “curva da 

banheira” através da utilização de taxa de falha constante para aplicação do modelo, conforme 

exposto em 4.5. Desta forma, é interessante desenvolver, junto a especialista, distribuições de 

taxas de falhas que retratem os sistemas de maneiras mais realistas, a fim de se obter 

probabilidades mais confiáveis. 

Os erros humanos são fatores fundamentais durante qualquer análise do processo de 

comissionamento, uma vez que estes são agravados pela falta de conhecimento sobre a planta 

e as situações de pressão, bem comuns a esta etapa. No presente estudo foi utilizada apenas a 

metodologia HEART, porém, é desejável que outras metodologias sejam consideradas a fim 

de se obter metodologias mais aplicáveis a indústria de processo, já que a grande maioria 

destes modelos foram desenvolvidos para aplicações na indústria nuclear. 

No tocante a avaliação da implantação das medidas mitigadoras, nos caso onde os riscos 

sem enquadrem na região de ALARP, vale ressaltar que se fazem necessárias análises de 

custo-benefício, que indicarão a viabilidade da implantação da medida mitigadora em questão. 

Desta forma, faz-se necessário desenvolver análises de sensibilidade das probabilidades 

envolvidas a fim de identificar os impactos da implementação de tais medidas. 

Com relação à estimativa das mortes quando do acontecimento de explosões, é coerente 

utilizar modelos quantitativos para cálculo destas fatalidades, considerando a amostra da 

população exposta a este risco. Neste caso, deve-se considerar tanto a quantidade de pessoas 

expostas, bem como os procedimentos aplicáveis a etapa de comissionamento no tocante à 

segurança e realização dos testes, além da existência de frentes de trabalho em sistemas 

adjacentes ainda não concluídos. 
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