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RESUMO 

Nas últimas décadas o Gás Natural Liquefeito- GNL tem se destacado enquanto 

promissora fonte de energia e consequentemente sua utilização vem crescendo 

consideravelmente. Todavia, devido à natureza inflamável do metano- principal componente 

do GNL- a ocorrência de acidentes com o seu vazamento nos terminais de transporte e 

armazenamento podem proporcionar perigo para a sociedade. Dentre os principais perigos 

associados ao GNL, está transição rápida de fase (RTP), incêndio em poça, incêndio em 

nuvem e explosões. Neste contexto, a Análise de Camadas de Proteção (LOPA) é uma forma 

simplificada de avaliação de risco que fornece resultados quantificados de risco com menos 

tempo e esforço do que a Análise Quantitativa de Riscos (AQR), por exemplo. A LOPA é um 

método semi-quantitativo que gera uma estimativa numérica da frequência de falha do cenário 

mitigado. Para o cálculo da frequência de falha do cenário, é necessário obter dados de falha. 

Contudo, por tratar-se de um terminal de GNL, os dados de falhas de equipamentos são 

esparsos, não sendo estatisticamente confiáveis por tratar-se de uma indústria recente. Neste 

caso, a análise Bayesiana é uma ótima ferramenta, pois possibilita utilizar dados específicos 

da planta em estudo e dados genéricos. Sejam os dados genéricos obtidos nos bancos de dados 

procedentes de várias indústrias, operando em diferentes condições, faz-se necessário 

considerar a não-homogeneidade da população. No entanto, na literatura encontra-se 

aplicações clássica da análise Bayesiana. Sendo assim, esta pesquisa propôs melhorar a 

metodologia apresentada na literatura utilizando os mesmos dados, porém empregando a 

Análise Bayesiana em Dois Estágios. O primeiro estágio é uma análise não homogênea, que 

considera a variabilidade populacional dos dados de falha entre os bancos de dados, e o 

segundo estágio gera uma distribuição a posteriori atualizada após a introdução dos dados 

específicos da planta. Finalmente, esta pesquisa comprovou que a metodologia LOPA-

Bayesiana em Dois Estágios é mais viável, pois ela apresentou para a frequênca dos cenários 

mitigados, valores superiores aos encontrados em pesquisa anterior, o que confirma a 

subestimação do nível de incerteza.  

 

 

 

 

Palavras- chave: Análise de Camadas de Proteção, Análise Bayesiana em Dois 

Estágios, Gás Natural Liquefeito 
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ABSTRACT 

In the recent decades, Liquefied Natural Gas – LNG has stood out as a promising source 

of energy and, as a consequence, its utilization has been increasing considerably. Therefore, 

owing to the inflammable nature of the methane- main component of LNG- the occurrence of 

accidents that may cause their spill in storage and transportation terminals to leak, society 

may be put at stake. Among the main dangers associated with LNG are the Rapid Transition 

Phase (RTP), pool fire, vapor cloud fire and explosion. In this context, the Layer of Protection 

Analysis (LOPA) is a simplified way to measure risk that it provides quantified risk results at 

a shorter time and with less effort than the AQR, for example. LOPA is a semi-quantitative 

method which generates a numeric estimate of the mitigated scenario failure frequency. As 

for the calculation of the scenario failure frequency, it is necessary to obtain failure data. 

Thus, in the context of an LNG terminal, equipment failure data are sparse and not 

statistically reliable as it happens to be a recent industry. In this case, the Bayesian analysis is 

a promissing tool as it makes it possible for plant’s specific data and generic data to be 

utilized. If the generic data obtained from databanks derived from various industries are 

utilized in different conditions, it is necessary to take the non-homogeneity of the population 

into account. However, in the literature applications is the classical Bayesian analysis, i.e., an 

homogeneous assumption is used. Thus, this research is meant to enhance the methodology 

presented in the literature, using the same data as in his research, yet using the Bayesian 

Analysis in Two Phases. The first phase is a non-homogeneous analysis which considers the 

population variability of failure data between the databanks, and the second phase, in turn, 

generates an updated distribution after the plant’s specific data introduction. At last, this 

research has proven the Two-Phase LOPA-Bayesian methodology to be more feasible as it 

has shown the mitigated scenario frequency values that are superior to those found in previous 

researchin, which confirms the underestimation of the uncertainty level.  
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Gas 



vii 

 

 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS _______________________________________________________ iv 

RESUMO _________________________________________________________________ v 

ABSTRACT _______________________________________________________________ vi 

SUMÁRIO _______________________________________________________________ vii 

LISTA DE FIGURAS _______________________________________________________ ix 

LISTA DE TABELAS ______________________________________________________ xiii 

SIMBOLOGIA ____________________________________________________________ xvi 

1 INTRODUÇÃO ________________________________________________________ 1 

1.1 Justificativa _______________________________________________________ 2 

1.2 Objetivos _________________________________________________________ 4 
1.2.1 Objetivo geral ____________________________________________________ 4 

1.2.2 Objetivos específicos ______________________________________________ 4 

1.3 Estrutura da Dissertação ____________________________________________ 5 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA __________________________________________ 6 

2.1 Gás Natural Liquefeito ______________________________________________ 6 
2.1.1 Gás Natural Liquefeito ____________________________________________ 10 

2.1.2 Perigos associados ao GNL ________________________________________ 16 

2.2 Estudo de Perigo e Operabilidade (HAZOP) ___________________________ 19 
2.2.1 Conceito do Estudo de Perigo e Operabilidade (HAZOP) _________________ 21 

2.2.2 Grupo de estudo HAZOP __________________________________________ 22 

2.2.3 Conceitos Básicos em HAZOP______________________________________ 24 

2.2.4 Fases do HAZOP ________________________________________________ 25 

2.2.5 Desenvolvimento de análise do HAZOP ______________________________ 25 

2.3 Análise de Camadas de Proteção (LOPA) _____________________________ 27 
2.3.1 Conceito da Análise de Camadas de Proteção- LOPA ____________________ 29 

2.3.2 Etapas da LOPA _________________________________________________ 30 

2.3.2.1 Etapa 1- Identificando consequências e severidade __________________ 31 

2.3.2.2 Etapa 2- Selecionando cenários de acidente –LOPA _________________ 31 

2.3.2.3 Etapa 3 – Estimar a frequência do evento iniciador- LOPA ___________ 33 

2.3.2.4 Etapa 4 – Identificar as IPLs disponíveis e Estimar as PFDs das IPLs ___ 34 

2.3.2.5 Etapa 5 – Estimar a frequência dos cenários _______________________ 37 

2.3.2.6 Etapa 6 – Avaliar o Risco para Tomar Decisões ____________________ 38 

2.4 Conceitos da Análise Bayesiana _____________________________________ 38 
2.4.1 Interpretação subjetiva do conceito de probabilidade ____________________ 39 

2.4.2 A abordagem Bayesiana ___________________________________________ 40 

2.4.3 Distribuição a priori ______________________________________________ 41 

2.4.3.1 Distribuição a priori informativa ________________________________ 42 

2.4.3.2 Distribuição a priori não- informativa ____________________________ 43 

2.4.4 Distribuições conjugadas __________________________________________ 45 



viii 

 

2.4.5 Verossimilhança _________________________________________________ 49 

2.4.6 Análise Bayesiana Homogênea _____________________________________ 49 

2.4.7 Análise Bayesiana não-homogênea __________________________________ 51 

3 METODOLOGIA PROPOSTA LOPA-BAYESIANA EM DOIS ESTÁGIOS PARA 

PLANTAS DE GNL ________________________________________________________ 53 

3.1 Pimeiro estágio : Variabilidade Populacional __________________________ 59 
3.1.1 Distribuição a priori ______________________________________________ 61 

3.1.2 Funções de Verossimilhança _______________________________________ 62 

3.1.3 Verossimilhanças mistas __________________________________________ 65 

3.1.4 Estimação da variabilidade populacional ______________________________ 71 

3.2 Segundo Estágio __________________________________________________ 73 

4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA INDÚSTRIA DE GNL _____ 74 

4.1 Etapa 1- Informações do processo ___________________________________ 74 

4.2 Etapa 2- Identificação de perigos ____________________________________ 75 

4.3 Etapa 3- Estimar consequência e severidade ___________________________ 75 

4.4 Etapa 4- Desenvolvimento do cenário _________________________________ 76 

4.5 Etapas 5 e 6- Estimação das frequências e probabilidades de falhas _______ 77 
4.5.1 Distribuição a Priori ______________________________________________ 77 

4.5.1.1 OREDA ___________________________________________________ 77 

4.5.1.2 EIREDA ___________________________________________________ 78 

4.5.1.3 Tabela das frequêcias de falhas e PFDs ___________________________ 78 

4.5.2 Evidências ______________________________________________________ 81 

4.5.3 Análise de Variabilidade Populacional________________________________ 84 

4.5.3.1 Cenário 1 __________________________________________________ 84 

4.5.3.2 Cenário 2 __________________________________________________ 98 

4.5.3.3 Cenário 3 _________________________________________________ 104 

4.5.3.4 Cenário 4 _________________________________________________ 112 

4.5.3.5 Cenário 5 _________________________________________________ 118 

4.5.3.6 Cenário 6 _________________________________________________ 127 

4.5.3.7 Cenário 7 _________________________________________________ 135 

4.5.3.8 Discussão final _____________________________________________ 142 

5 CONCLUSÕES ______________________________________________________ 144 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____________________________________ 147 
 



ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1: Porcentagem de reservas provadas de gás natural por região do mundo entre 1991 

e 2011. ........................................................................................................................................ 8 

Figura 2.2: Reservas provadas de gás natural no Brasil ............................................................. 8 

Figura 2.3: Matriz energética mundial em 2011 (em milhões de toneladas) ............................. 9 

Figura 2.4: Composição do gás natural e do GNL ................................................................... 10 

Figura 2.5: Custo do transporte de gás natural pela distância .................................................. 12 

Figura 2.6: Cadeia de valor do GNL ........................................................................................ 13 

Figura 2.7: Unidade de liquefação ............................................................................................ 13 

Figura 2.8: Porcentagem dos diferentes tipos de tanques de carga utilizados em navios de 

GNL em 2002 ........................................................................................................................... 14 

Figura 2.9: Porcentagem dos diferentes tipos de tanques de carga utilizados em navios de 

GNL em 2011 ........................................................................................................................... 15 

Figura 2.10: A comparação entre o navio com tanque do tipo Esférico e do tipo Membrana em 

mesma escala ............................................................................................................................ 15 

Figura 2.11: Esquema básico do processo de recebimento, estocagem e regaseificação de 

GNL nos terminais ................................................................................................................... 16 

Figura 2.12:  Limite de inflamabilidade do metano, principal componente do GNL .............. 17 

Figura 2.13: Possíveis conseqüências de um derramamento de GNL ...................................... 17 

Figura 2.14:  Camadas de proteção contra um possível acidente ............................................. 28 

Figura 2.15: Árvore de eventos ................................................................................................ 30 

Figura 2.16: Etapas da LOPA ................................................................................................... 31 

Figura 3.1: Análise Bayesiana em Dois Estágios ..................................................................... 56 

Figura 3.2: Metodologia LOPA- Bayesiana em Dois Estágios ................................................ 58 

Figura 3.3: Resultado das estimativas da variabilidade populacional ...................................... 73 

Figura 4.1: Distribuição conjunta dos parâmetros da variabilidade populacional do EI01 ...... 85 

Figura 4.2: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência do 

EI01 .......................................................................................................................................... 86 



x 

 

Figura 4.3: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da  

frequência do EI01.................................................................................................................... 86 

Figura 4.4: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da  IPL1 ................................................................................................ 88 

Figura 4.5: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-detector de fogo ....................................................................... 90 

Figura 4.6: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-válvula ESV ............................................................................. 91 

Figura 4.7: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para o EI01

 .................................................................................................................................................. 95 

Figura 4.8: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para detector 

de gás ........................................................................................................................................ 96 

Figura 4.9: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para detector 

de fogo ...................................................................................................................................... 96 

Figura 4.10: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para ESV 97 

Figura 4.11: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 1

 .................................................................................................................................................. 97 

Figura 4.12: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da  

frequência do EI02.................................................................................................................... 99 

Figura 4.13: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL1-válvula TSV ......................................................................... 100 

Figura 4.14: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI02

 ................................................................................................................................................ 103 

Figura 4.15: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para TSV .. 103 

Figura 4.16: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 2

 ................................................................................................................................................ 104 

Figura 4.17: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-Alarme de baixa pressão ........................................................ 105 

Figura 4.18: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-Bomba de alta pressão ........................................................... 107 

Figura 4.19: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a IPL-

Alarme de baixa pressão ......................................................................................................... 110 

Figura 4.20: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a IPL-

Bomba de alta  pressão ........................................................................................................... 111 



xi 

 

Figura 4.21: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 3

 ................................................................................................................................................ 111 

Figura 4.22: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

frequência de falha do EI04 .................................................................................................... 112 

Figura 4.23: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-Alarme de alta temperatura .................................................... 114 

Figura 4.24: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI04

 ................................................................................................................................................ 117 

Figura 4.25: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para IPL-

Alarme de alta temperatura..................................................................................................... 117 

Figura 4.26: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 4

 ................................................................................................................................................ 118 

Figura 4.27: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

frequência de falha do EI05 .................................................................................................... 119 

Figura 4.28: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-válvula FCV ........................................................................... 121 

Figura 4.29: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI05

 ................................................................................................................................................ 126 

Figura 4.30: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da 

IPL-FCV ................................................................................................................................. 126 

Figura 4.31: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 5

 ................................................................................................................................................ 127 

Figura 4.32: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

frequência de falha do EI05 .................................................................................................... 128 

Figura 4.33: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-Alarme de alto nível .............................................................. 130 

Figura 4.34: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI06

 ................................................................................................................................................ 134 

Figura 4.35: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da 

IPL-Alarme de alto nível ........................................................................................................ 134 

Figura 4.36: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 6

 ................................................................................................................................................ 135 

Figura 4.37: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL- compressor(BOG) ................................................................. 136 



xii 

 

Figura 4.38: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da 

IPL-Compressor (BOG) ......................................................................................................... 141 

Figura 4.39: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI07

 ................................................................................................................................................ 142 



xiii 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1: Modelos de verossimilhança mista ........................................................................ 66 

Tabela 4.1:Nós-de-estudo HAZOP em um terminal de GNL .................................................. 75 

Tabela 4.2:Cenários LOPA em um terminal de GNL .............................................................. 76 

Tabela 4.3Tabela de frequências de falhas para eventos iniciadores ....................................... 79 

Tabela 4.4: Tabela de probabilidades de falhas  para IPLs ...................................................... 80 

Tabela 4.5: Tabela de dados empíricos para a composição da verossimilhança dos eventos 

iniciadores ................................................................................................................................. 82 

Tabela 4.6: Tabela de dados empíricos para a composição da verossimilhança das IPLs ....... 83 

Tabela 4.7: Dados utilizados como evidências para o cálculo da frequência de falha do EI0184 

Tabela 4.8: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de falha 

do EI01 ..................................................................................................................................... 87 

Tabela 4.9: Dados utilizados como evidências para o cálculo da probabilidade de falha da 

IPL1 .......................................................................................................................................... 88 

Tabela 4.10: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL1 ............................................................................................................................ 89 

Tabela 4.11: Dados utilizados como evidências para o cálculo de PFD da IPL- Detector de 

fogo ........................................................................................................................................... 89 

Tabela 4.12: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL-detector de fogo ................................................................................................... 90 

Tabela 4.13Dados utilizados como evidências para cálculo da PDF da IPL-válvula ESV ...... 91 

Tabela 4.14: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL-ESV ..................................................................................................................... 91 

Tabela 4.15: Tabela LOPA para o Cenário 1 ........................................................................... 94 

Tabela 4.16: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI02 .............. 98 

Tabela 4.17: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência do 

EI02 .......................................................................................................................................... 99 

Tabela 4.18: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL1-válvula TSV 100 

Tabela 4.19: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL1-válvula TSV ..................................................................................................... 101 



xiv 

 

Tabela 4.20: Tabela LOPA para o Cenário 2 ......................................................................... 102 

Tabela 4.21: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de baixa 

pressão .................................................................................................................................... 105 

Tabela 4.22: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL-Alarme de baixa pressão .................................................................................... 106 

Tabela 4.23: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Bomba de alta 

pressão .................................................................................................................................... 106 

Tabela 4.24: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade PFD da IPL-  Bomba 

de alta pressão ......................................................................................................................... 107 

Tabela 4.25: Tabela LOPA para o Cenário 3 ......................................................................... 109 

Tabela 4.26: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência d falha do EI04 112 

Tabela 4.27: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de 

falha do EI04 .......................................................................................................................... 113 

Tabela 4.28: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de alta 

temperatura ............................................................................................................................. 114 

Tabela 4.29: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL1  Alarme de Alta Temperatura .......................................................................... 114 

Tabela 4.30: Tabela LOPA para o Cenário 3 ......................................................................... 116 

Tabela 4.31: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI05 ............ 119 

Tabela 4.32: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de 

falha do EI05 .......................................................................................................................... 119 

Tabela 4.33: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- FCV ............. 120 

Tabela 4.34: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL- Válvula de controle de fluxo (FCV) ................................................................. 121 

Tabela 4.35: Tabela LOPA para o Cenário 5 ......................................................................... 125 

Tabela 4.36: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI06 ............ 128 

Tabela 4.37: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de 

falha do EI06 .......................................................................................................................... 129 

Tabela 4.38: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de alto 

nível ........................................................................................................................................ 129 

Tabela 4.39: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL- Alarme de alto nível ......................................................................................... 130 



xv 

 

Tabela 4.40: Tabela LOPA para o Cenário 6 ......................................................................... 133 

Tabela 4.41: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Compressor 

(BOG) ..................................................................................................................................... 136 

Tabela 4.42: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de 

falha da IPL- Compressor BOG ............................................................................................. 137 

Tabela 4.43: Tabela LOPA para o Cenário 7 ......................................................................... 140 

Tabela 5.1: Resumo dos resultados das frequências dos cenários mitigados das duas 

metodologias ........................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

SIMBOLOGIA 

GNL- Gás Natural Liquefeito  

 

ALARP  (As Low As Reasonably Praticable)  -Tão baixo quanto razoavelmente praticável 

 

APP-  Análise Preliminar de Perigos 

 

AQR-  Análise Quantitativa de Riscos 

 

BPCS  (Basic Process Control System) - Sistema de Controle Básico do Processo 

 

CCPS  (Center for Chemical Process Safety)- Centro Químico de Segurança de Processos 

 

HAZOP  (Hazard and Operability Study) - Análise de Perigos e Operabilidade 

 

IPL (Independent Protection Layer )- Camada de Proteção Independente 

 

LOPA  (Layer of Protection Analysis) - Análise de Camadas de Proteção 

 

SIF   (Safety Instrumented Function) - Função Instrumentada de Segurança 

 

AIchE  (American Institute of Chemical Engineers )-  Instituto Americano de Engenheiros 

Químicos 

 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

 

RTP  (Rapid Phase Transitions)-  Transição Rápida de Fase 

IPL (Independent  Protection Layer)- Camada de Proteção Independente 

PFD  (Probabilities of failure on demand)-  Probabilidade de Falha na Demanda 

APR- Avaliação Probabilística de Risco 

FMECA (Failure Mode, Effects, and Critically Analisys)- Análise dos Modos de Falha, 

Efeitos e Criticalidade 

FTA (Fault Tree Methods)- Método de Árvore de Falhas 

Pfd  (Process Flow Diagram)- Diagrama de Fluxo de Processo 

P & ID (Piping and Instrumentation  Diagram/Drawing)- Diagrama de Processo e 

Instrumentação 

FCC- Falha de Causa  Comum 



xvii 

 

OREDA  Industry Reliability Data Bank Handbook 

EIREDA  Offshore Reliability Data 

SIS         Safety Instrumented Systems 

SIL         Safety Integrity Level 

BV - Válvula de Bloqueio 

CV - Válvula de Retenção 

PSV - Válvula de Alívio de Pressão 

VRV - Válvula de Alívio de Vácuo 

TSV - Válvula de Segurança Acionada pela Temperatura 

FCV - Válvula de Controle de Fluxo 

MOV-Válvula Operada por Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o cenário mundial tem presenciado a evolução do gás natural 

enquanto promissora fonte de energia. Este combustível fóssil composto por proporções 

variadas de hidrocarbonetos tem como principal componente o metano, e durante muitos anos 

foi considerado como coadjuvante na exploração de petróleo. No entanto, atualmente o gás 

natural já é a segunda fonte de energia fóssil mais representativa na produção mundial de 

energia elétrica (IEA, 2008). A produção de gás natural no Brasil, por exemplo, apresentou 

um crescimento aproximado de 13,2  para 24  milhões de metros cúbicos entre os anos de 

2000 e 2011, tendo sido produzido aproximadamente 2,2 milhões de metros cúbicos de gás 

natural em novembro de 2012 (ANP, 2012). Tal consolidação ocorre principalmente devido 

aos índices de emissão de poluentes deste combustível, que são pouco representativos quando 

comparado aos demais combustíveis fosseis. Entretanto, o transporte e estocagem vêm 

limitando o desenvolvimento desta indústria em todo o mundo (Kelkar, 2008). 

Uma forma que permite estocar e transportar o gás natural é o por meio da tecnologia do 

Gás Natural Liquefeito (GNL)
1
, que possibilita a conversão deste para o estado líquido 

através da refrigeração a -160
o
 C e condição normal de pressão. Ao liquefazer o gás 

consegue-se obter uma redução de 600 vezes no seu volume o que proporcina maior 

facilidade e menor custo no seu transporte. A cadeia de valor do GNL é composta por 

algumas etapas: (1) exploração e produção; (2) processamento; (3) transporte dutoviário para 

a unidade de liquefação; (4) liquefação; (5) transporte de GNL; (6) descarga, armazenamento; 

(7) regaseificação; (8) transporte e distribuição ao mercado consumidor. Os terminais de 

GNL, de liquefação ou regaseificação, podem ser onshore ou offshore, sendo o primeiro 

instalado junto à costa marítima,e o segundo instalado em alto mar. Quanto aos terminais de 

liquefação, estes podem ser para exportação ou para peakshaving. Neste tipo de instalação o 

gás natural pode ser liquefeito e armazenado nos períodos de baixa demanda para ser utilizado 

nos períodos de pico, quando então será regaseificado (ANP, 2010). 

Com a crescente demanda do GNL e o incentivo do Programa de Massificação do Uso 

do Gás Natural instituído em 2004 pela Petrobras, ficou evidente a necessidade de aumentar a 

oferta de gás natural enquanto tentativa de atender a demanda nacional. Sendo assim, 

atualmente o Brasil possui duas instalações de regaseificação de Gás Natural Liquefeito 

                                                 
1
 Nas próximas referências ao gás natural liquefeito, será utilizada apenas a sigla GNL. 
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(GNL), uma em Pecém, Ceará, e outra na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. As instalações 

possibilitaram  a importação de gás provenientes de outros países.  

É notório que o processamento e manuseio de gás natural oferecem risco de acidente, 

embora a indústria de GNL apresente um histórico com baixo número de acidentes nas 

últimas décadas. Este cenário, porém, pode mudar com o crescimento desta indústria. 

Todavia, é importante que este cenário se mantenha, pois um acidente grave pode afetar 

seriamente uma comunidade (Yun, 2007). Sendo assim, é fundamental utilizar métodos 

científicos para conhecer e controlar os riscos associados às instalações de GNL, permitindo 

que desta forma os países possam aproveitar todo o potencial deste combustível. 

1.1 Justificativa  

Um dos acidentes mais  graves  envolvendo o GNL ocorreu na cidade de Cleveland, 

Ohio, em 1944, quando o  novo tanque da  East Ohio Gas falhou logo após entrar em 

funcionamento, ocasionando o vazamento de GNL e formação de nuvem de vapor. O 

resultado foi um incêndio que matou 128 pessoas (Alderman, 2005). A conclusão do orgão de 

investigação, U.S. Bureau of Mines, foi de que o acidente não teria acontecido se para a 

construção do tanque tivessem sido seguidos os códigos atuais que exigem o uso de materiais 

que suportem a temperatura criogênica do GNL, neste caso, se tivesse sido utilizado um teor 

de níquel de 9% ao invés de 3,5% na construção do tanque (Alderman, 2005; Foss, 2012). 

Embora nenhum outro acidente envolvendo GNL tenha apresentado tantas fatalidades 

quanto o de Cleveland, em 1944, e a indústria de GNL apresente seus incidentes, tem sido  

mantido um registro de segurança invejável nos últimos 40 anos (Foss, 2012). Contudo, com a 

crescente propagação do uso de GNL e procedente aumento no tamanho dos navios 

metaneiros e na capacidade dos terminais de regaseificação, é possível que como 

consequência ocorra um aumento dos riscos potenciais subjugados as atividades de 

armazenamento e transporte de GNL. Sendo assim, justifica-se o interesse por parte da 

sociedade e de agências governamentais reguladoras no controle destes riscos.  

São diversos os perigos associados ao GNL. Eles variam entre congelamento e lesões a 

pele devido a temperaturas criogênicas, transições rápidas de fase (Rapid Phase Transitions-

RPT’s) que proporcionam ondas de choque capaz de danificar objetos próximos ao local do 

evento,  incêndios em nuvem e em poça, além de explosões que ocorrerão caso o vapor de 

GNL esteja na faixa de inflamabilidade e em confinamento (Woodward & Pitblado, 2010). 
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A análise de riscos tem como objetivo identificar a frequência de acidentes, analisar as 

consequências dos possíveis acidentes e desenvolver estratégias que impossibilitem a 

ocorrência do acidente (Lourenço, 2010). Assim, a determinação do risco é fundamental 

enquanto apoio para tomada de decisão relativa à segurança da planta do processo. 

Para controlar os riscos relacionados às instalações de GNL e assegurar sua segurança e 

confiabilidade para que os países possam aproveitar os benefícios deste gás, faz-se necessário 

aplicar uma metodologia de avaliação de risco. Neste sentido, a Análise Quantitativa de Risco 

(AQR)
2
 enquanto ferramenta  quantitativa, possibilita avaliar o nível de segurança de 

instalações perigosas em diversos setores (Meng, 2010). Entretanto, este método requer 

informações precisas, tais como plano de gerência de risco e precisão dos dados, o que limita 

sua utilização. Sendo assim, na década de 90, surgiu o conceito de camadas de proteção, tendo 

sido o Center for Chemical Process Safety (CCPS) o pioneiro na publicação do tema. A partir 

daí, despontou a Análise de Camadas de Proteção (LOPA) que teve, em 2001, sua técnica 

descrita no livro Layer of Protection Analysis Simplified Process Risk Assessment, também 

publicado pelo CCPS. 

A Análise de Camadas de Proteção (LOPA)
3
 é um método semiquantitativo, pois pode 

apresentar resultados quantitativos da freqüência dos acidentes e resultados qualitativos da 

conseqüência dos acidentes. O método é uma forma simplificada de avaliação de risco e 

fornece resultados quantificados de risco com menos tempo e esforço que outras técnicas 

(CCPS, 2001). 

Para a Aplicação do método LOPA, dados de falha são fundamentais para o cálculo das 

freqüências e probabilidades de falhas. No entanto, os dados de falha da indústria de GNL são 

bastante escassos, além de não existir uma metodologia consolidada para a realização destes 

cálculos. Geralmente, a freqüência pode ser calculada de duas formas:  por meio de banco de 

dados “genéricos” de falhas, relativos a indústrias em geral ou por meio de banco de dados 

“específicos”, relativos à planta estudada (Kaplan,1983). Todavia, na indústria de GNL 

ocorreram poucos acidentes, logo os dados específicos recolhidos não são suficientes para 

representar de forma precisa a condição de uma planta de GNL. E os dados genéricos de outra 

indústria, como refinarias, petroquímicas e indústrias nucleares não apresentam resultados 

                                                 
2
 Nas próximas referências ao assunto no presente texto, o termo  “Análise Quantitativa de Risco”  será 

substituído pela sigla AQR. 

 
3
 Nas próximas referências ao assunto no presente texto, o termo “Análise de Camadas de Proteção” será 

substituído pela sigla LOPA. 
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confiáveis para a  indústria de GNL, pois as condições operacionais são diferentes (Yun, 

2007). 

Sendo assim, a análise Bayesiana possibilita o uso de ambos os dados, e como é 

baseada numa lógica sistemática e estatística pode contribuir para caracterizar e reduzir os 

níveis de incerteza que resultam da aplicação de LOPA na indústria do GNL. 

Neste contexto, Yun (2007) desenvolveu, com o intuito de calcular as freqüências de 

consequências mitigadas dos cenários de acidentes, a metodologia LOPA-Bayesiana. Segundo 

ele, por meio desta metodologia é possível, através dos dados de bancos de dados genéricos, 

identificar uma distribuição a priori e atualizar esta distribuição por meio de dados específicos 

(evidências) obtidos na planta de GNL de interesse, de modo que a distribuição a posteriori 

reproduza características de ambos os dados. 

Contudo, esta metodologia trata como homogêneos os dados de plantas que operam em 

condições diversas. Além disso, as incertezas provenientes de cada fonte são ignoradas, 

subestimando o nível de incerteza (Siu & Kelly,1998). Logo, fica evidente que esta 

metodologia não deve ser aplicada quando houver uma heterogeneidade intrínseca nos dados 

disponíveis, ou seja, quando se faz uso de dados genéricos.  

No contexto da análise de risco, Kaplan (1983) desenvolveu a Análise Bayesiana em 

Dois Estágios  que  por apresentar um estágio de análise não-homogênea  permite o cálculo da 

variabilidade populacional, levando-se em consideração a não-homogeneidade populacional. 

Portanto, neste trabalho, a Metodologia LOPA- Bayesiana em Dois Estágios será 

desenvolvida, e em seguida será aplicada a indústria de GNL para análise de risco de acidente.  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo geral  

Desenvovimento da Metodologia- LOPA Bayesiana em Dois Estágios. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

   Contextualizar o método Layer of Protection Analysis (LOPA) na indústria do Gás 

Natural Liquefeito, por meio da revisão da literatura e manuais referentes à LOPA e ao 

Gás Natural Liquefeito; 
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 Contextualizar a técnica de identificação de perigo HAZOP
4
, por meio da revisão de 

literatura com o intuito de entender como foram identificados os cenários de acidentes; 

  Desenvolver a metodologia LOPA- Bayesiana Em Dois Estágios , através da revisão 

de litertura de Análise Bayesiana em Dois Estágios e da análise da problemática para o 

cálculo de frequências e probabilidades de falhas; 

 Aplicar a metodologia desenvolvida no contexto da indústria de GNL; 

 Comparar os resultados da metodologia LOPA-Bayesiana em Dois Estágios com os 

resultados da metodologia desenvolvida por Yun (2007). 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho está estruturado conforme segue: 

- No segundo capítulo são discutidos conceitos sobre GNL, HAZOP, Análise Bayesiana em 

Dois Estágios e o método geral sobre a Análise de Camadas de Proteção (LOPA) . 

- O terceiro capítulo apresenta a  metodologia desenvolvida para estimar as frequências dos 

eventos iniciadores e probabilidades de cada Camada de Proteção Independente (IPL) para 

cenários de acidentes em terminais de GNL; 

- O quarto capítulo,  apresenta a aplicacação da metodologia, desde o estudo HAZOP, cálculo 

das frequências e probabilidades, classificação da frequência na planilha LOPA até a 

comparação da metodologia desenvolvida nesta pesquisa com a desenvolvida por Yun (2007); 

- O quinto capítulo apresenta as conclusões gerais do trabalho e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Estudo de Perigo e Operabilidade (HAZOP) é uma técnica de identificação de perigo desenvolvida pela 

Imperial Chemical Industries (ICI) no final da década de 60. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Gás Natural Liquefeito 

O gás natural é um subproduto da exploração do petróleo composto por uma mistura de 

hidrocarbonetos saturados
5
, dos quais predomina  o metano. O gás natural é originário da 

degradação de matéria orgânica acumulada a milhões de anos nas profundezas da crosta 

terrestre (Silva, 2012). Encontra-se na forma livre (não–associado)  ou associado ao petróleo 

em reservatórios naturais (Thomas, 2001). As faixas de composição dos gases provenientes de 

reservatórios de gás natural e de reservatórios de petróleo estão ilustradas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Componentes do gás natural (% mol) 

 Campos de gás natural Gás natural liberado do 

petróleo  

Nitrogênio traços- 15% traços-10% 

Dióxido de carbono traços- 5% traços-4% 

Gás sulfídrico traços- 3% traços-6% 

Hélio traços- 5% não 

Metano 70-98% 45-92% 

Etano 1-10% 4-21% 

Propano traços-5% 1-15% 

Butanos traços-2% 0,5-2% 

Pentanos traços-1% traços-3% 

Hexanos traços-0,5% traços-2% 

Heptanos traços-0,5% traços-1,5% 

Fonte: Thomas (2001) 

O gás natural pode ser utilizado para diversos fins, dentre os quais pode-se citar a 

produção de metanol e hidrogênio. Além disso, é utilizado como matéria- prima nas indústrias 

químicas, petroquímicas, siderúrgicas, e de fertilizantes.  

O gás natural também é predominante enquanto combustível, seja em domicílios, 

indústrias ou na geração de energia elétrica. Vale salientar que, este é o único combustível 

                                                 
5
  Hidrocarbonetos saturados, também denominados de alcanos ou parafinas, são aqueles cujos átomos de 

carbono são unidos somente por ligações simples e ao maior  número possível de átomos de hidrogênio 

(Thomas, 2001).  
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fóssil cuja procura mundial cresce em todos os cenários, confimando o seu bom desempenho 

qualquer que seja o tipo de política aplicada. Contudo, o panorama varia entre as regiões   

(IEA, 2012). As Tabelas 2.2  e 2.3 ilustram respectivamente, a produção de gás  natural por 

região do mundo em 2011 e o consumo de gás natural por região do mundo em 2011, em 

bilhões de metros cúbicos.  

Tabela 2.2: Produção de gás natural por região do mundo em 2011 

Produção de gás natural – 2011 (bilhões de metros cúbicos) 

 Percentual de  2011 

América do Norte 864,2 26,4% 

América do Sul e Central 167,7 5,1% 

Europa e Eurásia 1036,4 31,6% 

Oriente Médio 526,1 16,0% 

África 202,7 6,2% 

Ásia Pacífica 479,1 14,6% 

Total do mundo 3276,2 100% 

Brasil 16,7 0,5% 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2012) 

Tabela 2.3: Consumo de gás natural por região do mundo em 2011 

Consumo de gás natural – 2011 (bilhões de metros cúbicos) 

 Percentual de  2011 

América do Norte 863,8 26,9% 

América do Sul e Central 154,5 4,8% 

Europa e Eurásia 1101,1 34,1% 

Oriente Médio 403,1 12,5% 

África 109,8 3,4% 

Ásia Pacífica 590,6 18,3% 

Total do mundo 3222,2 100% 

Brasil 26,7 0,8% 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2012) 

Neste contexto, as reservas de gás natural vêm crescendo de forma notável. Segundo o 

relatório divulgado em junho de 2012 pela empresa BP Statistical Review of World Energy, 
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entre os anos de 1991 e 2011 o total de reservas provadas de gás natural  aumentou cerca de 

77,2 trilhões de metros  cúbicos. A Figura 2.1 mostra a porcentagem de reservas provadas em 

cada região do mundo entre os anos de 1991 e 2011. 

 

 

Figura 2.1: Porcentagem de reservas provadas de gás natural por região do mundo entre 1991 e 2011. 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2012) 

No Brasil, esse crescimento também foi bastante presente conforme mostra a Figura 2.2. 

Principalmente, após a descoberta das reservas na Bacia de Campos (ANP, 2010). Dados do 

relatório da BP Statistical Review of World Energy, mostram que quantidade de reservas 

provadas de gás natural no Brasil  em 2010 e 2011 foram respectivamente, 400 e 500 bilhões 

de metros cúbicos.  

 

Figura 2.2: Reservas provadas de gás natural no Brasil 

Fonte: ANP (2010) 
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Diante deste quadro, percebe-se que o gás natural é a fonte de energia fóssil que mais 

cresce no mundo, tendo ocupado em 2011 a terceira posição na matriz energética mundial, 

como mostrado na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3: Matriz energética mundial em 2011 (em milhões de toneladas) 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2012) 

O crecente consumo do gás natural e o interesse na descoberta de novas reservas em 

todo o mundo, deve-se às inúmeras vantagens encontradas na utilização deste combustível 

fóssil. Dentre as quais podemos citar (Abreu, 2003):  

 Reduzida  presença de contaminantes; 

 Combustão mais limpa; 

 Não emissão de particulados (cinzas); 

 Emprego em veículos automotivos; 

 Diversificação da matriz energética. 

No entanto, embora o gás natural apresente uma combustão mais limpa que o petróleo e 

o carvão mineral, seu aproveitamento energético também impacta de forma indesejável no 

meio ambiente, sobretudo na geração de energia elétrica. Entretanto, verifica-se uma certa 

resistência por parte do mercado quanto a implantação de tecnologias de mitigação 

relacionadas aos impactos negativos do gás natural no meio ambiente (Cemig, 2012).  



10 

 

Sendo assim, com a crescente utilização do gás natural em todo o mundo, fica evidente  

a necessidade de encontrar  formas para sua estocagem e transporte que são as principais 

dificuldades enfrentadas na sua utilização. Dentre as tecnologias encontradas no mercado para 

auxiliar no manuseio do gás natural, o GNL é o mais utilizado. 

2.1.1 Gás Natural Liquefeito 

O Gás Natural Liquefeito é resultado do processo de liquefação do gás natural, obtida 

por meio do seu resfriamento a temperaturas de -160 
o
C e pressão atmosférica. A liquefação 

possibilita a redução do volume do gás em até 600 vezes, tornado sua estocagem e transporte 

mais econômicos. 

Antes do processo de liquefação, que ocorre a pressões positivas muito baixas, o gás 

natural é submetido a diversos tratamentos tais como (Silva, 2012): 

 Desidratação total para evitar o risco de formação de hidratos ou a formação de gelo; 

 Dessulfurização para evitar riscos de corrosão dos equipamentos; 

 Separação eventual do mercúrio, cuja condensação pode provocar problemas em 

componentes contendo alumínio; 

 Retirada do Hélio. 

A Figura 2.4 elucida mais detalhadamente a composição do gás natural antes e depois 

da liquefação. 

 

Figura 2.4: Composição do gás natural e do GNL 

Fonte: Foss (2012) 

O  GNL é extremamente frio, incolor, inodoro, atóxico, não corrosivo e armazenado a 

pressão atmosférica, o que possibilita um transporte economicamente viável de grandes 

volumes de gás natural para longas distâncias. Pois, muitas das reservas de gás natural são 
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extremamente distantes dos consumidores impossibilitando seu transporte por meio de 

gasodutos (Alderman, 2005; Woodward & Pitblado, 2010). 

A primeira planta comercial de liquefação do gás natural  foi construída em Cleveland, 

Ohio, 1941. De modo que, a liquefação de gás natural levantou a possibilidade de seu 

transporte para destinos distantes. Logo, em janeiro de 1959 o navio Methane Pioneer realizou 

o primeiro transporte de GNL entre Estados Unidos e Reino Unido. Logo, com a 

comprovação da viabilidade de transporte de GNL por meio de navios e a descoberta de  

reservas de gás natural na Líbia e Argélia, o Reino Unido tornou-se o maior importador de gás 

natural do mundo e a Argélia o maior exportador (Foss, 2012).  

 A partir do sucesso da operação no Reino Unido, a concepção de liquefazer o gás 

natural propagou-se pelo mundo, com o surgimento de diversas plantas de liquefação e 

terminais de importação. Nas décadas seguintes, uma série de fatores contribuíram  para o 

desenvolvimento e, por vezes, desaceleração, desta indústria. Assim como para o destaque de 

alguns países enquanto exportadores ou importadores de GNL, a Tabela 2.4  mostra quais 

países são atualmente os maiores importadores e exportadores de GNL no mundo, segundo 

dados de 2011. 

Tabela 2.4: Países exportadores e importadores de GNL com maior representatividade no mercado mundial 

Maiores exportadores de GNL em 2011 (em bilhões de metros cúbicos) 

Qatar (Oriente médio) 102,6 

Malásia 33,3 

Indonésia 29,2 

Nigéria 25,9 

Austrália 25,9 

Maiores importadores de GNL em 2011 (em bilhões de metros cúbicos) 

Japão 107,0 

Coréia do sul 49,3 

Reino Unido 25,3 

Espanha 24,2 

Índia 17,1 

 Fonte: BP Statistical Review of World Energy (2012) 
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 Atualmente, existem reservas de gás natural em localidades onde o mercado consumidor 

não corresponde às expectativas, como no norte e oeste da África, América do Sul, Caribe, 

etc. Assim como existem localidades tais como Japão, Taiwan, Coréia e parte da Europa, 

onde existe a necessidade de importar gás natural  para necessidades sazonais e equilíbrio de 

mercado. A Figura 2.5  mostra que, conforme aumenta a distância  a que o gás natural deve 

ser transportado, aumenta também a vantagem econômica do uso de GNL em comparação ao 

uso de dutos offshore para distâncias de mais de 700 milhas ou em dutos onshore para 

distâncias maiores que 2.200 milhas (Foss, 2012). 

 

Figura 2.5: Custo do transporte de gás natural pela distância  

Fonte: Foss (2012) 

Como observado anteriormente, a cadeia de valor do GNL é constituída pelas funções 

de:  (1) exploração e produção; (2) processamento; (3) transporte dutoviário para a unidade 

de liquefação; (4) liquefação; (5) transporte de GNL; (6) regaseificação; (7) descarga, 

armazenamento  (8) transporte e distribuição ao mercado consumidor. A Figura 2.6  ilustra o 

esquema da cadeia de valor do GNL, porém na figura não foi mencionada a função de 

descarga e armazenamento. 
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Figura 2.6: Cadeia de valor do GNL 

Fonte: ANP (2010) 

 A liquefação é a função central na cadeia de valor do GNL, é a etapa onde acontece, 

conforme dito anteriormente, a redução de temperatura do gás natural a -160ºC  tornando-o 

líquido, e reduzindo seu volume em aproximadamente 600 vezes. Normalmente, esta 

instalação é construída próxima ao local de exploração e produção e é formada, basicamente, 

por uma unidade de tratamento, trocadores de calor e tanques de armazenagem (GasNet- 

Website). A Figura 2.7 ilustra uma unidade de liquefação. 

 

Figura 2.7: Unidade de liquefação 

Fonte: Gasnet- Website 
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 A unidade de tratamento é a responsável pela retirada das impurezas do gás natural, 

assim  como, a separação do gás natural liquefeito de petróleo (GLP). Os trocadores de calor, 

peça fundamental da liquefação, apresentam  um funcionamento semelhante a um refrigerador 

doméstico. Um gás refrigerante, normalmente representado por uma mistura de metano, etano 

e propano, é pressurizado e logo após expandido por meio de uma válvula, extraindo o calor 

do gás natural que chega aos trocadores de calor. Existem diversos tipos de trocadores de 

calor, contudo a maioria das instalações dividem-se em conjuntos paralelos ou “trens de 

liquefação” (LNG trains). Em seguida, o GNL é armazenado em tanques que o mantem à 

temperatura de -160ºC até o transporte (GasNet- Website).  

 O transporte do GNL é realizado por meio de gasodutos, caminhões-tanque (meio 

transporte terrestre) ou navios (meio marítimo). Os gasodutos são formas de transporte 

altamente específicos, diferentemente do transporte por meio de navios que oferece uma  

flexibilidade nas negociações com relação escolha dos seus mercados e supridores. 

 Os navios transportadores de GNL são navios de “Casco Duplo” projetados e isolados 

com o intuito de evitar vazamento ou ruptura em caso de acidente. Além disso, o “Sistema de 

Confinamento de Carga” ou tanques de cargas, onde o GNL é transportado, são 

independentes, ou seja, não fazem parte da estrutura do navio (Foss, 2012;  Silva, 2012; 

Wang, 2009).  

 Os tanques para contenção de cargas criogênicas mais utilizados são do tipo Membrana 

ou Esférico (Moss). Historicamente os tanques do tipo Esférico (Moss) foram os mais 

adotados nos navios de GNL, tendo apresentado uma porcentagem 30% em 2002, conforme 

podemos observar na Figura 2.8 (Foss, 2012). 

 

Figura 2.8: Porcentagem dos diferentes tipos de tanques de carga utilizados em navios de GNL em 2002 

Fonte: Maritime Business Strategies, LLC  apud Foss (2012) 
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 Todavia, essa tendência tem  mudado. Atualmente, o mercado é dominado pelos 

tanques do tipo Membrana para navios transportadores de GNL (Foss, 2012). Esta mudança 

de cenário explica-se pelo fato de haver um maior aproveitamento do volume do casco para 

transporte da carga nos tanques do tipo Membrana, embora o volume de Boil- Off
6
 seja maior 

neste tipo de tanque (Silva, 2012). As Figuras 2.9 e 2.10  ilustram, respectivamente, o cenário 

atual referente aos tipos de tanques utilizados nos navios de GNL e a comparação entre o 

navio com tanque do tipo Esférico e do tipo Membrana em mesma escala. 

 

 

Figura 2.9: Porcentagem dos diferentes tipos de tanques de carga utilizados em navios de GNL em 2011 

Fonte: Maritime Business Strategies, LLC  apud Foss (2012) 

 

Figura 2.10: A comparação entre o navio com tanque do tipo Esférico e do tipo Membrana em mesma escala 

Fonte: Silva (2012) 

                                                 
6
 Regaseificação de GNL durante o transporte, ou seja, é o GNL vaporizado permanentemente devido à entrada 

de calor do meio ambiente (Silva, 2012). 



16 

 

 Os  terminais de armazenamento e regaseificação na cadeia de valor do GNL podem ser 

do tipo onshore e offshore. Ambos são constituídos por uma área para as instalações de 

estocagem  e  unidade de processo de regaseificação de GNL, além de equipamentos 

complementares e instalações para exportação do gás regaseificado. O esquema geral do 

processo de recebimento, estocagem e regaseificação de GNL nos terminais está ilustrado na 

Figura 2.11. 

 
Figura 2.11: Esquema básico do processo de recebimento, estocagem e regaseificação de GNL nos terminais 

Fonte: Adaptado de DURR (2004) apud Woodward e Pitblado (2010) 

O GNL  recebido do navio supridor segue para os tanques de armazenamento por meio 

dos braços de descarregamento. Imersas no tanque encontram-se bombas de primeiro estágio 

(bombas de baixa pressão) que impulsionam o GNL até  um recondensador, de onde o líquido 

bombeado para os vaporizadores por meio de uma bomba de segundo estágio (bomba de 

baixa pressão), e por fim segue para os gasodutos. O vapor formado nos tanques é 

comprimido para ser injetado a corrente de GNL regaseificada ou retorna ao navio, de modo a 

equilibrar a pressão entre os tanques do navio e do terminal de regaseificação.   

2.1.2 Perigos associados ao GNL 

Os perigos do GNL provêm de sua natureza inflamável que se desenvolve quando 

submetida a certas circunstâncias. Além disso, existe o risco do contato com o GNL devido a 

sua temperatura criogênica e de asfixia.  

Para que os vapores inflamáveis liberados durante a mudança de fase do GNL sofram 

uma ignição devem estar inseridos na condição de inflamabilidade da matéria. Portanto, para  
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que se crie uma atmosfera de explosão a mistura metano-ar deve apresentar entre 5% e 15% 

de metano, como pode se observado na Figura 2.12. 

 

 
Figura 2.12:  Limite de inflamabilidade do metano, principal componente do GNL 

Fonte: ANP (2010) 

Os possíveis incidentes provenientes de um vazamento de GNL estão ilustrados na 

Figura 2.13 e descritos abaixo.  

 
Figura 2.13: Possíveis conseqüências de um derramamento de GNL 

Fonte: Adaptado de Luketa-Hanlin (2006) 
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 Contato com o líquido criogênico 

 As temperaturas criogênicas causam fragilização dos materais e estruturas, caso eles não 

estejam preparados para trabalhar com estas temperaturas. O contato direto com líquido ou 

seus materias de contenção pode resultar em danos a pele, tais como congelamento e 

queimaduras. A baixa viscosidade deste líquido possibilita sua penetração através dos tecidos 

das roupas mais rapidamente que outros líquidos como água, por exemplo (Bernatik,2010; 

ANP, 2010). 

 Incêndio em Poça 

No vazamento de GNL acontece à formação de uma poça que dependendo de algumas 

variáveis (vento, ondas, presença de obstáculos). Ela se espalha ao mesmo tempo que sofre 

evaporação. Além disso, a composição do GNL pode influenciar na sua formação. Se o GNL 

é formado por hicrocarbonetos mais pesados como etano e propano, então maior é a taxa de 

evaporação. Caso haja ignição imediata do GNL acontece o incêndio em poça.  

Um aumento na velocidade de combustão irá diminuir a área da poça, no entanto a 

altura da chama será maior devido ao aumento da taxa de queima (Luketa-Hanlin, 2006). 

  Incêndio em nuvem 

Não ocorrendo ignição imediata, a poça de GNL vaporiza formando uma nuvem de 

vapor de baixa altitude e perceptível, mesmo sendo o vapor de GNL incolor, devido ao vapor 

de água condensado presente na nuvem. Caso a nuvem de vapor esteja dentro dos limites de 

inflamabilidade do gás natural, conforme apresentado na figura 2.12, existe a possibilidade de 

ocorrer incêndio em nuvem. O fogo do incêndio em nuvem pode estender-se e retornar a fonte 

causando um incêndio em poça (Vanem, 2007). 

 Rápida mudança de fase 

A Rápida Mudança de Fase (Rapid Phase Transition- RPT) ocorre quando o GNL 

muito frio entra em contato com a água e gera vapor quase instantaneamente. Essa rápida 

evolução do vapor é descrita como uma explosão física ou explosão fria. Essa explosão pode 

deslocar o ar violentamente através de uma onda de choque e causar sobrepressões 

atmosféricas. 

 As RPTs são uma preocupação, especialmente para navios de GNL, porque a 

classificação como vaso de pressão dos tanques de GNL é baixa, e o sistema de alívio de 

pressão pode não ser capaz de atuar de forma suficientemente rápida para aliviar os grandes 

volumes de vapor que podem ser gerados durante a RPT do GNL (Iomosaic,2006; Luketa-

Hanlin,2006). 
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2.2 Estudo de Perigo e Operabilidade (HAZOP) 

É fundamental identificar os perigos e reduzir os riscos antes da ocorrência do acidente, 

no entanto nem sempre é possível, afinal os perigos estão por toda parte. Além disso, trata-se 

de um passo crítico porque um perigo omitido é um perigo não analisado (Crowl &Louvar, 

2002; Singpurwalla, 2006). 

Perigo é considerado uma condição química ou física que tem o potencial de causar 

danos a pessoas, bens ou ambientes (CCPS, 2000).  

O risco relacionado ao perigo considerado é definido pela CCPS (2000) como “uma 

medida de lesão humana, danos ambientais ou perdas econômicas em termos de probabilidade 

do incidente e da magnitude da perda ou lesão”, ou seja, é a probabilidade de ocorrência de 

um acidente ou dano de determinado tipo e severidade num determinado período de tempo ou 

como consequência de uma ação ou evento, portanto uma combinação tripla de evento, 

probabilidade e consequências (Kaplan &Garrick, 1981; Droguett & Mosleh, 2008).  

As técnicas para identificar quais perigos estão presentes na planta ou processo, e as 

técnicas para gerenciamento destes perigos, ou seja, técnicas utilizadas na tomada de decisões 

quanto à eliminação deles ou quanto à proteção das pessoas expostas a eles, são 

frequentemente confusas. O gerenciamento de risco é as vezes chamado de Análise de Risco. 

O procedimento de gerenciamento de risco que determina probabilidades é frequentemente 

chamado Avaliação Probabilística do Risco (APR), enquanto que um procedimento que 

determine probabilidade e consequências é chamado Análise Quantitativa de Risco (AQR) 

(Crowl &Louvar, 2002; Kletz, 1999). 

A análise de risco é um conjunto de avaliações de engenharia e técnicas matemáticas, 

que procura identificar, qualificar ou quantificar os riscos potenciais associados a planta ou 

processo. O objetivo é a identificação das ameaças mais suscetíveis de ocorrência e análise 

das limitações da organização, facilitando dessa forma a tomada de decisão com relação aos 

principais riscos. A análise de risco é constituída por seis etapas, quais sejam: (1) 

Caracterização do empreendimento e da região; (2) Identificação de perigos e consolidação 

das hipóteses acidentais; (3) Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade; (4) 

Estimativa de frequências; (5) Estimativa e avaliação de riscos; (6) Gerenciamento de riscos. 

(CCPS, 2000; CETESB, 2003).  

 A identificação de perigos é a segunda etapa da análise de risco e é reconhecida por 

aplicar técnicas estruturadas com o intuito de identificar as prováveis sequências de acidentes, 
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para a conceituação dos cenários acidentais a serem analisados mais detalhadamente 

(CETESB, 2003).  

Crowl & Louvar (2002) descrevem alguns métodos para identificação de perigos  dentre 

os quais: Lista de verificação (Checklist), Levantamento dos perigos, Estudo de perigo e 

Operabilidade (HAZOP) e Revisão de segurança. Além destes, o autor cita ainda a existência 

de outros métodos tais como: What-if, FMECA (Failure Mode, effects, and critically 

analysis), Análise de erro humano.  

Conforme podemos observar existe uma diversidade de técnicas disponíveis para a 

realização da identificação de perigos, no entanto é interessante utilizar o método que mais 

apropriado para cada caso. Além disso, esta etapa pode ser precedida de uma análise histórica 

de acidentes que auxiliará na identificação dos perigos da instalação em estudo (CETESB, 

2003).  

Os estudos de identificação de perigos podem ser realizados em qualquer fase do 

projeto, ou operação em andamento, de modo que se possa identificar todos os riscos e 

problemas que venham a impedir um funcionamento eficiente da planta. Se o estudo é 

realizado em um projeto inicial facilita a implementação das modificações (Crowl & Louvar, 

2002; Kletz, 1999).  

Dentre as técnicas de identificação de perigo, o estudo de perigo e operabilidade 

(HAZOP) é a técnica que dirige a execução de um estudo eficiente, minucioso e completo 

acerca das variáveis envolvidas numa planta de processo. Processos, operações humanas, 

peças de equipamento, instrumentos, sistemas de controle, segurança e meio ambiente, etc., se 

entrelaçam para constituir uma planta de processo (Wang, 2012). 

Um estudo de HAZOP é um procedimento altamente disciplinado e significativo que 

possibilita a identificação sistemática dos caminhos críticos, ou seja, caminhos falhos ou 

inadequados seguidos pelos equipamentos do processo industrial, avaliação potencial para o 

mau funcionamento das peças individuais de equipamentos e seus efeitos indiretos sobre a 

instalação como um todo (Dunjó, 2010). 

O estudo de perigo e operabilidade (HAZOP) foi desenvolvido pela Imperial Chemical 

Industries (ICI) no final da década de 60, e em 1968 Elliot & Owen publicaram o primeiro 

trabalho relativo a este estudo. Mais detalhes sobre as origens do HAZOP podem ser 

encontrados em Swann & Preston (1995). 
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Embora a técnica HAZOP tenha sido desenvolvida há algumas décadas não foi definida 

uma padronização quanto a sua utilização, exposição dos resultados ou condução eficaz do 

estudo.  

Inicialmente, o estudo HAZOP tinha como objetivo eliminar qualquer fonte que 

ocasionasse acidentes graves, tais como emissões tóxicas, explosões e incêndios. Todavia, ao 

longo dos anos a aplicação do HAZOP vem ganhando diversidade, de modo que sua aplicação 

em sistemas específicos (por exemplo, sistemas médicos, sistemas mecânicos, sistemas 

elétricos, sistemas de computadores, sistemas de transportes) com o propósito de analisar as 

características desses sistemas gerou a necessidade de se considerar combinações possíveis 

entre a técnica HAZOP e outros técnicas de identificação de perigo, dentre as quais temos a 

relação entre HAZOP e FMECA proposta por Post (2001), a relação entre HAZOP e Análise 

por árvores de falhas (FTA) considerada por Bendixen & O’Neil (1984) como a melhor 

combinação entre técnicas, tendo sido explorada no trabalho de Demichela (2002).  

Ainda nesse contexto, embora a Análise de Camadas de Proteção (LOPA) não 

corresponda exatamente a uma técnica de identificação de perigo, Baum (2009) propôs no seu 

trabalho a integração LOPA e HAZOP, de onde concluiu ser mais vantajosa esta integração 

que a realização destes estudos separadamente. Algumas das vantagens são: menos ações e 

redução de custos concretizados pela combinação. Além disso, seja a LOPA uma ferramenta 

poderosa na avaliação da adequação das camadas de proteção para mitigar os riscos do 

processo, HAZOP por fornecer uma base prioritária para a implementação de estratégias de 

mitigação de risco é considerado muito importante no desenvolvimento LOPA (Summers, 

1998; 2003).    

2.2.1 Conceito do Estudo de Perigo e Operabilidade (HAZOP) 

Segundo Kletz (1999) um HAZOP é "o método recomendado para a identificação de 

perigos e problemas que impedem o funcionamento eficiente". Portanto, o HAZOP é uma 

avaliação qualitativa dos riscos e dos problemas operacionais existentes em um processo 

industrial. No entanto, Skelton (1997) defende que embora o HAZOP seja uma técnica 

qualitativa, ela pode ser usada para identificar as áreas que devem ser submetidas à análise 

quantitativa completa.  

O HAZOP é fundamental na revisão da planta, ele acontece através de uma sucessão de 

reuniões nas quais um grupo de especialistas realiza um exercício estruturado de 
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brainstorming
7
 sobre o projeto da planta com o intuito de identificar riscos. Esta técnica 

possibilita explorar a experiência coletiva dos participantes (Rossing, 2010). 

Com o propósito de reduzir a possibilidade de que algum desvio seja omitido durante a 

aplicação do método, ele é realizado de maneira sistemática, de modo que se fundamenta no 

Diagrama de Fluxo de Processo (Process Flow Diagram-Pfd) e no Diagrama de Processo e 

Instrumentação (Piping and Instrumentation Diagram/Drawing - P&ID) para dividir o 

processo em seções gerenciáveis com limites definidos chamados de nós (bombas, vasos e 

trocadores de calor, entre outros). Esta aplicação a pontos específicos garantem a análise de 

cada peça dos equipamentos do processo (Dunjó, 2010). Sendo assim, notamos que a técnica 

HAZOP analisa o sistema como um todo, como um trabalho de equipe (Skelton, 1997).   

Para uma aplicação ótima do HAZOP é interessante desenvolver o estudo baseado no 

projeto básico da planta, pois possíveis alterações que precisem ser realizadas, devido aos 

riscos avaliados, serão menos onerosas (Kletz,1999).   

O êxito de uma identificação de perigos baseada na aplicação da técnica HAZOP 

depende de alguns fatores: os membros da equipe multidisciplinar devem ter experiência e 

conhecimento suficientes para responder perguntas sobre o local, precisão dos dados 

utilizados como fonte para o desenvolvimento do estudo, desenvoltura da equipe ao utilizar o 

brainstorming e sua capacidade em focar nas situações mais criticas do sistema (Dunjó, 

2010). 

Embora o HAZOP seja de grande importância para a identificação de perigos, vale 

salientar que a técnica é utilizada, sobretudo para processos contínuos (CCPS,1992). 

Recentemente, Dunjó (2010) analisou a evolução os estudos HAZOP e destacou a 

importância de desenvolver uma metodologia padronizada para a seleção de nós em plantas 

de processo contínuos como, por exemplo, indústria de óleo e gás.  

2.2.2 Grupo de estudo HAZOP 

A formação da equipe Hazop geralmente varia entre quatro e oito membros, cada um 

dos quais pode oferecer conhecimento e experiência ao projeto estudado.  Uma equipe 

pequena é mais interessante, pois um grupo maior pode tornar o trabalho mais lento. É 

improvável que uma equipe com menos de quatro pessoas proporcione o grau necessário de 

conhecimento e experiência suficientes para assegurar o sucesso do trabalho (Skelton, 1997).  

                                                 
7
 O Brainstorming em português “tempestade de ideias”, foi criado por Alex Osborn na década de 30. A técnica 

consiste  em grupo de pessoas com total liberdade na proposição de ideias para solucionar um problema. 
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  É importante que o coordenador da equipe seja experiente em estudos HAZOP para 

uma melhor condução da equipe ao longo da análise. Além disso, todos os membros da 

equipe devem estar preparados para trabalhar com as outras áreas relacionadas com as 

instalações do processo em estudo, e sobretudo para tomar decisões  dentro de sua área de 

interesse. 

A composição da equipe HAZOP é o ponto chave para combinação adequada entre 

habilidade e experiência. Dois tipos de pessoas são necessárias para a composição de uma 

equipe HAZOP: as pessoas com conhecimento técnico detalhado do processo e aquelas com 

conhecimento e experiência da técnica HAZOP (Swann & Preston, 1995; Skelton 1997). 

A composição básica da equipe de estudo para uma planta é: 

 Líder da equipe: o líder é escolhido pela sua capacidade de liderar o estudo, ou seja, 

deve ser um perito na técnica HAZOP, independente da planta ou projeto estudado;  

 Engenheiro de projeto: é o engenheiro responsável por cuidar do orçamento do 

projeto, é interessante que ele possua profundo conhecimento acerca dos 

equipamentos, mas caso isso não ocorra uma pessoa com estas características deve 

fazer parte da equipe; 

 Engenheiro de processo: normalmente é o engenheiro que elaborou o fluxograma do 

processo ou que é responsável por ele. Deve ter como característica primordial um 

notável conhecimento na área de processos.  

 Engenheiro de automação: este engenheiro é de fundamental importância, pois as 

indústrias modernas apresentam sistemas de controle e proteção bastante 

automatizados; 

 Engenheiro eletricista: este engenheiro tem um papel fundamental para projetos que 

envolvam perspectivas importantes de continuidade no fornecimento de energia. 

Essa não é a única combinação possível para um estudo HAZOP, pois não raramente é 

necessário o auxílio de outros especialistas, principalmente quando se trata de plantas 

industriais em funcionamento que estão em processo de modificação ou ampliação. Sendo 

assim, a equipe pode ser reforçada por especialistas em aspectos operacionais, especialistas 

em incêndios, engenheiro de manutenção, engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, 

engenheiro de computação, químico, responsável pela instrumentação, dentre outras 

especialidades que sejam necessárias (CCPS, 2000; Swann & Preston,1995; Skelton,1997).   
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Essa diversidade de especialistas é interessante, pois proporciona um conflito de 

interesses mesmo com um objetivo comum, isso acontece porque cada especialista busca 

enfatizar os problemas identificados na sua área de interesse. Sendo assim, devido a esse 

conflito de interesses as inúmeras possibilidades são examinadas minuciosamente antes da 

tomada de decisão (CCPS, 2000).   

2.2.3 Conceitos Básicos em HAZOP 

O estudo HAZOP propõe a divisão de seções e a aplicação sistemática de uma série de 

perguntas para cada uma delas. A partir daí, a equipe de estudo descobre quais situações 

possibilitam a ocorrência dos desvios de intenção do projeto e decidem acerca das 

consequências destes do ponto de vista de perigo e operabilidade. A seguir, a Tabela 2.5 

mostra a terminologia base utilizada em no estudo HAZOP.  

Tabela 2.5: Terminologia base para um estudo HAZOP 

Termo Definição 

Nós- de- 

estudo 

São seções especificas e gerenciáveis  da planta, com limites definidos que 

serão avaliados caso apresentem desvios 

Intenção de 

operação 

Definição de como a planta espera operar na ausência de desvios nos nós-de-

estudo. 

Desvios  O desvio é quando ocorre um distaciamento do propósito da operação, que são 

explicitados pela aplicação sistemática das palavras-guia aos nós-de-estudo (p. 

ex., mais pressão), ou seja, são anomalias que pertubam o equilíbrio do 

sistema. 

Causas São as razões pelas quais ocorrem desvios. Se o desvio acontece devido a uma 

causa credível, pode ser tratado como um desvio significativo. Essas causas 

podem ser falhas do sistema, erro humano, um estado de operação não previsto, 

distúrbios externos, etc. 

Parâmetros do 

processo 

Propriedades física ou química associadas ao processo, ou seja, são fatores ou 

elementos contidos na intenção do projeto. Inclui fatores tais como 

temperatura, pressão, vazão, etc. 

Consequências São os resultados provenientes dos desvios percebidos. 

Ações Recomendações ou pedidos de informações feitos pela equipe de estudo, afim 

de melhorar a segurança e/ou operabilidade da planta.  

Salvaguardas Disposições existentes para mitigar os riscos ou as consequências dos desvios 

percebidos e para informar aos operadores sobre sua ocorrência.   

Palavras- guia São palavras simples empregadas para qualificar os desvios da intenção de 

operação e para dirgir  e encorajar o grupo de estudo brainstorming para 

identificação de perigos no processo. 
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2.2.4 Fases do HAZOP 

De acordo com Skelton (1997), um estudo tradicional do HAZOP tem as seguintes 

fases:  

1- Fase pré-encontro: Nesta fase, a finalidade do estudo é definida. O líder do estudo 

HAZOP reúne informações acerca da planta do processo, tais como diagrama de fluxo 

de processo (Pfd), diagrama de processo e instrumentação (P&ID), layout da planta, 

dados importantes, etc. Em seguida propõe uma divisão da planta em seções e nós. Para 

cada nó- ou para a planta como um todo- o líder identifica as variáveis relevantes do 

processo, bem como concepção de desvios ou funcionamento normal com base em sua 

experiência passada ou nas diretrizes da empresa. O líder também aponta os 

participantes responsáveis pela revisão das diferentes seções das plantas, e garante sua 

disponibilidade. Normalmente, isto inclui o engenheiro de design de processo, o 

engenheiro de controle, o engenheiro de projeto e um operador, além do líder da equipe. 

Todos estes profissionais têm grandes exigências sobre o seu tempo durante o projeto. 

2- Fase encontro: Nesta fase, no inicio do encontro, a técnica é brevemente revista e em 

seguida defini-se o âmbito especifico do trabalho. O líder descreve as instalações em 

geral, através de um software em 3D. Então a equipe considera cada seção de cada 

diagrama (P&ID ou Pfd). O líder assegura a rigorosidade e estruturação das variáveis do 

processo e dos desvios. Vale salientar que, quaisquer desvios que necessitem de ações 

identificadas ou considerações adicionais são gravados com a identificação da pessoa 

responsável pelo acompanhamento.  

3- Fase pós- encontro: Após a reunião HAZOP todas as ações identificadas devem ter 

sido seguidas pelos profissionais responsáveis de acordo com as atribuições feitas 

durante a fase de encontro, e os resultados do acompanhamento são relatados para o 

líder da equipe. A equipe pode pedir uma reunião de avaliação para determinar o estado 

de todas as ações identificadas e decidir se são necessários esforços adicionais.  

2.2.5 Desenvolvimento de análise do HAZOP  

 Segundo Crowl &Louvar (2002), os procedimentos para completar um estudo HAZOP 

são:  

1) Dividir o diagrama de fluxo de processo (Pfd), diagrama de processo e 

instrumentação (P&ID) ou layout da planta, em unidades de processo, como por 

exemplo, várias unidade de reatores, unidades de tanques de armazenamento, etc.;  
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2)  Escolher um nó de estudo, tais como, vasos, reatores, dutos, etc.; 

3)  Descrever a proposta do projeto do nó de estudo; 

4) Selecionar um parâmetro de processo entre: nível, temperatura, vazão, pressão, 

concentração, reação, volume, PH, viscosidade, estado (sólido, liquido, gasoso), dentre 

outros; 

5) Aplicar cada palavra guia para um parâmetro de processo. A Tabela 2.6  mostra 

várias palavras-guia e seus significado. Adicionalmente, a Tabela 2.7 fornece a relação 

entre as palavras- guia, parâmetros do processo e desvios; 

6) Se o desvio é aplicável, descobrir as possíveis causas e consequências e anotar todos 

os sistemas de proteção ou salvaguardas existentes; 

7) São recomendadas algumas ações para mitigar as consequências ou reduzir as 

frequências do incidente (se houver); 

8) Registrar todas as informações e recomendações. 

Tabela 2.6:Palavras- Guia e seus significados 

Palavras-Guia Significados 

Não-Nenhum Negação da intenção projetada 

Mais (Mai s alto) Acréscimo quantitativo 

Menos (Mais baixo) 
Decréscimo quantitativo 

Além de Acréscimo qualitativo 

Outro que não Substituição completa 

Reverso/ ao contrário Oposto lógico da intenção 

Parte de Decréscimo qualitativo 

Tabela 2.7: A relação entre as palavras- guia, parâmetros do processo e desvios 

Palavra-Guia & Parâmetro Desvios 

Nenhum & Fluxo Ausência de fluxo. 

Mais & Pressão Pressão mais alta. 

Menos & Temperatura Temperatura mais baixa. 

Além de & Uma fase Duas ou mais fases. 

Outro que não & Operação Manutenção, partida, parada, 

funcionamento de pico, etc. 

Além de & Componente Componentes a mais em relação aos que 

deveriam existir. 

Reverso & Fluxo Fluxo de componente no sentido inverso. 

Parte de & Componente Componentes a menos em relação aos 

 que deveriam existir. 
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2.3 Análise de Camadas de Proteção (LOPA) 

A Análise Quantitativa de Riscos (AQR) é um método que requer informações precisas 

para encontrar o ponto critico do processo (operação, sistemas de engenharia ou 

gerenciamento) e sugerir modificações para a mitigação dos riscos. Sendo assim, as 

exigências desse método possibilitaram o surgimento do conceito de camadas de proteção na 

década de 90. A partir daí, muitas foram as discussões entre os especialistas acerca do número 

de camadas de proteção suficientes para reduzirem a frequência e/ou a consequência de 

incidentes maléficos (CCPS,2001). De modo que, a Análise de Camadas de Proteção (LOPA), 

originou-se por meio da necessidade de se chegar a um consenso relativo a estas questões. Foi 

quando em 2001, o Center for Chemical Process Safety (CCPS) publicou o livro Layer of 

Protection Analysis, Simplified Process Risk Assessment que pormenoriza o método. 

A LOPA é uma ferramenta de engenharia utilizada para garantir que a frequência de 

falha um processo será mitigado com êxito, ou seja, a um nível aceitável. LOPA é uma 

metodologia lógica que possibilita rapidez e eficácia na identificação das camadas de proteção 

que restringem a frequência e/ou a consequência de incidentes perigosos (Summers, 2003). 

O objetivo primordial da LOPA é indicar com precisão se há um número de camadas de 

proteção satisfatórias para opor-se a um cenário de acidente. O número de camadas esta 

relacionada à complexidade do problema e severidade do acidente, sendo assim o importante 

é que a frequência de falha do acidente se torne aceitável. 

A LOPA esta de acordo com a concepção de “defesa de profundidade” que garante a 

proteção das atividades através de uma série de fatores que significa que a estratégia de 

segurança baseia-se na aplicação de várias linhas de defesa (camadas de proteção ou barreiras 

de segurança), ou seja, caso uma falha aconteça ela será compensada ou corrigida (Markowski 

& Mannan, 2010). Essa concepção deve ser estendida a todas as atividades de segurança. A 

Figura 2.14  ilustra os tipos das possíveis camadas de proteção. 
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Figura 2.14:  Camadas de proteção contra um possível acidente 

Fonte: Adaptado de Markowski & Mannan, 2010 

A LOPA possibilita obter uma base sólida relativa à decisão quanto ao número de 

camadas de proteção independentes (IPLs)
8 

 necessárias ao controle da frequência de falha 

para um determinado cenário. Caso a estimação da frequência supere o limite de 

aceitabilidade, deve-se inserir IPLs adicionais (Markowski & Mannan, 2010). O método não 

propõe as possíveis IPLs a serem acrescentadas, pois o cenário é determinado durante a 

identificação de perigos ou revisão de projeto. Contudo, ajuda a escolher dentre as alternativas 

disponíveis aquela que vai reduzir a frequência de forma mais eficaz. A finalidade é 

selecionar os cenários cujos riscos são mais expressivos. 

Para calcular a frequência de falha aproximada de um cenário LOPA utiliza: classes de 

grandeza para a frequência do evento iniciador, severidade das consequências e probabilidade 

de falhas para as IPLs (CCPS, 2001). 

                                                 
8
 Uma IPL é um mecanismo, sistema ou ação que tem a capacidade de impedir o acontecimento da consequência 

indesejada de um cenário, independente do evento iniciador ou da ação de qualquer outra camada de proteção 

associada ao cenário.  
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Sendo assim, a LOPA é um método semi-quantitativo, pois possui características de 

técnicas de análise qualitativa e quantitativa, e fornece uma estimativa numérica para as 

frequências e probabilidades de falha. 

Em geral, a aplicação da LOPA para processos em andamento acontece após a 

conclusão da identificação de perigos que fornece para a equipe avaliadora uma lista de 

cenários de acidente. No entanto, LOPA pode ser aplicada em qualquer fase do ciclo de vida 

de um processo/projeto. Contudo, é mais eficaz quando os diagramas de fluxo de processo 

estão completos e os diagramas de processo e instrumentação (P&IDs) estão em 

desenvolvimento. O método LOPA é melhor aproveitado quando um procedimento é 

desenvolvido para definir os critérios para sua utilização (Summers, 2003).  

 Nos últimos anos, a utilização da LOPA vem se destacando na indústria de processos, 

prova disso é que vem sendo explanadas outras aplicações para a metodologia, tais como 

LOPA para explosões (Markowski, 2006) e LOPA para fatores humanos (Baybutt, 2002).  

2.3.1 Conceito da Análise de Camadas de Proteção- LOPA 

A LOPA é empregada depois que uma consequência intolerável e uma causa verossímil 

são selecionadas. Este método considera como cenário o par causa-conseqüência. Cada causa 

(evento iniciador)
9
 pode conduzir a mais de uma consequência dependendo da contribuição 

dos eventos e das falhas relacionadas às IPLs (Markowski & Mannan, 2010).  

Quando um par causa-conseqüência é escolhido, o analista pode definir quais 

salvaguardas
 
(comandos gerencias ou de engenharia) podem ser consideradas IPL, podendo 

em seguida calcular a frequência de falha do cenário. Os resultados auxiliam na tomada de 

decisão quanto à atenuação da frequência até chegar a um grau de tolerância aceitável. 

 Pode-se ainda, comparar a LOPA com a Análise Quantitativa de Riscos, para tanto 

pode-se visualizar o cenário de acidente (identificados durante a identificação de perigos) 

como uma árvore de eventos. Normalmente, seleciona-se o ramo que provoca a consequência 

mais maléfica, como ilustra a Figura 2.15. Uma árvore de eventos aponta todos os resultados 

(consequências) factíveis de um evento iniciador. Vale salientar, que em uma LOPA a equipe 

tem o dever de restringir cada análise a um cenário, tendo a equipe o propósito de reconhecer 

todos os cenários que podem ultrapassar a frequência de falha aceita pela organização.  

                                                 
9
 Evento ou causa que origina uma cadeia de eventos. 
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Figura 2.15: Árvore de eventos 

Fonte: Adaptado de Yun (2007) 

A LOPA pressupõe que nenhuma IPL é intransponível. Todas as camadas têm uma 

probabilidade de falha na demanda (PFD), de modo que elas são independentes das outras 

camadas de proteção. Logo, a frequência de ocorrência de falha para eventos indesejáveis 

depende das probabilidades de falhas das camadas de proteção independentes IPLs e da 

frequência do evento iniciador. Na determinação da frequência de falha para um cenário de 

acidente selecionado, o método da árvore de eventos é aplicado (CCPS, 2001). 

2.3.2 Etapas da LOPA10 

A implementação da LOPA segue algumas etapas que estão ilustradas na Figura 2.16. 

Cada uma dessas etapas serão descritas a seguir.  

 

                                                 
10

 As etapas da LOPA descritas a seguir foram baseadas, principalmente, nos trabalhos de Lourenço (2010) e 

Alves(2007). 
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Figura 2.16: Etapas da LOPA 

Fonte: Lourenço (2010) 

2.3.2.1 Etapa 1- Identificando consequências e severidade 

A primeira etapa executada pela LOPA é avaliar os cenários encontrados na 

identificação de perigos. Estes cenários apresentam efeitos indesejados que são as chamadas 

consequências. As consequências são estimadas em ordem de grandeza e severidade, esta 

exige menos esforço que a modelagem matemática e possibilita uma melhor comparação 

entre os diversos cenários. 

A avaliação de consequências esta intrínseca em qualquer método de avaliação de risco. 

Contudo, são fatores tais como risco agregado aos cenários de acidente, ferramenta de 

avaliação de risco estabelecida, e os recursos disponibilizados pela organização para refinar a 

estimativa que definem as consequências a serem avaliadas, bem como o nível de atenção 

dado a esta avaliação.  

2.3.2.2 Etapa 2- Selecionando cenários de acidente –LOPA 

Um cenário é um evento, ou uma sucessão de eventos inesperados que provocam uma 

consequência indesejável. Para cada cenário deve haver apenas um evento iniciador e uma 

consequência. Contudo, cenários adicionais serão desenvolvidos, se o evento iniciador 

proporcionar a formação de mais de uma consequência.  
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A determinação dos cenários ocorre durante a identificação de perigos que acontecem 

durante implementação ou modificação de projetos. Além disso, podemos ainda identificar 

cenários para LOPA através das seguintes fontes: 

 problemas relacionados à operacionalização da planta; 

 episódios ocorridos no processo que denuncie eventos iniciadores ou cenários 

inéditos; 

 exigências para modificação do processo. 

Tendo ocorrido a identificação do cenário, o próximo passo é o seu desenvolvimento e 

documentação de todas as ações importantes, a começar do evento iniciador até chegar a 

consequência. O CCPS (2001) desenvolveu um método para a representação completa de um 

cenário, que está descrito na Tabela 2.8. Vale ressaltar que, tabelas em outros formatos serão 

aceitas desde que sejam inteligíveis e aplicáveis na organização. 

Tabela 2. 8: Exemplo de Tabela para Documentação e Cálculos de Cenários de LOPA 
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A equipe responsável pela aplicação LOPA deve identificar possíveis condições ou 

eventos habilitadores, ou seja, eventos que precisam aparecer antes que o evento iniciador 

provoque uma consequência. Portanto, qualquer elemento que altere a frequência da 

consequência, seu tamanho ou tipo, deve ser documentado. Isto sustenta a interligação entre 

um evento iniciador, uma consequência especifica e uma IPL especifica. 

Podemos observar na Tabela 2.8 a necessidade de identificar as salvaguardas existentes, 

de modo que é interessante identificá-las antes de deliberar quais são IPLs.  Essa prática 

fundamenta a situação discorrida e possibilita aos outros analistas compreenderem o porquê 

de a salvaguarda ter sido ou não considerada uma IPL. Diante deste quadro, IPLs podem ser 

asseguradas erroneamente.  

No decorrer da análise novas propostas surgem e frequentemente decisões anteriores 

são discutidas. Não raramente, estas discussões resultam no surgimento de novos cenários.  

2.3.2.3 Etapa 3 – Estimar a frequência do evento iniciador- LOPA 

Conforme mencionamos anteriormente, cada cenário possui exclusivamente um evento 

iniciador. Normalmente, a frequência do evento iniciador é proferida em eventos por ano. 

Contudo, algumas fontes utilizam outras unidades como eventos por 10
6
 horas.  

Os eventos iniciadores são reunidos em três grupos: 

 eventos externos: fenômenos naturais, tais como terremotos, furacões, enchentes, 

intervenção por choques mecânicos nos equipamentos; eventos provenientes de 

incêndio ou explosão; 

 falha nos equipamentos: falhas no sistema de controle (falhas em softwares ou falhas 

de componentes, falhas nos sistemas mecânicos (desgaste, corrosão, vibração, 

defeitos, etc.); 

 falha humana:  erro operacional, erro de manutenção, erro a respostas críticas ou erros 

de programação. 

Os fatores que não são considerados falhas ou eventos iniciadores são chamados 

eventos habilitadores ou condições. Embora eles não sejam a causa direta do cenário precisam 

estar presentes para a ocorrência deste.  

São diversas as fontes de dados disponíveis para atribuir valores estáveis à frequência 

do evento iniciador. Dentre as quais temos: 

- Dados industriais de falha de equipamentos: 

 Guideline for Process Equipment Reliability Data (CCPS, 1986); 
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 Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CCPS, 1989); 

 Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd ed. (CCPS, 2000); 

 Offshore Reliability Data (OREDA, 2002); 

 Industry Reliability Data Bank Handbook (EIREDA, 1991); 

- Histórico da empresa: 

A experiência do operário é uma excelente fonte  para eventos específicos, uma vez que 

muitas empresas não possuem um bom banco de dados interno para taxa de falhas. Além 

disso, tem-se ainda a experiência da equipe de análise de perigos. 

Caso a causa seja proveniente de falhas de componentes múltiplos, pode ser interessante 

usar árvores de falhas ou árvores de eventos simplificadas. A partir daí, pode-se conseguir a 

frequência combinada de falhas. Estas técnicas só devem ser utilizadas com o intuito de evitar 

que a LOPA transforme-se num processo complexo. 

As taxas de falhas selecionadas devem ser representativas da indústria ou operação em 

consideração. Caso sejam utilizados dados gerais da indústria, eles devem ser acordados para 

exprimir as condições locais. Se estes dados não estiverem disponíveis, o analista deve decidir 

quais dados de fontes externas podem ser  aplicados à situação.   

Por vezes, os dados de falha são enunciados como probabilidade de falha na demanda 

(PFD). Quando isso acontece, a frequência do evento iniciador deve ser calculada, para tanto 

são necessárias estimativas do número de vezes por ano que uma demanda encontra-se no 

sistema. Para isso, multiplica-se a quantidade o número de vezes que a operação parou por 

ano pela probabilidade de falha na demanda. Num caso de maior complexidade, utilizam-se 

técnicas de árvores de falhas para calcular o número de ocorrências por ano para um 

determinado sistema.  

2.3.2.4 Etapa 4 – Identificar as IPLs disponíveis e Estimar as PFDs das IPLs 

O ponto chave da LOPA é identificar dentre as salvaguardas disponíveis as que podem 

ser consideradas IPLs de um determinado cenário. Somente se todas as IPLs de um cenário 

falharem,  acontecerão consequências indesejadas posteriormente ao evento iniciador. 

Sendo assim, é fundamental diferenciar uma salvaguarda de uma IPL. Todavia, a 

eficácia de algumas salvaguardas não podem ser estimadas por causa da escassez de dados, o 

que gera uma incerteza acerca da sua independência ou eficácia. Portanto, todas as IPLs são 

salvaguardas, mas nem todas as salvaguardas são IPLs.  
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Para ser tido como uma IPL, um dispositivo, sistema ou ação deve atender alguns 

critérios quanto a: 

i) Eficácia  

Com relação à eficácia, quando um mecanismo, sistema ou ação é considerado uma 

IPL, ele deve ser eficiente quanto à prevenção de consequências indesejadas agregadas ao 

cenário. Esta eficácia é estimada utilizando sua probabilidade de falha na demanda (PFD), que 

é tida como sendo a probabilidade de um sistema (neste caso a IPL) falhar na demanda da 

realização de uma função. A PFD é um número adimensional entre 0 e 1. Conforme se obtém 

uma probabilidade de falha menor, maior será a confiança de que ela funcionará com êxito 

impedindo uma sucessão de eventos. 

Considerando a simplificação do método LOPA, os valores das PFDs são, em geral, 

aproximados, seguindo uma ordem de magnitude mais confinante. A escala de valores para 

PFD varia da mais fraca IPL (1x10
-1

), à mais forte IPL (1x10
-4 

- 1x10
-5

). Após identificar se 

uma determinada salvaguarda é IPL, deve-se atribuir o valor da PFD adequada para a 

IPL.Este processo de atribuição é realizado pela equipe executora do método LOPA, de modo 

que os valores são atribuídos com base na probabilidade do mecanismo, sistema ou ação 

falhar durante a execução de uma função específica na demanda.  

ii) Independência 

A independência enquanto critério da LOPA garante que os efeitos do evento iniciador 

ou de outras IPLs não interajam com uma IPL específica. Não influenciando dessa forma no 

desempenho da sua função. O critério de independência pretende que uma IPL seja autônoma, 

ou seja, não se envolva com a ocorrência ou consequências do evento iniciador e da falha de 

qualquer componente de uma IPL também atribuída para o mesmo cenário. Tal fato é 

importante para compreender quando uma salvaguarda pode ou não ser reclamada como uma 

IPL na LOPA. 

A Falha de Causa Comum (FCC) é uma falha de mais de um elemento (máquina, 

sistema, peça), proveniente do mesmo evento iniciador. Logo, baseando-se no critério de 

independência, todas as salvaguardas atingidas pela FCC restringem-se a uma única IPL. 

iii) Auditabilidade 

 A fim de mostrar que atende às exigências relativas a atenuação da frequência de falha 

de uma IPL, um mecanismo, sistema ou ação deve ser auditável. O processo de auditoria deve 

assegurar a eficácia da IPL em evitar a consequência desde que funcione adequadamente.  
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A auditoria tem por dever documentar o estado real da IPL, as modificações realizadas 

após a última auditoria e acompanhar a realização de ações corretivas, se essas forem 

necessárias. 

iv) Especificidade ou Avaliação da IPL 

Este critério mostra como os analistas da LOPA definem se uma salvaguarda possui os 

quesitos para ser considerada uma IPL, bem como a PFD apropriada para esta. Vale lembrar 

que a ação humana é considerada uma IPL. Os seguintes fatores devem ser definidos e 

documentados: formas de detecção, decisões acerca de formas de agir e quais ações serão 

tomadas para prevenir as consequências. A seguir a descrição das salvaguardas- LOPA 

ilustradas na Figura 2.14. 

1- Sistemas de Controle Básico do Processo (BPCS): Esses sistemas são o primeiro 

nível de proteção no decorrer de uma operação normal, neste procura-se manter o 

processo numa zona de operação segura. Caso atenda aos requisitos apropriados, o 

BPCS pode ser considerada uma IPL, caso contrário será considerada um evento 

iniciador. O BPCS é uma IPL de certa forma fraca, pois apresenta algumas 

redundâncias nos mecanismos e segurança limitada contra mudanças não autorizadas 

para o programador lógico interno. 

2- Alarmes Críticos e Intervenções Humanas: Esses sistemas são o segundo nível de 

proteção durante uma operação normal e podem ser impulsionados pelo BPCS. A ação 

do operador, introduzida por alarmes ou por atenção, pode ser considerada uma IPL 

quando diversos critérios são satisfeitos para garantir a eficiência da ação. 

3- Função Instrumentada de Segurança (SIF): A SIF é normalmente considerada uma 

IPL, ela é independente do BPCS e é uma junção entre sensores, solucionador lógico e 

elementos finais com nível de segurança particular integrado que reconhece uma 

situação anormal e proporciona o funcionamento do processo no seu estado confiante. O 

projeto do sistema, o grau de redundância, o número e o tipo de teste definirão a PFD da 

SIF aceita para a LOPA.  

4- Proteções Físicas (válvulas, disco de ruptura, etc.): Desde que dimensionados, 

projetados e preservados de forma adequada estes mecanismos são IPLs que podem 

prover um alto nível de proteção contra sobrepressão, desde que suas atividades de 

inspeção e manutenção sejam de qualidade. Caso contrário, a eficiência destes 

mecanismos será comprometida.  
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5- Proteções pós-liberação (diques, contenções, etc.): Se projetados e mantidos 

adequadamente, estes dispositivos passivos considerados IPLs fornecem um elevado 

nível de proteção e embora possuam taxas de falhas baixas existe a possibilidade de 

falha que pode ser incluída no cenário. 

6- Resposta de emergência da planta: Os agentes, brigada de incêndio, sistemas de 

inundação manual, facilidade de evacuação, dentre outros. Normalmente, não são 

considerados como IPLs. Mas eles podem afetar diretamente no processo de mitigação 

do cenário, devido as suas variáveis- como, por exemplo, tempo de retardamento na 

resposta.  

7- Resposta de emergência da comunidade: Medidas como estas que abrangem a 

evacuação da comunidade e abrigo em um local seguro não são tidas como IPLs visto 

que sejam ativadas depois de uma liberação inicial e tenham muitas variáveis impedindo 

sua eficiência global quanto a atenuação do cenário. Estas medidas não proporcionam 

nenhuma proteção para as pessoas presentes na instalação. 

2.3.2.5 Etapa 5 – Estimar a frequência dos cenários 

Nesta etapa, para calcular a frequência do cenário mitigado, utiliza-se os cenários 

reconhecidos e as IPLs, através de uma junção entre a frequência do evento iniciador e as 

probabilidades de falha na demanda das IPLs. Os cálculos para sistema/projeto existente ou 

modificado após a introdução das alterações recomendadas estão inclusos. Os cálculos podem 

ser quantitativos, aplicando estimativas numéricas, ou através da utilização de tabelas de 

recomendação. O resultado para a frequência obtido nesta fase é empregado na tomada de 

decisões baseadas em risco na etapa seguinte.  

O  procedimento padrão para calcular a frequência de um cenário de liberação com um 

estado final de consequência específica é mostrado na Equação (2.1). Para este cenário, 

multiplica-se a frequência do evento iniciador da Etapa 3 pelo produto das PFDs das IPLs 

determinadas na Etapa 4. Sendo assim, temos: 

 

  
    

         
 
      

                         

                                                

fi
c
 - frequência da consequência C para o evento iniciador i, caso todas as IPLs falhem 

fi
I
 - frequência do evento iniciador i 

(2.1) 
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PDF -  probabilidade de falha na demanda da j-ésima IPL que protege contra a consequência 

C do evento iniciador i 

O resultado obtido na Equação (2.1) é comparado com os critérios de tolerância de risco 

para a tomada de decisão. 

2.3.2.6 Etapa 6 – Avaliar o Risco para Tomar Decisões 

Esta etapa avalia se o risco de um cenário está dentro dos critérios de tolerância e se ele 

deve ser minimizado. Caso o risco ultrapasse o limite aceitável, é necessário introduzir 

camadas adicionais de proteção.  

Todos os métodos narrados nesta etapa podem ser usados para auxiliar na tomada de 

decisões para obter o nível de risco que seja “tão baixo quanto razoavelmente praticável” 

(Principio de ALARA, as low as reasonably achievable). 

Ao final da análise, seja ela qualitativa ou quantitativa, a decisão do risco é 

normalmente considerada em três categorias:   

 Organizar o risco residual: manter a administração dos sistemas que mantêm o risco em 

seu nível atual (certamente tolerável); 

 Transformar o risco para torná-lo tolerável;  

 Desprezar o risco (negócio, processo,etc.) pelo fato de estar muito elevado. 

Normalmente, A LOPA é utilizada para determinar se um cenário respeita os critérios 

de tolerância de risco ou se a frequência deve ser mitigada. Sendo assim, decisões relativas a 

abandono das operações são tipicamente adotadas após o resultado de outros estudos, tais 

como AQR.  

No caso de o risco calculado ser inferior aos critérios de tolerância de risco, não é 

necessária mitigação adicional. No entanto, se acontece o contrário, o cenário é calculado para 

demandar uma mitigação (ou IPLs) adicional ou mais resistente, ou ainda demandar 

alterações no projeto para tornar o processo profundamente seguro, reduzindo a frequência do 

cenário.  

2.4 Conceitos da Análise Bayesiana 

É sabido que existem duas interpretações principais do conceito de probabilidade. A 

primeira é a interpretação objetiva, também conhecida como clássica ou frequentista, e aplica-

se a fenômenos empíricos que determinam sua ocorrência através de repetições indefinidas e 

metódicas, tendo como propósito a suposição (Walley,1991). 
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A segunda interpretação é a subjetiva, mais comumente denominada Bayesiana em 

homenagem ao seu formulador o matemático inglês Thomas Bayes. Nesta visão, a 

probabilidade de um evento pode adquirir diferentes valores dependendo do julgamento do 

individuo, ou seja, do estado de conhecimento acerca do processo como um conceito que se 

estende da experiência de incerteza no mundo (Baise, 2011). 

2.4.1 Interpretação subjetiva do conceito de probabilidade 

Conforme defende a interpretação subjetiva de probabilidade, a probabilidade é a 

proporção de confiança atribuída a um evento. Entenda-se por evento uma proposição que 

inicialmente pode ou não ocorrer, ou seja, pode ser tida como verdadeira ou falsa. Neste 

contexto, constantemente nos deparamos com situações que não podem ser avaliadas por 

meio de inferência lógica. Por exemplo, “qual é a probabilidade de que um aluno seja 

aprovado no vestibular de medicina?” A determinação do valor dessa probabilidade 

representa as estimativas edificadas a partir de julgamentos, preferências, intuição e crenças 

individuais (Walley, 1991).  

A abordagem Bayesiana mede o grau de segurança do avaliador com relação à 

veracidade de uma proposição dada (Martz & Waller, 1982). Segundo De Finetti (1974), se 

uma pessoa se habilita a apostar pA na ocorrência de um evento B, e por meio dessa ação 

ganha um prêmio de valor A (positivo ou negativo).Podemos concluir que p é, para essa 

pessoa, o nível de certeza na ocorrência de B, ou apenas a probabilidade de B. 

Indiscutivelmente, caso o evento B não ocorra, a pessoa corre o risco de perder pA. 

A interpretação subjetivista apresenta duas dificuldades, a primeira é a impossibilidade 

de consistência referente ao julgamento de um individuo quanto às probabilidades relativas de 

um número infinito de eventos. A segunda, é que a interpretação subjetiva  não dispõe de um 

fundamento objetivo para que vários cientistas envolvidos num mesmo projeto cheguem a 

uma avaliação comum acerca do estado de conhecimento, mesmo diante de uma extensão de 

evidência comum (Silva, 2004). 

Na abordagem subjetivista, a probabilidade esta intrínseca ao estado intelectual do 

indivíduo. No entanto, não existe nesta abordagem à imposição da credibilidade de um 

individuo sobre os demais, de modo que discussões acerca de opiniões diversas são 

consideradas vantajosas. A única exigência, conforme menciona Walley (1991), é que o 

raciocínio probabilístico qualitativo de um indivíduo seja coerente com as restrições impostas 

pelos axiomas de probabilidade. 
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2.4.2 A abordagem Bayesiana 

A abordagem clássica da probabilidade não possui mecanismos que possibilitem o uso 

de evidências imprecisas ou subjetivas. No entanto, os dados subjetivos se sobrepõem aos 

objetivos quanto a aplicações práticas em Análise de Risco. Sendo assim, os avanços recentes 

dos métodos Bayesianos para manipulação de informações e seu excelso desempenho tem 

incentivado sua utilização para resolução de problemas reais (Mosleh, 1985). 

O método Bayesiano teve origem em meados do século XVIII, a partir do trabalho do 

Reverendo Thomas Bayes, publicado postumamente. Neste trabalho, Bayes desenvolveu uma 

maneira de medir graus lógicos de conhecimento parcial de um individuo através de um 

raciocínio continuo, possibilitando a introdução do conceito de probabilidade de hipóteses e 

parâmetros. 

O teorema de Bayes permite calcular a probabilidade de uma proposição baseando-se na 

subjetividade (probabilidade a priori) e em possíveis novas evidências (experiências 

empíricas) que venham a ser introduzidas na equação representada matematicamente por: 

 

       
           

    
 

                 
Considere que A seja uma proposição de interesse e B represente uma eventual nova 

informação concernente ao valor de A. Então, o teorema de Bayes estipula que a 

probabilidade da proposição A, dada uma nova evidência B, é equivalente ao produto entre (a) 

a probabilidade da proposição A, antes da introdução da nova evidência B, e (b) a 

probabilidade de estudar a nova evidência B tendo o evento A ocorrido (Siu & Kelly,1998). 

De maneira geral, estabelecendo definições mais técnicas, temos que: 

-        é a distribuição a posteriori da proposição A, que representa o conhecimento acerca 

da proposição após a obtenção da informação B; 

-      é a distribuição a priori da proposição A, que representa o conhecimento antes da 

obtenção da informação B; 

-        é a função de verossimilhança ou distribuição de probabilidade de que a evidência B 

seja estudada desde que, A  tenha ocorrido; 

-      é a distribuição marginal, e atua como uma constante de normalização. 

Portanto, o teorema de Bayes pode ser representado como: 

 

(2.2) 



Capítulo 3 Metodologia 

41 

 

                                 
                                              

                       
 

            

 Na forma contínua, o teorema de Bayes tem a seguinte representação matemática  

        
           

       
 

       
 

 

-   é um parâmetro de interesse (frequentemente vetor); 

-       é a distribuição a priori de   análoga a      na Equação (2.3); 

-        é a função de verossimilhança (modelo aleatório E, condicionado a um valor de  ), 

análoga a        na Equação (2.3); 

-         é a distribuição a posteriori de   análoga a        na Equação (2.3).  

  

 Podemos citar algumas vantagens referentes a abordagem Bayesiana, quais sejam:  

1. Permite uma atualização contínua dos dados, desde que haja disponibilidade de novas 

evidências; 

2. Possibilita o decréscimo dos custos, pois utiliza desde dados empíricos (que ocasiona 

maior despesa) até conhecimentos disponíveis, ou seja, esta abordagem não se restringe 

a dados estatísticos; 

3. Proporciona maior segurança na qualidade da informação, no sentido de aumentar ou 

diminuir sua credibilidade, devido às incertezas inerentes ao conhecimento. 

Embora, a análise Bayesiana apresente algumas vantagens sua utilização é 

relativamente complexa, principalmente devido à cautela necessária quanto ao 

reconhecimento e explicação relacionada à escolha da distribuição a priori. 

2.4.3 Distribuição a priori  

Por tratar-se de uma etapa subjetiva, que reflete o conhecimento a priori do analista 

acerca do estado da natureza de um parâmetro de interesse,  , a seleção de uma distribuição a 

priori adequada é a etapa mais controversa da análise Bayesiana.  

Normalmente, as distribuições a priori são representadas pelas distribuições Beta, 

Gamma, Normal ou Lognormal. No entanto, neste trabalho foram abordadas para a definição 

a priori a distribuição Beta e Gamma. Sendo assim, ambas serão detalhadas a seguir: 

 

 

(2.3) 
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 Distribuição Gamma:  

Esta distribuição é representada por Γ(α,β), onde α é o parâmetro de distribuição de 

escala e β é o de forma. A função de densidade é 

 

         
  

    
              

                 

onde  ,   e   são positivos e      corresponde a função gama dada por      

 

               
 

 

 

 Distribuição Beta:  

A função de densidade de probabilidade da distribuição Beta (a,b) para qualquer 

parâmetro a>0 e b>0, é representada por 

 

     
      

        
                            

 

Segundo Casela & Berger (2002), a distribuição beta possui uma função de densidade 

bastante flexível e razoavelmente clara. Ou seja, conforme variam os valores dos parâmetros 

de distribuição a e b, a distribuição beta pode assumir formas simétricas, assimétricas e 

constantes.   

De acordo com Gregory (2005), a distribuição a priori pode ser informativa ou não 

informativa. As seções a seguir descreverão ambas as situações de forma mais detalhada. 

2.4.3.1 Distribuição a priori informativa 

 Segundo Siu e Kelly (1998), o desenvolvimento de uma distribuição a priori 

informativa tem como principal característica o desafio, pois solicita que o analista transforme 

seu conhecimento interno (qualitativo) relativo a noções de probabilidade em valores 

quantitativos. Contudo, usualmente o processo de conversão é mais simples devido a dois 

motivos:  

(a) Disponibilidade dos dados para frequente atualização, de modo que a distribuição a 

priori é inversamente proporcional ao número de dados, i.e., ela diminui se a quantidade de 

(2.4) 

(2.6) 

(2.5) 



Capítulo 3 Metodologia 

43 

 

novas evidências aumenta. Portanto, não é exigida demasiada exatidão para a distribuição a 

priori; 

(b) Iteratividade do processo, de modo que a distribuição a priori representa o estado de 

conhecimento prévio do analista referente ao último conjunto de evidências, i.e., a 

distribuição a priori informativa é meramente a distribuição a posteriori do último cálculo de 

atualização. 

2.4.3.2 Distribuição a priori não- informativa 

 Comumente identificamos informações prévias que representam situações imprecisas de 

conhecimento, ou ainda nenhuma informação acerca do parâmetro  . Sendo assim, temos 

diferentes casos, porém com o mesmo grau de complexidade quanto à qualificação de uma 

distribuição a priori. 

Contudo, pelo Teorema de Bayes é sabido que existe a premência de informações que 

embora incertas, possibilitem caracterizar uma priori que quando representada 

matematicamente consiga impactar minimamente sobre os dados, na inferência final. Para 

estas situações, temos a chamada distribuição a priori não informativa. 

Existe certa diversidade de métodos de distribuição a priori não informativa que estão 

sendo utilizados com o intuito de elucidar a caracterização desta distribuição. Como único 

método relevante neste trabalho, a Regra de Jeffreys (1961) será descrita a seguir. Maiores 

informações sobre estes e os demais métodos podem ser encontradas em Berger (1985), Box e 

Tiao (1992) e Bernardo & Smith (1994).  

Segundo Berger (1985) a regra de Jeffreys é o método mais comumente utilizado, ele 

define  

 

                                                                                                               

como  a priori não informativa, onde      é a medida de informação esperada de Fisher. Esta 

medida é representada por: 

 

         
           

   
  

                                                                                                               

onde x é uma observação e tem        como a função densidade de probabilidade. Todavia, 

se θ=(θ1, ...,θp) é um vetor, recomenda-se o uso de:  

(2.8) 

(2.7) 
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em que       é a matriz de informação esperada de Fisher de θ através de x, que sob as 

hipóteses  satisfeitas adquire a seguinte representação matemática:  

 

           
  

      
           

 

 Sendo assim, a distribuição a priori não informativa de Jeffreys para θ seguindo o 

modelo de Poisson é:    

 

           

 

Seja a distribuição conjugada de Poisson a distribuição Gama com parâmetros de 

distribuição de escala (α) e de forma (β), considera-se α=1/2 e β→0.  A seguir, a 

representação matemática para se chegar a este resultado. 

Seja a representação logarítmica da função de probabilidade conjunta  

 

                             

 

   

 

   

 

 

substituindo a Equação (2.9) na Equação (2.10), temos: 

 

           

   
 

 

  
    

   
 
   

 
   

   
 
   

  
 

 

portanto, 

 

     
 

  
     

 

   

          

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 
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2.4.4 Distribuições conjugadas  

Distribuições conjugadas, por definição, são classes de distribuições paramétricas, que 

quando utilizadas para representar distribuições de probabilidade a priori conjuntamente com 

funções de verossimilhança especificas, fornecem distribuições a posteriori derivadas da 

mesma classe (Droguett & Mosleh, 2008).  

De acordo com a operação Bayesiana, seja P uma classe de distribuições a priori 

fechada sob amostragem de F = {f(x/  ):  є Ө}, isto é, que   

 

                              

 

Então, diz-se que P é uma classe conjugada de F (Paulino, 2003). 

A justificativa fundamental para utilização de distribuições conjugadas é a facilidade 

para a compreensão dos resultados, que podem frequentemente ser expostos na forma 

analítica, apresentam uma aproximação razoável e facilitam os cálculos (Gelman, 2004).  As 

distribuições conjugadas mais comumente empregadas estão apresentadas na Tabela 5.1. 

Tabela 2.9: Distribuições conjugadas 

Distrbuição a priori Função de Verossimilhança Distribuição a posteriori 

Beta Binomial Beta 

Gamma Poisson Gamma 

Normal Normal Normal 

Lognormal Lognormal Lognormal 

  

 Par conjugado Beta-Binomial: 

 

                        
 

 
    

      

        
                  

             

   

                          
 

 
            

 

 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 
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onde: 

k= número de vezes que os eventos ocorreram 

N= número de oportunidades de um evento ocorrer 

De acordo com a Equação (2.5), a distribuição a priori será estabelecida por: 

 

                           
                 

                    
 

  

Substituindo as Equações  (2.16)  e  (2.17)  na Equação (2.18), temos: 

 

                          

 
  

 
 

      

        
                      

   
 
 

      

        
                        

 

  

que é igual a 

 

                  

                     
 

 

considerando  a’ e b’ iguais a  

a’= a+k 

b’=b+N-k 

teremos  

 

                          
              

                 
 

 

(2.20) 

 

Seja a distribuição beta uma função densidade de probabilidade relativamente simples e 

bastante flexível, temos:  

 

(2.18) 

(2.19) 
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então  

                  
 

        

          

 

 

 

 

E por fim, a distribuição a posteriori assume a seguinte forma: 

 

           
        

          
               

 

 Par conjugado Gamma- Poisson: 

 

                        
 

 
     

  

    
                     

 

em que  

               
 

 

          

onde α é o parâmetro de escala e β é o parâmetro de forma. 

 

                         
     

  
     

 

onde k é o número de falhas, T é o tempo acumulado de operação e λ é a taxa de falha.  

 

De acordo com a Equação (2.5), a distribuição a priori será estabelecida por: 

 

                          
                

                   
 

 

 

 

 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 
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Substituindo as Equações (5.22) e (5.23)  na Equação (5.24), temos: 

 

                          

     

  
      

    
        

 
     

  
      

    
         

 
  

 

  

Se considerarmos  ’ e  ’ tal que 

 ’= α + k 

β’= β + T 

 

teremos que  

                          
          

             
 

 

 

 

Seja a Distribuição Beta uma função densidade de probabilidade, temos: 

 

 
    

     
            

 

 

   

  

então 

 

             
 

 

 
     

    
 

 

E por fim, a distribuição a posteriori assume a seguinte forma: 

 

            
    

     
           

 

 Par conjugado Lognormal-Lognormal: 

Através do mesmo raciocínio utilizado nas distribuições anteriores, pode-se chegar à 

distribuição a posteriori da Lognormal dada por: 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 
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 Conforme podemos observar, a atualização do conhecimento sobre o parâmetro  ,  

limita-se as mudanças relativas aos hiperparâmetros já que as distribuições a priori e 

posteriori se mantém as mesmas.  

2.4.5 Verossimilhança 

O principio da verossimilhança garante que qualquer informação dada pela amostra ou 

pelos experimentos está contida na função de verossimilhança (Paulino, 2003). Mais 

especificamente, inserida no modelo abaixo: 

 

                     

 

onde x é uma variável aleatória e   um parâmetro de interesse, sendo a função de 

probabilidade conjunta        associada  para cada  . 

É importante notar a diferença entre os termos        e       , pois ambas são funções 

apenas de x, mas        não é uma função densidade de probabilidade, caso θ (constante para 

todos os efeitos), tenha ocorrido (Bekman & Neto,1980).  

É através da função verossimilhança que x altera o conhecimento a priori ou valores de 

θ. Interpretado de outra maneira, imaginamos o resultado experimental, θ, fixo e x variando 

sobre seu domínio (Bekman & Neto,1980). 

Portanto, quanto mais representativo for o valor de       , maiores são as 

probabilidades imputadas pelo parâmetro de interesse θ ao valor demarcado de x.  

O principio da verossimilhança tem como base a função de verossimilhança e defende 

que toda informação pertencente à amostra ou experimento encontra-se retratada nesta 

função. 

2.4.6 Análise Bayesiana Homogênea 

Neste caso, a expressão população homogênea assegura a igualdade de uma população 

com relação a alguma propriedade de interesse. Por exemplo, se todos os elementos 

pertencentes a uma determinada população X  apresentarem a mesma taxa de falha λ , esta 

(2.32) 

(2.33) 
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população é tida como sendo homogênea com relação a taxa de falha. Estas populações são 

conseguidas a partir de sistemas ou componentes que operem em condições ambientais ou 

operacionais similares.   

Numa análise bayesiana homogênea, o uso dos pares conjuntados descritos no item 5.4 

facilitam a escolha e o reconhecimento dos  modelos de probabilidade da distribuição a priori, 

verossimilhança e distribuição a posteriori.  

Desta forma, é possível construir a verossimilhança usando várias evidências, 

procedentes de diversas subpopulações. Desde que estas subpopulações sejam homogêneas 

entre si, é possível executar uma atualização sequencial em que os dados procedentes de uma 

subpopulação são usados para atualizar o estado de conhecimento obtido através de dados de 

outra subpopulação. Sendo assim, após os dados de todas as subpolulações serem agrupados e 

inseridos em uma única aplicação do teorema de Bayes obtem-se o estado de conhecimeto a 

posteriori atualizado representando a informação acumulada (Droguett & Mosleh, 2008). 

 Com a introdução de uma nova evidência, o estado atual de conhecimento acerca de 

uma quantidade desconhecida sofre alterações. Para atualizar este estado de conhecimento é 

utilizado o teorema de Bayes.  

 Se a distribuição de probabilidade for discreta e tiver uma distribuição a priori 

representada por P0(xi) para i=1,...,n, então, tendo sido introduzida a evidência E, a 

distribuição a posteriori atualizada será obtida através de:  

 

        
             

    
 

 

onde P(E|Xi) é a função de verossimilhança da evidência quando a variável aleatória adota o 

valor de xi. A probabilidade total é representada total de E baseada na distribuição a priori de 

X é: 

 

              
 
            

 

 Se a distribuição de probabilidade for contínua  e tiver uma distribuição a priori 

representada por P0(x), então tendo sido introduzida a evidência E a distribuição a posteriori 

atualizada será obtida através de:  

 

(2.34) 

(2.35) 
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onde: 

- P(x|E) é a distribuição a posteriori da quantidade X, dada nova evidência E; 

- L(E|x) é a probabilidade da evidência E considerando X=x 

 

     
 

 
 

 

          

 

2.4.7 Análise Bayesiana não-homogênea  

Normalmente, a maioria das situações não apresentam populações homogêneas, ou seja, 

não é realístico assumir que todos os elementos de uma população, formada por  diferenças no 

processo produtivo, apresentem o mesmo parâmetro de confiabilidade. Por exemplo, 

variedade na atuação dos processos de manutenção e práticas de confiabilidade dos diferentes 

fornecedores de gás natural contribuem para ocasionar diferentes taxas de falhas em válvulas 

de controle de pressão semelhantes.  

Quando a característica de interesse apresenta diversidade de uma para outra (no caso 

de uma população não homogênea), temos a chamada variabilidade populacional. Vale 

salientar que, a variabilidade faz parte do sistema (população) e não pode ser anulado ou 

modificado devido ao aumento da quantidade de informações.   

Com o objetivo de determinar a distribuição a posteriori de um certo parâmetro, como 

por exemplo a confiabilidade de um item  representada por x = ϕ(x) , através do modelo de 

variabilidade populacional, consideramos que a distribuição da variabilidade populacional 

ϕ(x) é membro de uma família paramétrica de distribuições, e  ={ 1,..., n} é o conjunto de 

parâmetros de ϕ(x), ou seja, ϕ(x)= ϕ(x/ ) 

A distribuição da incerteza acerca do espaço de ϕ(x/ )  é o mesmo que a incerteza 

sobre os valores de  , como para cada valor de              ú  c  ϕ(x/ ) e vice-versa. 

Portanto o objetivo de estimar ϕ(x/ ) é reduzido para estimar  . 

Considerando como conhecimento prévio que θ é representado por uma distribuição de 

probabilidade π0(θ), e dado E a evidência disponível, usamos o teorema de Bayes para 

encontrar a distribuição de probabilidade a posteriori sobre θ: 

 

(2.36) 

(2.37) 



Capítulo 3 Metodologia 

52 

 

       
           

   
    

              
  

 

 

onde L(E/θ) é a função de verossimilhança de E dado θ, e π(θ/E) é a distribuição a posteriori 

de θ dada a evidência E. 

 Uma possível estimativa da densidade de variabilidade populacional é dada pela média: 

 

                                  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.39) 

(2.38) 
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3 METODOLOGIA PROPOSTA LOPA-BAYESIANA EM DOIS 

ESTÁGIOS PARA PLANTAS DE GNL 

Neste capítulo será mostrado como introduzir a Análise Bayesiana em Dois Estágios no 

método LOPA, de modo a desenvolver a metodologia LOPA-Bayesiana em Dois Estágios. 

Este capítulo é baseado no método LOPA descrito na seção 2.3, mais especificamente nas 

Etapas 4 e 5 deste método relacionadas à estimação de frequência do evento iniciador e 

estimação da probabilidade de falha na demanda da IPL.  

O ato de quantificar se resume a descrever as coisas por meio de números. Através da 

quantificação, tem-se a nossa disposição à força da lógica e da argumentação matemática. 

Todavia, tem-se que aceitar que nem tudo é passível de mensuração (Singpurwalla, 2006).  

Neste contexto, modelos são o meio encontrado para expressar e refletir o entendimento 

acerca de algum aspecto da realidade. No entanto, como é impossível compreender toda a 

complexidade de uma situação, modelos são sempre representações parciais da realidade, ou 

seja, o que se conhece é geralmente incompleto, resultando num estado de incerteza (Droguett 

& Mosleh, 2008).  

A representação da incerteza é um componente fundamental na avaliação de risco. De 

modo que dedica-se muita atenção para o tratamento explícito de várias fontes de incerteza, 

dentre as quais encontram-se a incerteza sobre os valores dos parâmetros estimados no 

modelo de Análise de Risco (por exemplo, taxa de falha, tempo de operação, etc.), bem como 

a incerteza sobre a precisão do modelo (Mosleh, 1985).  

Ao realizar a análise de incerteza, fundamentalmente se está interessado em identificar, 

com algum nível de confiança, uma gama de possíveis valores de interesse desconhecidos. 

Sendo assim, todas as fontes de incerteza e variabilidade devem ser consideradas (Droguett 

&Mosleh, 2008). 

A estimativa de frequência de ocorrência de um cenário é uma etapa fundamental para 

concluir uma Análise de Camadas de Proteção, de modo que essa estimativa é obtida por 

meio da multiplicação entre a frequência do evento iniciador e as probabilidades de falha na 

demanda das IPLs. Tais frequências e probabilidades geralmente são dados incertos quando 

trata-se da indústria de GNL. Conforme mencionado anteriormente, tal fato ocorre devido à 

escassez de dados dessa indústria. Neste caso, tais parâmetros  são estimados a partir de dados 

empíricos de sistemas similares ou por meio de estimativas baseadas no julgamento de 
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especialistas, sejam compiladas de bancos de dados de diversas fontes, ou através da 

experiência de operários e/ou da equipe de análise  de perigos.  

Numa Análise LOPA existem dois tipos de fontes para a obtenção destes dados de 

falha: dados específicos, obtidos na planta estudada e dados genéricos, retirados da indústria 

em geral. Embora a utilização de dados específicos na Análise LOPA  seja aparentemente 

preferível, é importante ressaltar que, por exemplo, em uma avaliação clássica de 

confiabilidade os dados obtidos dos sistemas, componentes, dentre outros, são tidos como 

valores sem incerteza. Tal fato ocorre porque a influência dos eventos externos ou erro 

humano em operação e manutenção são desconsiderados. No entanto, é interessante 

considerar a contribuição da incerteza para o risco total, desde que os analistas acreditem na 

importância da sua inclusão para o banco de dados. Outro exemplo de que por vezes os dados 

específicos não são estatisticamente confiáveis, ocorre quando sistemas ou componentes de 

uma planta em operação passam muitos anos sem apresentar falhas, o que levaria um estudo 

pontual a concluir que a frequência de falha de determinado sistema ou componente seria 

zero, e portanto ele jamais falharia. Sendo assim, teríamos uma informação incorreta que 

comprometeria o cálculo de frequência. Quanto ao uso dos dados genéricos, apesar da 

evolução dos bancos de dados nas últimas décadas, muitas são as considerações a serem feitas 

pelo analista antes de decidir pela utilização de um determinado banco de dados, como por 

exemplo se as estimativas são baseadas em julgamentos ou dados experimentais, se a 

variabilidade populacional é considerada ou mesmo se as estimativas são pontuais do tipo λ= 

x/T. Além disso, tais dados genéricos podem não caracterizar de forma satisfatória o 

componente em questão, já que a falha deste está diretamente relacionada com as condições 

de operabilidade, manutenção, fornecedores, etc (Mosleh, 1985; Bowles & Peláez, 1995; 

Ramos, 2012).   

Portanto, fica evidente que ambas as fontes de dados possuem restrições quanto a sua 

utilização. Por vezes o uso de dados específicos como única fonte pode não ser confiável, por 

outro lado o uso de dados genéricos pode não representar o equipamento de forma adequada 

devido as diferentes condições de operação. Ou seja, ambos os dados são limitados para 

serem utilizados na indústria de GNL que apresenta pouco tempo de funcionamento, e não 

raramente estudos voltados para essa indústria são hipotéticos.  

Sendo assim, através do uso da análise bayesiana, quando várias fontes de dados são 

combinadas, é possível utilizar ambos os dados no cálculo das frequências, levando em conta 

práticas específicas relacionadas à planta estudada, bem como histórico de outras indústrias. 
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(Siu & Kelly, 1998; Yang, 2012). Como a indústria de GNL é relativamente recente os dados 

específicos são bastante dispersos, pois o histórico desta indústria mostra que houve poucos 

incidentes e, portanto os dados de falhas não foram recolhidos de forma satisfatória. Logo, o 

cálculo de frequência dos acidentes em uma planta de GNL por meio da análise Bayesiana 

pode utilizar o banco de dados de falhas de equipamentos reportados de uma instalação de 

GNL, os dados genéricos mais consolidados provenientes de outras indústrias, bem como 

opiniões de especialistas e estimativas de banco de dados de confiabilidade. Como pode-se 

observar, a análise bayesiana é bastante conveniente para aplicação na indústria de Gás 

Natural Liquefeito.  

A análise Bayesiana é uma visão probabilística do mundo, que diz que toda incerteza só 

deve ser descrita através da probabilidade, e que ela é pessoal e subjetiva, pois surge devido 

ao conhecimento imperfeito do tomador de decisão. Esta abordagem é relevante para a 

Análise LOPA por adotar uma estrutura lógica nos cálculos de probabilidade a partir de um 

ponto de vista pragmático, e principalmente por permitir a incorporação formal da experiência 

dos especialistas envolvidos no estudo através de distribuições de probabilidade, ou seja, 

permite explicitamente a incorporação de incertezas epistêmicas (Siu & Kelly, 1998; 

Singpurwalla, 2006).   

 Yun (2007, 2009) desenvolveu um trabalho no qual utilizou a aplicação clássica do 

teorema de Bayes para determinar as frequências dos eventos iniciadores e probabilidades de 

falhas das IPLs. Para tanto utilizou dados genéricos provenientes de banco de dados de 

confiabilidade, atualizando-os com dados específicos de plantas de GNL.  

 Todavia, esta metodologia apresenta um despropósito ao tratar dados coletados em 

diversas fontes, ou seja, composta de diferentes amostras, como constituintes de uma 

população homogênea. Para tanto, seria imperativo que os dados fossem homogêneos com 

relação a alguma característica de interesse (por exemplo, taxa de falha, taxa de reparo, 

probabilidade de falha). Desta forma, as incertezas relativas à variabilidade das características 

de confiabilidade de fonte para fonte foram desconsideradas, resultando numa distribuição a 

posteriori muito estreita, tendo como consequência a subestimação do nível de incerteza (Siu 

& Kelly, 1998).  

 Com o intuito de solucionar esta disparidade utiliza-se aqui a análise de variabilidade 

populacional ou análise não-homogênea, com a proposta do uso de modelos de distribuição 

paramétrica para descrever a variabilidade populacional de uma determinada grandeza de 

interesse. Foi quando no contexto da análise de risco, Kaplan (1983)  propôs a Análise 
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Bayesiana em Dois Estágios, de modo que a saída do primeiro estágio (não-homogêneo), isto 

é, a distribuição a posteriori da primeira fase, converte-se em distribuição a priori para o 

segundo estágio (homogêneo), que é uma aplicação convencional do teorema de Bayes. A 

Figura  3.1 apresenta esta metodologia de forma mais detalhada.   

 

 

Figura 3.1: Análise Bayesiana em Dois Estágios 

 Em razão da ausência ou escassez de dados estatisticamente confiáveis e devido a não-

homogeneidade  dos dados disponíveis, propõe-se,  a Análise Bayesiana em Dois Estágios 

como forma  mais adequada para o cálculo de frequência do evento iniciador e probabilidade 

de falha das IPLs  da metodologia LOPA. 

A metodologia LOPA- Bayesiana em Dois Estágios proposta neste trabalho busca 

melhorar a metodologia LOPA- Bayesiana proposta por Yun (2007, 2009), mostrando que, ao 

desconsiderar a não-homogeneidade dos dados empíricos de sistemas similares, subestima-se 

a incerteza sobre as estimativas de frequência e probabilidade de falha dos eventos 

envolvidos. 

A metodologia proposta, portanto, segue o mesmo esquema de uma Análise de 

Camadas de Proteção (LOPA), como mostrado na Figura 2.16, destacando o uso da análise 
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Bayesiana em Dois Estágios para a estimativa das frequências dos eventos e das 

probabilidades de falha na demanda das IPLs, conforme ilustrado na Figura 3.2.  A 

metodologia do primeiro e do segundo estágio da Análise Bayesiana em Dois Estágios está 

descrita nas subseções a seguir. 
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Figura 3.2: Metodologia LOPA- Bayesiana em Dois Estágios 
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3.1 Pimeiro estágio : Variabilidade Populacional 

O primeiro estágio da Análise Bayesiana em Dois Estágios pondera a não-

homogeneidade da amostra  em relação ao parâmetro de interesse X. Os conceitos básicos 

deste estágio foram apresentados na Seção 2.4, e serão retomados nesta seção para descrever 

como funciona sua aplicação no cálculo de frequência e probabilidade de falha.    

Durante a Análise de variabilidade populacional, ou primeiro estágio da análise, o 

propósito é desenvolver a distribuição de probabilidade distinguindo a incerteza acerca dos 

parâmetros da variabilidade populacional  ( |E), a partir da qual poderá ser obtida uma 

distribuição média da variabilidade populacional que poderá  ser utilizada como a distribuição 

a priori no segundo estágio da análise. 

Seja X o parâmetro de interesse (por exemplo, frequência de falha, probabilidade de 

falha), a avaliação da distribuição de variabilidade populacional de X é baseada no seguinte 

conjunto de evidências:  

E0: Estado de conhecimento inicial do analista; 

E1: Dados empíricos (quantidade de falhas por tempo ou por demanda) de sistemas 

semelhantes operando em condições análogas; 

E2: Estimativas ou distribuições sobre X provenientes de várias fontes, como bancos de dados 

de confiabilidade ou julgamentos de especialistas; 

E3: Dados empíricos específicos do sistema analisado.  

 

Seja π(θ1,...,θr|E0,E1,E2) uma distribuição de probabilidade sobre os parâmetros do 

modelo de variabilidade φ(x/ θ1,...,θr), onde E0,E1,E2  são as evidências descritas acima. Então, 

a Equação (2.38) que representa a distribuição média (esperada) da variabilidade populacional 

do parâmetro de interesse X do sistema específico, condicional a E0,E1,E2 e a nova evidência 

E3 (nova informação sobre o sistema analisado),  pode ser representada da seguinte forma: 

 

                 
                                      

 

                                       
 

  
 

 

 

onde   = ( 1,..., r) e a  verossimilhança                        
 

 é uma estimativa da 

densidade da variabilidade populacional.  

(3.1) 
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 Portanto, a distribuição a posteriori da variabilidade populacional dos parâmetros  ( |E) 

baseada nas evidências E0,E1,E2, (evidências relativas aos dados genéricos), mostrada na 

Equação (2.38)  obtida através da aplicação do teorema de Bayes pode ser escrita como:  

 

              
                     

                        
 

 

   

onde P(E1,E2|θ, E0) corresponde a verossimilhança da informação, e π0(θ|E0) é a distribuição 

de probabilidade a priori em θ. Assumindo que os dados empíricos de sistemas semelhantes 

(E1) e estimativas de banco de dados de confiabilidade ou julgamentos de engenharia (E2), 

sejam independentes entre si, a função de verossimilhança pode ser escrita como: 

 

P(E1,E2|θ, E0) =  P(E1,|θ, E0). P(E2,|θ, E0)                               

 

Considerando independência entre as evidências E1 e E2, e assumindo que existe mais 

de uma fonte para cada tipo de evidência, a verossimilhança da Equação (3.3) pode ser escrita 

como 

                                     

 

   

 

 

onde P(E1i|θ,E0) e P(E2i|θ,E0) são as probabilidades de observar as evidências E1i e E2i 

respectivamente, para i-ésimo de n sistemas, considerando que o parâmetro da curva de 

variabilidade populacional é  θ. 

 A medida precisa do parâmetro de interesse em cada sistema, xi, é desconhecida. Sabe-

se  apenas o fato que ele é um dos possíveis valores de X. Além disso, sabe-se que X é 

distribuído conforme φ(x/ ), com   igualmente desconhecido. Dessa forma, calcula-se a 

probabilidade de observar as informações E1 e E2 assumindo que o parâmetro de interesse 

pode assumir todos os valores possíveis, isto é, integrando P(E1, E2|θ,E0) em todos os valores  

de X: 

 

                                               
 

 

(3.2) 

(3.5) 

(3.3) 

(3.4) 
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A Equação (3.5) pode, portanto, ser substituída na Equação (3.4) para conseguir a 

função de verossimilhança a partir de todas as evidências disponíveis.  

Se a evidência disponível for apenas do tipo E1, a verossimilhança será 

                    
 

. Similarmente, havendo somente evidência do tipo E2 a 

verossimilhança será                     
 

 . 

3.1.1 Distribuição a priori 

Para o aplicação da análise de variabilidade populacional é necessário haver um 

conhecimento inicial sobre a variabilidade populacional. Esse conhecimento é representado 

por uma distribuição a priori. Portanto, a distribuição a priori no primeiro estágio da Análise 

Bayesiana em Dois Estágios representa o conhecimento inicial sobre a distribuição de 

variabilidade, e não acerca da frequência ou probabilidade do sistema de interesse. Contudo, 

esta distribuição é orientada pela natureza da medida de confiabilidade , por exemplo, Gama 

ou Lognormal para frequência de falha, Beta para probabilidade de falha (Droguett & Mosleh, 

2004).  

Conforme mencionado anteriormente, Yun (2007) utilizou a aplicação clássica do 

teorema de Bayes, e, por razões de conveniência matemática, escolheu uma distribuição a 

priori conjugada. Como adiantado na Seção 2.4, a família de distribuição a priori é conjugada 

com relação a um determinado modelo estatístico  se a distribuição a posteriori em cada caso 

pertence a mesma família. Embora de utilização mais simples este tipo de distribuição nem 

sempre representa a incerteza inicial de forma apropriada. Para o desenvolvimento da 

distribuição a priori Yun (2007) utilizou os dados históricos de confiabilidade (dados 

genéricos) disponíveis nos bancos de dados OREDA e EIREDA.  

Ainda na Seção 2.4, foi mencionado que a distribuição a priori pode ser informativa ou 

não informativa. A definição da distribuição a priori informativa, não raramente, depende do 

conhecimento inicial do analista acerca do parâmetro de interesse, ou seja, o seu julgamento 

pessoal deve ser transformado em uma distribuição de probabilidade adequada. Todavia, nesta 

etapa também podem ser utilizados dados genéricos para representar o conhecimento prévio. 

Quando o conhecimento inicial do analista sobre o parâmetro de interesse é vago ou 

inexistente, temos uma distribuição a priori não informativa. A distribuição a priori tem maior 

influência sobre a distribuição a posteriori quando a relevância das evidências é menor. Caso 

contrário, a priori tende a ser dominada pela verossimilhança (Siu & Kelly,1998). A 
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distribuição a priori não informativa utilizada no trabalho de Yun (2007) é a proposta por 

Jeffreys. Esta distribuição apresenta a característica da invariância sob transformações 

injetivas (Paulino, 2003).  

Sendo assim, para o desenvolvimento da distribuição a priori  foi utilizado o algoritmo 

desenvolvido por Droguett & Mosleh (2004) que abrange a pormenorização de dados que 

sintetizem uma distribuição a priori contínua sobre o espaço do parâmetro de modelo de 

variabilidade. O analista tem por responsabilidade fornecer estimativas iniciais em termos de 

um valor central e a medida de variabilidade da distribuição de variabilidade populacional. 

Baseadas na formulação do modelo de erro discutido por Mosleh & Apostolakis (1986), estas 

estimativas seguem uma distribuição Lognormal (Droguett, 2004). 

Neste caso, para a especificação da priori é necessário fornecer a mediana e um fator 

de erro (EF).  Quanto maior o fator de erro, maior é a falta de confiança na distribuição e 

quanto menor, maior o nível de confiança da distribuição. Para uma distribuição Lognormal, o 

fator de erro é definido pela Equação (3.6): 

 

    
 

   
 

    

 
 

 

onde P5% e P95% correspondem aos percentis de 5 e 95% da distribuição, respectivamnte.  

 Para um modelo de variabilidade Lognormal, as prioris πLN (x50) e πLN (EF) são 

especificadas sobre mediana µ= x50 =    e fator de erro EF=         (Droguett, 2004). A 

distribuição a priori é então definida pela Equação (6.7):  

 

                         
         

        
                               

 

3.1.2 Funções de Verossimilhança11  

 Com o intuito de ampliar a representação do modelo, essa técnica propõe utilizar um 

conjunto de distribuições factíveis para compor a função de verossimilhança.  

A construção da verossimilhança é um processo que depende do tipo de evidência 

disponível. Tais evidências classificam-se em:  

                                                 
11

 As funções de verossimilhança explicadas aqui estão  detalhadas em Droguett, Groen e Mosleh (2006). 

 

(3.7) 

(3.6) 
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E1) Verossimilhança baseada em dados empríricos obtidos através da análise de certo 

componente. 

Neste caso, a evidência {(Ki, Ti), i =1,...,n} é obtida por meio de observações do número 

de falhas (Ki) de um componente, após um tempo (Ti) na amostra i, sendo n a totalidade das 

amostras. Seja a taxa de falha λi= λ, pode-se  utilizar a distribuição de Poisson para representar 

a função de verossimilhança: 

 

            
     

  

   
      

 

Contudo,  λ é um dos valores factíveis da taxa de falha simbolizada pela distribuição de 

variabilidade populacional ϕ(λ/θ).  Logo, integra-se a função para todos os valores de λ, com 

o intuito de tornar a probabilidade condicional no conjunto de parâmetros   e não apenas 

sobre um único valor de λ: 

 

           
     

  

   
             

 

 

 

 

Se a distribuição escolhida para representar a  ϕ(λ/θ) for uma Gama  com parâmetros α 

e β, obtém-se uma verossimilhança Gama-Poisson:  

 

              
     

  

   
     

    

    
         

  
          

 

                 

 

 

 

 

De modo que, a verossimilhança conjunta com i =1,..., N, é dada por: 

                                   

 

   

 

 

                      
   

       
 

  
  

   
 

       

          

 

   

 

 

Caso ϕ(λ/θ) seja uma distribuição Lognormal com parâmetros μ e σ, obtém-se uma 

verossimilhança Logormal-Poisson:  

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 
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É possível que a evidência seja formada por dados que representem quantidade de 

falhas por quantidade de demandas, {(Ki,Di), i=1,...,n},  onde Di é a quantidade de demandas 

da i-ésima amostra. Neste caso, utiliza-se a distribuição binomial: 

 

            
  

  
               

  

Para tornar a probabilidade condicional no conjunto de parâmetros  : 

 

             
  

  
                      

 

 
 

 

onde ϕ(λ/θ) é a probabilidade de falha da variabilidade populacional. 

Se a distribuição escolhida para representar  ϕ(λ/θ) for uma Beta com parâmetros α e β, 

obtém-se uma verossimilhança Beta-Binomial: 

 

                 
  

  
              

 

 

      

        
              

  
  

  
 

      

        
 
                 

         
 

 

E2) Verossimilhança baseada na experiência de especialistas ou em informações obtidas a 

partir de banco de dados em aplicações similares. 

 Nesta situação, a evidência é apresenta-se na forma de {(λi, σi), i=1,...,n}, sendo λi, a 

opinião do especialista i, σi é o desvio padrão logaritmo de λi  refletindo o nível de incerteza 

do especialista i, e n é número total de especialistas.  

 Desde que se tenha a taxa de falha λi, de cada amostra, pode-se adotar a distribuição 

Lognormal com mediana ln λ para calcular a probabilidade de observar λi,: 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 
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Integrando a verossimilhança sobre todos os valores de λ, calcula-se a probabilidade 

condicionada dos parâmetros μ e σ : 

 

              
 

       

 
 

 

 
 
        

  
 
 

 

     
  

 

 
 
       

 
 
 

  
 

 

 

 

de modo que, foi estabelecido a representação da variabilidade populacional por uma 

distribuição Lognormal com parâmetros μ e σ, conforme indica a Equação (3.15). 

 

         
 

     
  

 

 
 
       

 
 
 

 

 

 Resolvendo a Equação (6.14), tem-se a função verossimilhança Lognormal-Lognormal: 

 

             
 

 
 

  
  

 

  

 
 

 

   

           

     
 

     
    

 

 

3.1.3  Verossimilhanças mistas12 

 Neste caso, a evidência é constituída por dados do tipo (ki,Ti) ou (ki,Di) , bem como por 

opininiões de especialistas (λi, σi), ou seja, os dados são provenientes de mais de uma fonte.  

As diversas verossimilhanças podem ser construídas de acordo com a natureza da 

evidência e com a seleção da distribuição de variabilidade populacional. A Tabela 3.1 

apresenta os modelos de probabilidade para verossimilhança mista. 

 

 

                                                 
12

 Os modelos de verossimilhança mista  descritos aqui estão detalhados em Droguett Groen e Mosleh (2004). 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 
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Tabela 3.1: Modelos de verossimilhança mista 

 (ki,Ti) (λi, σi) (ki,Di) 

GAMA Gama-Poisson-Lognormal  

LOGNORMAL 
Lognormal-Poisson-Lognormal  

 Lognormal-Binomial-Lognormal 

BETA  Beta-Binomial-Lognormal 

Fonte: Droguett, Groen e Mosleh (2004) 

 

Portanto, caso as evidências sejam do tipo dados de falha por demanda (ki,Di) e opiniões 

de especialistas (λi,σi), a verossimilhança é representada pelo modelo Binomial-Lognormal. 

Logo, é composta pela por uma distribuição Binomial para modelar dados empíricos e uma 

distribuição Lognormal para modelar as opiniões dos especialistas. De modo similar, caso as 

evidências sejam do tipo dados de falha por tempo (ki,Ti) e opiniões de especialistas (λi, σi), 

tem-se uma verossimilhança composta pelo modelo Poisson-Lognormal. Quanto aos demais 

modelos, seguem raciocínio semelhante para o desenvolvimento matemático. 

 

a) Lognormal-Poisson-Lognormal 

 Considerando que estamos interessados em avaliar a variabilidade populacional de um 

componente, com taxa de falha λ, e as fontes de evidências disponíveis são do tipo número de 

falhas por tempo de execução {(ki,Ti), i=1,...,n}  (E1) e estimativa da incógnita Λ fornecida 

por diferentes fontes  (λi*, σi) onde λi* e σi em que λi* é a fonte de estimativa de Λ e σi é o 

desvio padrão logarítmico da estimativa λi*. Logo, o conjunto de evidências, é composta por 

{(E1i, E2i), i=1,...,n}, onde i  retrata o sistema que fornece a informação. Por exemplo, no caso 

(ki, Ti), o sistema é representado pelo banco de dados GNL. Seja a variabilidade populacional 

da incógnita Λ representada por uma distribuição Lognormal com média ν e variância τ, tem-

se: 

 

         
 

     
     

 

 
 
     

 
 

 

  

  

A distribuição de variabilidade dos parâmetros a posteriori, π(θ|E) apresentada na 

Equação (3.2), quando escrita para os parâmetros ν, τ e para um conjunto de evidências E1 e 

E2 torna-se: 

(3.20) 
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 Para o i-ésimo sistema, a probabilidade de informação do tipo E1, P(E1i|θ), pode ser 

desenvolvida conforme a explicação a seguir. Desde que se tenha acesso a taxa de falha λi=λ 

dos sistemas, pode-se utilizar a distribuição de Poisson para estimar a probabilidade de serem 

observadas ki falhas em Ti :  

 

           
           

       
 

 

De acordo com modelo de erro multiplicativo proposto por Mosleh (1992), a 

verossimilhança para a estimativa da i-ésima fonte, P(E2i/θ), pode ser representada em termos 

de uma distribuição Lognormal com mediana lnλ, como segue:  

 

    
        

 

       
 
     

 

 
 
    

     

  
 

 

  

  

Adotando a transformação µi=lnλi*, reescrevemos a Equação (3.20) como: 

 

               
        

   
 

   
  

  

sabendo que,  
   

 

   
     , temos: 

 

           
 

        
     

 

 
 
       

  
 

 

      

 

logo, 

           
 

     

     
 

 
 
      

  
 

 

  

que é uma distribuição normal com média igual a λ.  

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

 
(3.26) 
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 Como nosso conhecimento sobre λ  restringe-se a saber que este é um possível valor da 

taxa de falha representada pela própria distribuição de variabilidade populacional ø(λ/ө), 

integra-se a probabilidade fornecida pela Equação (3.5), sobre todos os prováveis valores de 

λ, possibilitando calcular a probabilidade dos dados de maneira incondicional relativo a 

incógnita λ:  

                                                        
 

 

 

 Note que foram consideradas as evidências na forma (ki,Ti) e (λi*,σi) como 

independentes. Percebe-se ainda que a i-ésima estimativa de especialista λi* ocorre para o 

mesmo i-ésimo sistema sobre o qual foram observados dados em tempo de execução (ki,Ti). 

 Substituindo as Equações (3.17) e (3.23) na Equação (3.24), temos: 

 

              
 

      
     

 

 
  

      

  
 

 

  
     

 
 

 

    
 

 

  

Uma provável solução para a Equação (3.25) pode ser conseguida se 

 

     
 

 
  

      

  
 

 

  
     

 
 

 

   

 

for apresentada da seguinte forma 

 

     
 

 
 
       

   
 

 

  

 

observa-se ainda que 

 

     
 

 

   
 

  
 

           

 

   
  

  
 

 

  
  

 

  

 

  

 

(3.27) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(3.28) 
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Sendo assim, a verossimilhança dada pela Equação (3.25) é 

 

    
     

       

       
 

 

      
     

 

 
  

       

   
 

 

 
       

      
    

 

 

  

que após manipulada algebricamente, torna-se 

 

   
     

 

 

       

   
     

     
 

  
            

       
     

 

 
 
       

   
 

 

   
 

 

  

Notamos que a equação anterior é o produto entre uma distribuição Gama e uma 

distribuição Lognormal. 

 

  
  

      
 

 

       

  
     

        
  

 
  
    

              

       

 

     
  

     
 

 
 
  

     

  
  

 

   
 

 

  

Substituindo as expressões por   
 
 e   

 
, apresentados na Equação (3..28), temos 

 

   
     

 

 

       

  
     

         
 

  
  

 

  

                   

 

   
  

  
 

 

  
  

 

  

  
 

 

   
 

  
 

   
 

 

 

 A verossimilhança total é obtida substituindo-se a Equação (3.31) na Equação (3.4): 

 

                                
 
   

 
    

  

 

 

 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 
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Caso especial: Modelo Lognormal-Poisson 

  

 Em alguns casos, somente os dados empíricos estão disponíveis. Sendo assim, 

considerando o modelo da variabilidade populacional uma distribuição Lognormal, a 

verossimilhança é representada pelo modelo Lognormal-Poisson. De modo que, a equação é 

dada por: 

 

   
     

       
 

       
       

     
 

 

     
  

 

 
 
       

 
 
 

  
 

 

  

que corresponde a um produto entre uma distribuição Gama e uma distribuição Lognormal 
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b) Beta-Binomial-Lognormal 

Considere agora o interesse em estimar a probabilidade de falha de um componente, q 

(0 ≤ Q ≤ 1). Considera-se dois tipos de informação: dados de falha por demanda {(ki, di), 

i=1,...,n} (E1) e estimativas sobre a incógnita Q dadas por diferentes fontes (qi*,σi) (E2), em 

que qi* é a fonte de estimativa de Q e σi é o desvio padrão logarítmico da estimativa qi*. 

Logo, o conjunto de evidências, é composta por {(E1i, E2i), i=1,...,n}, onde i  retrata o sistema 

que fornece a informação. Seja a variabilidade populacional da incógnita Q representada por 

uma distribuição Beta com parâmetros ν correspondente a probabilidade média e τ 

correnpondente e variância desta, seja ν > τ > 1, tem-se: 

 

         
      

        
             

    

Com o intuito de avaliar a distribuição a posteriori dos parâmetros de variabilidade 

populacional, é necessário avaliar a Equação (3.18).  Mas a construção da distribuição de 

probabilidade dada pela Equação (3.5) tem de cogitar a demanda baseada em dados de 

exposição, ao invés do tempo de execução dos dados. Portanto, adotando o mesmo argumento 

(6.26) 

(3.37) 

(3.39) 

 

(3.38) 
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do caso anterior, a verossimilhança para dados baseados em demanda é representada por uma 

binomial 

 

              
       

                 
              

  

pela distribuição Lognormal conforme  Equação (6.23), para fontes de estimativas escreve-se 

a probabilidade de falha q ao invés da taxa de falha λ. Para o sistema i, a função mista de 

verossimilhança é dada por: 

 

                          
 

 
                                     
 

    

  

em que c é o fator de normalização dado por: 

 

   
      

        
              

 

 

 

 

substituindo as Equações (3.35) e (3.36) e (3.23) na Equação (3.38), a verossimilhança para o 

i-ésimo sistema assume a seguinte forma: 

 

   
 

 
                                 

       

                  

              
 

     
  

     
 

 
 
  

     

  
  

 

    

 

3.1.4 Estimação da variabilidade populacional  

Admita que tem-se o modelo de variabilidade de x, φ (x|θ1, ... , θn), bem como a 

distribuição dos parâmetros π (θ1, ... , θn). Considera-se primeiro a construção da melhor 

estimativa para a função densidade de variabilidade média ou esperada do parâmetro x. Esta 

estimativa é obtida por meio da integração de φ (x/θ) usando π (θ) como uma função de 

ponderação: 

 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

 (3.40) 
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Para a constituição da função de densidade estimada utiliza-se uma combinação 

ponderada das distribuições do modelo escolhido, em vez de apenas uma distribuição que 

melhor represente o modelo dentre o conjunto de distribuições possíveis no âmbito da 

definição do modelo. A média estimada da distribuição de variabilidade populacional é obtida 

calculando-se a média da função densidade esperada:  

 

       
 

        

 

 Similarmente, a variância esperada é representada por: 

  
          

  
 

        

 

 É possível estimar não apenas os valores citados acima como as distribuições de 

incerteza para medidas como a função densidade de variabilidade acumulada e seus 

respectivos percentis. Estas informações fornecem uma indicação do grau de incerteza 

relacionado à variabilidade populacional  resultante da quantidade limitada de conhecimento 

acerca das populações em estudo. 

 O conceito destas distribuições de incerteza é mostrado na Figura 3.3, de modo que: 

3.3a ilustra a densidade conjunta dos parâmetros θ1 e θ2 ; esta densidade expressa a 

probabilidade de que uma distribuição específica φ (x | θ1, θ2) represente a variabilidade entre 

as subpopulações. Em 3.3b,  nota-se uma série de resultados no espaço de densidade, dos 

quais para cada par θ1, θ2  tem-se uma distribuição  φ (x | θ1, θ2) representadas pelas linhas 

mais finas. A distribuição esperada de variabilidade populacional        é representada pela 

linha mais grossa, e a distribuição representada pela linha tracejada representa o grau de 

incerteza sobre a média das distribuições de variabilidade. E, por fim, em 3.3c tem-se a 

distribuição acumulada da variabilidade populacional esperada       em linha sólida, que é 

interpretada como a fração estimada de populações cujo valor de X é menor ou igual a x. As 

curvas pontilhadas ilutram o grau de incerteza sobre este valor na forma de curvas percentis 

Pα(x), construída plotando-se a α-percentil das distribuições π (P(x)), calculadas para cada x.  

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 
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Figura 3.3: Resultado das estimativas da variabilidade populacional  

  Fonte: Droguett (2006) 

3.2 Segundo Estágio 

Os conceitos e o fundamento básico da análise Bayesiana homogênea foram 

apresentados  na Seção 2.4, e serão explicitados aqui quanto a sua aplicação para o cálculo de 

frequências de acidentes. 

 Conforme comentado anteriormente, é no segundo estágio que é considerada a 

evidência relativa à planta específica em estudo. Baeando-se no teorema de Bayes uma forma 

eficiente para a atualização  do estado de conhecimento, a atualização pode ocorrer 

sequencialmente ou em estágios.  

Portanto, seja E3 a evidência proveniente da planta específica, e E1 e E2 as evidências 

provenientes de dados empíricos e dados genéricos respectivamente. A distribuição a 

posteriori da frequência de falha ou probabilidade de falha Λ será (Kaplan, 1983): 

 

                         
             

           
  

 

em que  p(Λ| E1,E2) representa o conhecimento à priori referente a frequência de falha ou taxa 

de falha após a introdução das evidências  E1 e E2  e antes de obter a evidência E3. Portanto, 

esta é a distribuição a priori de Λ do segundo estágio, e representa a distribuição a posteriori 

no primeiro estágio.   

 A metodologia descrita neste capítulo, bem como  as etapas da LOPA explicitadas na 

Seção 2.3, que juntas formam a metodologia LOPA- Bayesiana em Dois Estágios, foi 

aplicada a indústria de GNL, no Capítulo 4. 

(3.47) 
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA INDÚSTRIA DE 

GNL 

Conforme comentado anteriormente, este trabalho propõe melhorar a metodologia 

proposta por Yun (2007). Como um dos objetivos é comprovar que houve subestimação do 

nível de incerteza no cálculo das frequências e probabilidade de falhas ao utilizar a 

metodologia de Yun (2007), foram utilizados as mesmas informações tendo sido comparados 

ambos os resultados.  

Foi explicitado no Capítulo 3 que a indústria de GNL é recente, e portanto não possui 

dados específicos em quantidade suficiente para a realização de um estudo preciso. Sendo 

assim, como alternativa é possível fazer uso dados genéricos procedentes de bancos de dados, 

opiniões de especialistas ou dados empíricos de sistemas semelhantes. Todavia, estes dados 

não seguem as mesmas condições de operação ou manutenção do sistema de interesse, logo 

tratam-se de dados constituídos de subpopulações heterogêneas entre si, o que explica a 

escolha da Análise Bayesiana não-homogênea.   

Para a determinação das frequências e probabilidades de falhas através de uma análise 

Bayesiana em Dois Estágios pode-se utilizar ambos, dados genéricos e específicos. Neste 

trabalho, o segundo estágio não será realizado, pois como não se está avaliando uma planta de 

GNL específica, não se tem dados específicos (evidências do tipo E3). Portanto, o trabalho se 

limitará a aplicação do primeiro estágio da metodologia- a análise de variabilidade 

populacional.  

A especificação da distribuição a priori, bem como o tipo de evidência utilizada na 

construção da verossimilhança do primeiro estágio estão descritas nas próximas seções, 

seguidas dos resultados da análise para cada Evento Iniciador e IPL. 

4.1 Etapa 1- Informações do processo  

Para o levantamento das informações do processo foram utilizados: Diagrama de Fluxo 

de Processo (PFD) de um terminal de importação de GNL, Diagrama de Processo e 

Instrumentação (P&ID) do sistema de descarregamento, do recondensador e bomba de alta 

pressão e do tanque de armazenamento, tais diagramas são mostrados no Anexo.  



Capítulo 4 Aplicação da Metodologia 
 

75 

 

4.2 Etapa 2- Identificação de perigos 

O estudo HAZOP foi conduzido por uma equipe formada por um professor, dois pós 

doutores, e sete estudantes de graduação da Artie Mcferrin do Departamento de Engenharia 

Química da Texas A&M University  da Mary Kay Process O’Connor Safety Center em 19 de 

julho de 2007. Todavia, o estudo HAZOP não foi totalmente concluído devido as informações 

insuficientes do processo. Portanto, o estudo foi concentrado em alguns poucos casos de 

incidentes que podem resultar em consequências perigosas. Sendo assim, para o estudo 

HAZOP foram considerados três nós em um terminal de importação de GNL como ilustrado 

na Tabela 4.1 (Yun, 2007).  

Tabela 4.1:Nós-de-estudo HAZOP em um terminal de GNL 

Nó-de-estudo Descrição/ Intenção de 

operação 

Parâmetro 

1. Descarregamento do 

GNL do navio para o 

tanque 

Descarrega GNL do navio 

supridor para um tanque de 

armazenamento 

Uma válvula de bloqueio é 

fornecida para o braço de 

descarregamento 

2. Descarga da Bomba de 

baixa pressão para o 

Recondensador e sucção da  

Bomba de alta pressão 

A Bomba de baixa pressão 

alimenta a Bomba de alta 

pressão para impulsionar GNL, 

que é passado através do 

recondensador para condensar o 

gás vaporizado (Boil-Off Gas) 

Bomba de baixa pressão é 

fornecida em cada tanque 

para suprimento da Bomba 

de alta pressão que 

impulsiona este líquido para 

maior pressão 

3. Tanque de 

armazenamento de GNL  

O GNL será estocado neste 

tanque e então será enviado 

através do recondensador para 

vaporizar 

A pressão de um tanque é 

quase a pressão atmosférica 

e o isolamento é fornecido 

para manter o GNL frio. 

 

4.3 Etapa 3- Estimar consequência e severidade 

O estudo HAZOP resultou em cerca de 20 casos de incidentes. Cada cenário da LOPA 

foi composto através da combinação de uma causa e uma consequência nos resultados 

HAZOP. Para o estudo LOPA, foram escolhidos sete cenários de acordo com a gravidade das 

consequências  e da importância dos equipamentos.  
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4.4 Etapa 4- Desenvolvimento do cenário 

Conforme foi comentado anteriormente, serão utilizados os mesmos cenários adotados 

na pesquisa de Yun (2007). Sendo assim, é importante explicita-los detalhadamente.  

Tabela 4.2:Cenários LOPA em um terminal de GNL 

Cenário nº Nó nº Causa Consequência Cenário 

1 1 Falhas no braço de 

carregamento devido a 

flancos conjuntos ou 

falhas de junta 

articulada  

Liberação de GNL 

devido a falhas no braço 

de carregamento 

resultantes de falhas em 

juntas articuladas e em 

flanges conjuntos 

Vazamento de GNL no 

braço de carregamento 

durante o 

descarregamento 

2 1 Durante o 

descarregamento a 

válvula de bloqueio 

(BV-1) desengata um 

falso fechamento 

Aumento da pressão no 

braço de 

descarregamento 

Aumento da pressão no 

braço de 

descarregamento 

devido a falha no 

fechamento da BV-1 

durante o 

descarregamento   

3 2 Falha no fechamento 

da válvula de bloqueio 

(BV-32) 

 Danos a bomba de alta 

pressão podem conduzir 

a um possível vazamento 

e incêndio 

Cavitação e danos a 

bomba de alta pressão 

devido a baixa pressão 

do recondensador 

resultante da falha no 

fechamento da BV-32. 

Vazamento e incêndio 

4 2 Válvula de controle de 

vazão (FCV-33)  

Aumenta e conduz o 

nível de GNL para 

transitar em espaço 

anular, resultando em 

possível sobrepressão no 

tanque 

A temperatura mais 

alta no recondensador 

devido à entrada de 

mais gás resultante da 

FCV-33  

5 3 Capotamento devido a 

estratificação 

Sobrepressão no tanque e 

possíveis danos 

Sobrepressão no tanque 

devido a sobreposição 

resultante da 

estratificação e 

possíveis danos no 

tanque 

6 3 Erros humanos 

(operador de linha 

aumenta o tanque 

errado) 

Aumenta e conduz o 

nível de GNL para 

transitar em espaço 

anular, resultando em 

possível sobrepressão no 

tanque 

Aumenta e conduz o 

nível de GNL para 

transitar em espaço 

anular de GNL porque 

o operador de linha 

aumenta o tanque 

errado  

7 3 Bomba de baixa 

pressão sem entrada de 

gás vaporizado (Boil-

Off Gas) devido a 

válvula de bloqueio 

(BV-25) que falhou 

durante o fechamento 

Subpressão no 

reservatório e possíveis 

danos ao tanque 

Subpressão no tanque 

devido à bomba 

externa sem entrada de 

gás vaporizado  

resultante da falha 

durante o fechamento 

da BV-25. Possíveis 

danos no tanque.  
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4.5 Etapas 5 e 6- Estimação das frequências e probabilidades de falhas  

4.5.1 Distribuição a Priori 

Vale salientar que no primeiro estágio Análise Bayesiana, a distribuição a priori reflete 

a incerteza sobre a variabilidade populacional do parâmetro de interesse. Para o 

desenvolvimento da distribuição a priori, Yun (2007) utilizou os dados históricos de 

confiabilidade (dados genéricos) disponíveis nos bancos de dados OREDA e EIREDA, que 

representam a incerteza sobre a frequência de falha ou probabilidade de falha. Sendo assim, 

neste trabalho para fins de comparação e proposta de melhoria, estes dados foram utilizados 

como uma representação da incerteza inicial sobre a variabilidade populacional.  

Dentre os sete cenários identificados em Yun (2007), e adotados neste trabalho, seis 

utilizaram distribuição a priori informativa. Neste caso, para este trabalho a priori escolhida 

foi uma lognormal com fator de erro α=5, de forma que ela terá um razoável impacto sobre a 

distribuição a posteriori. Um único cenário utilizou distribuição a priori não informativa, de 

modo que neste caso para o trabalho em questão foi utilizada a estimativa de máxima 

verossimilhança que é o valor de λ que maximiza a probabilidade ou frequência e um fator de 

erro α= 10, de forma que a priori será difusa e pouco ou nenhum impacto sobre a distribuição 

a posteriori. Estes valores foram escolhidos, pois considerou-se o fator de erro variando de 0 a 

10, de modo que α= 5 é tido como um fator de erro tem uma influência equilibrada sobre a 

distribuição a posteriori. 

4.5.1.1 OREDA  

O projeto OREDA- Offshore Reliability Data foi criado em 1981, em cooperação com a 

Direção de Petróleo da Noruega. O objetivo inicial do OREDA era coletar dados de 

confiabilidade de equipamentos de segurança. Em 1983, um grupo formado por várias 

companhias petrolíferas se reuniram com a organização já existente e ampliaram a proposta 

do OREDA, que passou a incluir dados de confiabilidade de uma gama de equipamentos  

utilizados na exploração de petróleo e gás natural (OREDA, 2002).  

Sendo assim, o objetivo principal do projeto OREDA é contribuir para uma maior 

segurança e custo-efetividade na operação e exploração de petróleo e gás natural, através da 

coleta e análise de dados de manutenção e operação, estabelecimento de um banco de dados 

de alta qualidade, disponibilidade e segurança de tecnologia (RAMS) entre as empresas 

participantes.    
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 O OREDA fornece o número de falhas, tempo de operação, taxas de falha, desvios-

padrão, e tempo de reparo médio. Além disso, também fornece para os itens valores inferiores 

(5%) e superiores (95%) com base na distribuição gama.  

4.5.1.2 EIREDA 

O EIReDA- The European Industry Reliability Data Bank foi criado em 1991, e é um 

banco de dados desenvolvido no contexto de geração de energia elétrica (unidades térmicas). 

O EIREDA é operado pelo ESReDA (Associação Européia para o Desenvolvimento e 

Pesquisa de Segurança e Confiabilidade). Os dados provenientes deste banco de dados foram 

coletados de plantas de energia nuclear operados pela Electricité de France e fornecem 

estimativas pontuais para a frequência de falha constante e probabilidade de falha na demanda 

(PFD). Estes dados baseiam-se em estimativas de máxima verossimilhança e intervalos de 

confiança baseados na lógica Bayesiana e na suposição de que as populações são 

homogêneas. Na fonte de dados a distribuição gama foi utilizada para calcular o valor médio 

da frequência de falha e os valores dos parâmetros α e β foram fornecidos. Para calcular a 

probabilidade de falha na demanda (PFD) a distribuição beta foi utilizada e os valores  α e β 

também foram fornecidos (Yun, 2007). 

4.5.1.3 Tabela das frequêcias de falhas e PFDs 

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram, respectivamente, todos os dados de frequência de falha e 

PFD de equipamentos ou sistemas operacionais utilizados nesta pesquisa, ou seja, uma ficha 

de síntese de dados de falha. Ela fornece dados de falhas de bancos de dados genéricos 

(OREDA e EIReDA) como uma distribuição a priori de acordo com a disponibilidade dos 

dados.  
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Tabela 4.3Tabela de frequências de falhas para eventos iniciadores 

Classificação Distribuição a priori 
Cenário Evento Min Média(/y) Máx Desvio 

padrão 

Referências e 

notas 
1 Falha no braço de 

carregamento 
0.00E+00 3.80E-03 1.93E-02 8.27E-03 OREDA, 

p.821 
2 Falha no fechamento da 

válvula de bloqueio com 
desarme por alta pressão 

(shut-off) (BV-1) 

8.64E-05 5.53E-03 1.78E-02 6.48E-03 OREDA, 

p.788 (falsa 

operação) 

3 Falha no fechamento da 

válvula de bloqueio com 

desarme por alta pressão 
(shut-off) (BV-32) 

8.64E-05 5.53E-03 1.78E-02 6.48E-03 OREDA, 

p.788 (falsa 

operação) 

4 Falha para regular FCV-

33 
0.00E+00 2.73E-02 1.33E-01 5.50E-02 OREDA, 

p.732 (falha 

para regular) 

5 Capotamento 6.50E-03 1.20E-02 2.60E-03 5.60E-03 KGS  p.321 
6 Erro humano em 

procedimentos de 

preenchimento  

- - - - - 

7 Falha no fechamento da 

válvula de bloqueio com 
desarme por alta pressão 

(shut-off) (BV-45) 

8.64E-05 5.53E-03 1.78E-02 6.48E-03 OREDA, 

p.788 (falsa 

operação) 
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Tabela 4.4: Tabela de probabilidades de falhas  para IPLs 
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Pode-se observar na Tabela 4.4  que o EIReDA não fornece os dados de falhas de 

algumas IPLs. Para a solução deste problema Yun (2007) utilizou os dados do OREDA após a 

aplicação do método de conversão de frequência. Este método consiste na aplicação da 

Equação (4.1): 

 

    
      

 
 

  

 Os dados de frequência de falha do OREDA  são baseados em uma distribuição gama, 

mas para obter a probabilidade de falha é necessário basear-se em uma distribuição beta. De 

modo que, ao utilizar a Equação (4.1) esta probabilidade pode ser obtida. Além disso, obtem-

se também os valores inferior (5%) e superior (95%), baseados em uma distribuição beta. 

Todavia, vale salientar que está equação simplificada apresenta uma aproximação errada, 

principalmente, quando aumenta o valor de λ ou do ttest. Um estudo detalhado acerca deste 

tema pode ser encontrado em Bukowski (2005).  

4.5.2 Evidências 

Nesta pesquisa foi utilizado para representar os dados de falha genéricos (evidência do 

tipo E1), o banco de dados explicitado abaixo: 

 Desenvolvimento de um Banco de Dados de Taxas de Falhas de Plantas de GNL 

Aprimorado 

Johnson e Welker (1981) elaboraram um banco de dados sobre plantas de GNL, 

divulgado no estudo Development of an Improved LNG Plant Failure Rate Data Base (1981). 

Para tanto, os autores analisaram 27 instalações de GNL. O banco de dados fornece o tempo 

de operação dos equipamentos, o número de falhas observadas e o tempo médio entre falhas.  

As Tabelas 4.5 e 4.6 ilustram os dados empíricos utilizados, respectivamente, para a 

composição da verossimilhança dos eventos inicadores e das probabilidades de falhas.  

 

 

 

 

 

 

 

(4.1) 
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Tabela 4.5: Tabela de dados empíricos para a composição da verossimilhança dos eventos iniciadores 

Classificação Dados empíricos 

Cenário Evento k (número de 

falhas) 

T (tempo de 

operação) 

Referências e notas 

1 
Falha no braço de 

carregamento 
5 133,7963 

[LNG] De modo geral, 

veículo de carga e 

descarga 

2 

Falha no fechamento 

da válvula de bloqueio 

com desarme por alta 

pressão (shut-off) (BV-

1) 

4 726,6204 
[LNG]  Válvulas 

criogênicas 

3 

Falha no fechamento 

da válvula de bloqueio 

com desarme por alta 

pressão (shut-off) (BV-

32) 

4 726,6204 
 [LNG]  Válvulas 

criogênicas 

4 
Falha para regular 

FCV-33 
4 726,6204 

 [LNG]  Válvulas 

criogênicas 

5 Rollover 4 209,3750 

[LNG]  Sistemas 

criogênicos de 

armazenamento 

6 

Erro humano em 

procedimentos de 

preenchimento 

19 553,1250 [LNG]  Erro humano 

7 

Falha no fechamento 

da válvula de bloqueio 

com desarme por alta 

pressão (shut-off) (BV-

45) 

4 726,6204 
 [LNG]  Válvulas 

criogênicas 
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Tabela 4.6: Tabela de dados empíricos para a composição da verossimilhança das IPLs 

  

 Os valores de frequências de falhas e probabilidades de falhas obtidos a partir desse 

Banco de Dados foram utlizados para constituir a verossimilhança. Como pode ser visto nas 

próximas seções, seja para o cálculo de frequência dos  Eventos Iniciadores ou para o cálculo 

de PFD para IPLs, formam-se base de dados mistas, contendo dados de quantidades de falhas 

por tempo de operação ou de quantidade de falha por demanda, e estimativas de frequências 

de falhas ou de probabilidades de falhas. Dessa forma, os modelos estatísticos utilizados 

nestes eventos e IPLs foram, respectivamente, Lognormal-Poisson-Lognormal e Beta-

Binomial-Lognormal, conforme explicitado na Tabela 4.1. A análise destes dados foi 

Classificação Dados empíricos 

IPL k 

(número 

de falhas) 

MTBF ttest 

(intervalo 

de teste) 

n (número 

de 

demandas) 

Referência & 

notas 

Cenários 

PRV, VRV, 

TSV 
4 181,5972 2 726,3889 

[LNG] Válvulas 

criogênicas 

2 (TSV), 

5 (PRV) 

BV, ESV (parar 

válvula) 
24 30,3241 0,0833 17466,6667 

[LNG] Válvulas 

criogênicas de 

modo geral 

1,5,6 

(ESV) 

FVC 4 181,5972 1 1452,7778 
[LNG] Válvulas 

criogênicas 
5 

Alarme de alta e 

baixa pressão, 

detector de 

baixa pressão 

9 19,3287 0,0833 4175,0000 [LNG]   

3, 

7(alarme  

LP), 

5(alarme  

HP) 

Monitor de 

densidade 
- - - - - 6 

Detector de fogo 

(infravermelho) 
12 101,9676 0,5000 4894,4444 

[LNG]  

Detectores de 

chama 

1 

Detector de gás 

(hidro-carbono 

de gás) 

44 43,9815 0,0833 46444,4444 

[LNG] 

Detectores de 

gás 

1,4 

Bomba HP e 

Bomba LP 
7 4,7454 0,0833 797,2222 

[LNG]   Bombas 

criogênicas 

3 (bomba 

HP), 

7 (bomba 

LP) 

BOG 

compressor 

alternativo 

116 2,1991 0,0833 6122,2222 

[LNG] 

Compressor de 

sistemas 

7 

Detector de alto 

nível e alarme 

de alto nível 

9 19,3287 1 347,9167 

[LNG]  Sistemas 

de controle de 

processo 

6 

Operador deixa 

desligamento 

em alarme de 

alto nível 

- - - - - 6 

Alarme de alta 

temperatura 
2 152,1991 0,0833 7305,5556 

[LNG]   Detector 

de alta 

temperatura 

4 
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realizada através do software R-DAT Plus v1.5
13

, software desenvolvido com o objetivo de 

realizar Análise Bayesiana no contexto da Análise de Risco.    

4.5.3 Análise de Variabilidade Populacional 

Nesta seção são apresentados os resultados dos calcúlos de frequências dos eventos 

iniciadores e das probabilidades de falhas das IPLs, bem como os resultados da planilha 

LOPA, realizados através da metodologia LOPA-Bayesiana em Dois Estágios. 

4.5.3.1 Cenário 1 

O cenário 1 refere-se ao armazenamento de Gás Natural Liquefeito no braço de 

carregamento durante o descarregamento do navio provedor para o terminal. Medidas 

cuidadosas devem ser tomadas no descarregamento da área de braço, pois este possui muitas 

articulações que podem ser suscetíveis a fontes de vazamentos e vuneráveis aos impactos 

externos, como o mau tempo ou movimentos do navio.  

 

i) Cálculo da frequência de falha para o Evento Iniciador 01 

O Evento Iniciador EI01 refere-se à falha no braço de carregamento de Gás Natural 

Liquefeito do navio provedor para o terminal. A Tabela 4.7 apresenta  os dados utilizados 

como evidências para o cálculo da distribuição a posteriori da variabilidade populacional do 

EI01. Esta distribuição a posteriori representa o resultado da análise de variabilidade 

populacional obtida ao fim do primeiro estágio, como mostrado no fluxograma da Figura 3.1.  

A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 3,8x10
-3

 ano
-1

. 

Tabela 4.7: Dados utilizados como evidências para o cálculo da frequência de falha do EI01 

Banco de 

Dados 

Mediana 

(μ) 

Nº de Falhas 

(ano
-1

) 

Tempo de Operação 

(ano) 

Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 3,8X10
-3

 -  5 

LNG - 5 133,7963 - 

 

O primeiro passo da análise é a obtenção da distribuição conjunta de probabilidade dos 

parâmetros mediana e fator de erro da variabilidade populacional π(μ,α/E), através do teorema 

descrito na Equação (3.21). Esta distribuição é mostrada na Figura 4.1.   

                                                 
13

 Maiores informacoes sobre o software podem ser encontradas em  http://www.predictiontechnology. 

com/products/risk.htm. 
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Figura 4.1: Distribuição conjunta dos parâmetros da variabilidade populacional do EI01 

 Conforme pode-se observar na Figura 4.1, o fator de erro varia de zero a 

aproximadamente dez, e portanto demonstra uma considerável incerteza na distribuição a 

posteriori dos parâmetros da distribuição da variabilidade populacional.  

 A distribuição esperada da variabilidade populacional da frequência do EI01 pode ser 

estimada através da distribuição conjunta dos parâmetros de variabilidade populacional 

π(μ,EF/E) e da distribuição lognormal da variabilidade φ(λ/μ,σ) como foi apresentado na 

Equação (2.39): 

 

                                  
    

 

 

na forma: 

 

                            
  

 

 

 A distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional e a função densidade 

de probabilidade da variabilidade populacional esperada são mostradas nas Figuras 4.2  e 4.3, 

respectivamente. 

 

(2.39) 
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Figura 4.2: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência do EI01 

 

Figura 4.3: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da  frequência 

do EI01  
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 A estimativa para a distribuição acumulada esperada é uma aproxiamação razoável da 

distribuição verdadeira. O intervalo de probabilidade- distância entre as curvas de 5% e 95% 

de confiança- é razoavelmente amplo, reflexo da quantidade limitada de evidência utilizada na 

análise de variabilidade e do alto valor do fator de erro atribuído aos julgamentos de 

engenharia utilizados nesta pesquisa, o que confirma o resultado encontrado para a 

distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional mostrado na Figura 4.1. 

  A Tabela 4.8 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da frequência do EI01.  

 Portanto, a frequência do EI01 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 0,1092 ano
-1

.  

Tabela 4.8: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de falha do EI01 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 0,1092    

Variância 1,855x10
9
    

1st 8,74x10
-5

 8,496x10
-3

 5,44x10
-4

 1,701x10
-5

 

5th 5,07x10
-4

 0,0115 1,282x10
-3

 7,517x10
-5

 

10th 1,144x10
-3

 0,0136 2,008x10
-3

 1,644x10
-4

 

50th 0,0104 0,0353 9,74x10
-3

 1,988x10
-3 

90th 0,0601
 

0,2818 0,0422 0,0113 

95th 0,1164 0,5799 0,0649 0,0153 

99th 0,5357 2,504 0,1507 0,0235 

 

ii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- Detector de gás  

 Para este cenário duas IPLs são consideradas: uma delas é o detector de gás e 

intervenção humana. A outra é o detector de fogo e a válvula de descarga eletrostática (ESV). 

Supõe-se que as funções de detector de gás e detector de fogo são independentes. Sendo ssim, 

a IPL1 é o detector de gás e a intervenção humana. 

 A PFD do detector de gás foi estimada com os dados OREDA e LNG, conforme 

comentado nas  Seções  4.5.1 e 4.5.2. Para esta IPL, o OREDA apresenta dados de frequência 

de falha de um detector de gás de hidrocarboneto, estes dados devem ser convertidos em PFD 

usando o método de conversão de frequência, como mostrado na Equação (4.1). Além da PFD 

a  aplicação desse método gera os valores α e β da distribuição beta. O valor é considerado 

como a PFD da IPL1 devido a suposição do perfeito desempenho humano. 

 A Tabela 4.9 apresenta  os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da IPL- detector de gás. Esta 
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distribuição a posteriori representa o resultado da análise de variabilidade populacional obtida 

ao fim do primeiro estágio. A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 2,35x10
-3

 . 

Tabela 4.9: Dados utilizados como evidências para o cálculo da probabilidade de falha da IPL1 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 2,35X10
-3

 -  5 

LNG - 44 4644,4444 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada  

na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da  IPL1  

 A Tabela 4.10 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD da IPL1.  

 Portanto, a PFD da IPL1 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a  2,584x10
-3

. 
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Tabela 4.10: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL1 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,584x10
-3    

Variância 7,168x10
-5 

   

1st 1,501x10
-12 

7,150x10
-4

 5,072x10
-5

 7,400x10
-17

 

5th 2,842x10
-6 9,085x10

-4
 1,705x10

-4
 5,691x10

-12
 

10th 5,671x10
-5 

1,074x10
-3

 2,893x10
-4

 6,928x10
-10

 

50th 1,043x10
-3 

3,723x10
-3

 1,035x10
-3

 5,664x10
-5

 

90th 4,766x10
-3 

0,0207 2,969x10
-3

 1,029x10
-3

 

95th 8,552x10
-3 0,0329 3,882x10

-3
 1,171x10

-3
 

99th 0,0283 0,0661 5,913x10
-3

 1,380x10
-3

 

 

iii)     Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL2- Detector de fogo e 

Válvula de descarga eletrostática (ESV)  

 A IPL2 é constituída pelo detector de fogo e válvula de descarga eletrostática (ESV). 

Portanto, para obter o valor da PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada 

da variabilidade populacional, deve-se primeiramente calcular o valor (média da distribuição 

a posteriori da variabilidade populacional) da PFD do detector de fogo e da PFD da ESV. 

Após a obtenção da PFD de cada IPL obtem-se por meio da aplicação de uma equação 

algébrica o valor correspondente a PFD da IPL2. 

 A PFD do detector de fogo foi estimado com os dados OREDA e LNG, conforme 

comentado na Seção 4.5.2.  Para esta IPL o OREDA apresenta dados de frequência de falha 

de um detector de fogo. Estes dados devem ser convertidos em PFD usando o método de 

conversão de frequência mostrado na Seção 4.5.1. 

 A Tabela 4.11 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da IPL- detector de fogo. A mediana μ 

da distribuição a priori utilizada foi de 1,58 x10
-3

. 

Tabela 4.11: Dados utilizados como evidências para o cálculo de PFD da IPL- Detector de fogo 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 1,58x10
-3

 -  5 

LNG - 12 4894,4444 - 

  

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL-detector de fogo 

 A Tabela 4.12 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD do detector de fogo.  

 Portanto, a PFD do detector de fogo determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 2,895 x10
-3

. 

Tabela 4.12: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL-

detector de fogo 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,895x10
-3

    

Variância 4,198x10
-5

    

1st 7,228x10
-12

 1,665x10
-3

 1,332x10
-4

 8,257x10
-16

 

5th 6,577x10
-6

 2,023x10
-3

 3,419x10
-4

 3,092x10
-11

 

10th 1,035x10
-4

 2,284x10
-3

 5,266x10
-4

 2,638x10
-9

 

50th 1,773x10
-3

 4,468x10
-3

 1,701x10
-3

 7,514x10
-5

 

90th 5,443x10
-3 

0,0171 3,995x10
-3

 1,644x10
-3

 

95th 8,403x10
-3

 0,0256 4,991x10
-3

 1,998x10
-3

 

99th 0,0228 0,0497 7,141x10
-3

 2,493x10
-3

 

 

 A PFD de uma válvula de descarga eletrostática (ESV) pode ser estimada com os dados 

EIReDA e LNG. Para esta IPL o EIReDA fornece o valor médio de PFD e os valores dos 

parâmetros α e β na distribuição beta para o motor elétrico operado com válvula de parada 

(EMOV).  

 A Tabela 4.13 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da IPL- válvula ESV. A mediana μ da 

distribuição a priori utilizada foi de 1,2x10
-3

. 
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Tabela 4.13Dados utilizados como evidências para cálculo da PDF da IPL-válvula ESV 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) 
Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 1,2x10
-3

 -  5 

LNG - 24 17466,6667 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.6.  

 

Figura 4.6: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-válvula ESV  

 A Tabela 4.14 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD da ESV.  

 Portanto, a PFD da ESV determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 1,903x10
-3

. 

Tabela 4.14: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL-ESV 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 1,903x10
-3

    

Variância 3,066x10
-5

    

1st 5,615x10
-12

 9,941x10
-4

 9,087x10
-5

 6,329x10
-16

 

5th 4,813x10
-6

 1,182x10
-3

 2,292x10
-4

 2,376x10
-11

 

10th 7,193x10
-5

 1,327x10
-3

 3,500x10
-4

 2,115x10
-9

 

50th 1,127x10
-3

 2,801x10
-3

 1,083x10
-3

 5,366x10
-5

 

90th 3,463x10
-3 

0,0115 2,478x10
-3

 1,064x10
-3

 

95th 5,486x10
-3

 0,0175 3,085x10
-3

 1,290x10
-3

 

99th 0,0154 0,0336 4,444x10
-3

 1,571x10
-3
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 Caso o detector de fogo ou a válvula ESV falhe, então ocorrerá o caso de falha na IPL2. 

Sendo assim, se considerarmos que o detector de fogo e a válvula ESV são independentes, a 

equação algébrica booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL2 como dado na 

Equação (4.2):  

 

                                   

 

  Seja PFD(A) = PFD do detector de fogo e  PFD(B) = PFD da válvula ESV, então  o 

valor da PFD da IPL2 é:  

 

                                    

                                                           

                

 

 Portanto, a PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 4,792 x10
-3

. 

 

iv) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

 Para fins de organização do trabalho são desenvolvidas neste tópico as Etapas 7 e 8  da 

metodologia  proposta conforme fluxograma da Figura 3.2.  

 Com as informações de frequência de falha do evento iniciador e PFDs das IPLs, os 

dados podem ser introduzidos na planilha LOPA para calcular a frequência de um cenário de 

acidentes (Etapa 7). A frequência estimada é comparada com critérios de riscos toleráveis 

(Etapa 8), estes critérios podem ser estabelecidos por empresas, indústrias ou agências 

governamentais. Neste trabalho são utilizados dois critérios de risco apresentados pela CCPS. 

Um deles considera o erro humano no cenário de acidente e tem como critério de risco 

máximo tolerável valores inferiores a 1x10
-5 

e como critério para ação requerida valores 

maiores que 1x10
-3

. O outro não considera o erro humano no cenário de acidente e tem como 

critério de risco máximo tolerável valores inferiores a 1x10
-5 

e como critério para ação 

requerida valores maiores que 1x10
-4

. Se a frequência da consequência  mitigada não atender 

ao critério de tolerância, recomenda-se incluir IPLs adicionais ou medidas de segurança com 

o objetivo de reduzir a frequência da consequência (Etapa 9) (Yun, 2007).  

(4.2) 
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 Para o preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PDF total para todas as 

IPLs. Para obter este valor multiplicam-se os valores de PFD de todas as IPLs referentes ao 

cenário analisado. Além disso, também é necessário fornecer o valor de frequência da 

consequência mitigada que, como demonstrado na Seção 2.3, pode ser obtida pela Equação 

(2.1). 

  
    

            
  

                              

 

 Substituindo os dados,   
        ,                 ,                    temos: 

 

  
                                      

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1) 
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Tabela 4.15: Tabela LOPA para o Cenário 1 

Cenário N° 1 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Vazamento de GNL do Braço de carregamento 

durante o descarregamento 

Nó-de- Estudo N° 

1 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

Liberação de LNG devido a falhas no 

Braço de carregamento resultantes 

das juntas articuladas e juntas de 

vedação do flange suscetíveis a 

fontes de vazamento 

  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Falha no braço de carregamento 

devido a juntas articuladas e juntas de 

vedação do flange 

 0,1092 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  0,1092 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Detector de Gás 2,584x10
-3

  

Detector de Chamas e ESV 4,792x10
-3

  

   

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 1,238x10
-5

  

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  1,352x10
-6

 

 

Critério de Tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

SIM   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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v) Comparação dos valores entre as duas metodologias  

Conforme comentado anteriormene, um dos objetivos é comparar a metodologia 

utilizada por Yun (2007) com a metodologia proposta nesta pesquisa com o objetivo de 

comprovar que, ao desconsiderar a variabilidade populacional, subestima-se o nível de 

incerteza da frequência ou probabilidade de ocorrência do cenário acidental. Para tanto, foram 

comparados os valores da média e dos intervalos de probabilidade (5% - 95%) obtidos para o 

evento iniciador e PFDs das IPLs, bem como os resultados da planilha LOPA obtidas a partir 

de ambas as metodologias. 

 A Figura 4.7 mostra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade 

(5%-95%)  para o evento iniciador 01. 

 

Figura 4.7: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para o EI01 

A Figura 4.8  mostra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para o detector de gás. 
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Figura 4.8: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para detector de gás 

A Figura 4.9  mostra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para o detector de fogo.  

Figura 4.9: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para detector de fogo 
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A Figura 4.10  mostra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para a válvula de descarga eletrostática (ESV).  

 

Figura 4.10: Comparação dos resultados das médias e intervalos de probabilidade para ESV 

A Figura 4.11 mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas.  

 

Figura 4.11: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 1  
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4.5.3.2 Cenário 2 

O cenário 2 refere-se ao aumento da pressão no braço de descarregamento  devido a 

falha no fechamento da válvula de bloqueio1 (BV-1) durante o descarregamento. Esta válvula 

é instalada para parar o fluxo de GNL durante o descarregamento na tubulação em caso de 

emergência. No entanto, se a válvula é fechada acidentalmente durante o procedimento de 

descarregamento a pressão no braço e nas tubulações aumentará a pressão de desligamento 

das bombas do navio, o que pode resultar em consequências indesejáveis para os braços ou 

tubulações. 

i) Cálculo da frequência de falha para o Evento Iniciador 02 

O Evento Iniciador EI02 refere-se falha no fechamento da válvula de bloqueio com 

desarme por alta pressão (shut-off) (BV-1) durante o descarregamento de Natural Liquefeito 

do navio provedor para o terminal. A Tabela 4.16 apresenta os dados utilizados como 

evidências para o cálculo da distribuição a posteriori da variabilidade populacional do EI02. 

Esta distribuição a posteriori representa o resultado da análise de variabilidade populacional 

obtida ao fim do primeiro estágio. A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 5,5 

x10
-3

ano
-1

. 

Tabela 4.16: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI02 

Banco de 

Dados 

Mediana 

(μ) 
Nº de Falhas (ano

-1
) 

Tempo de 

Operação (ano) 

Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 5,5x10
-3

 -  5 

LNG - 4 726,6204 - 

 

A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.12. 
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Figura 4.12: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da  frequência 

do EI02  

 A Tabela 4.17 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da frequência do EI02.  

 Portanto, a frequência do EI02 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 0,0271ano
-1

.  

Tabela 4.17: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência do EI02 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 0,0271    

Variância 9,970x10
4
    

1st 1,577x10
-4 

5,228x10
-3 

9,266x10
-4

 3,730x10
-5

 

5th 6,897x10
-4

 6,100x10
-3

 1,550x10
-3

 1,337x10
-4

 

10th 1,276x10
-3

 6,7901x10
-3

 2,050x10
-3

 2,507x10
-4

 

50th 5,260x10
-3

 0,0168 5,282x10
-3

 1,648x10
-3

 

90th 0,0214 0,1159 0,0132 3,976x10
-3

 

95th 0,0404 0,2236 0,0173 4,455x10
-3

 

99th 0,1845 0,7969 0,0292 5,228x10
-3

 
 

ii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- válvula TSV 

 Para este cenário é considerada apenas uma IPL representada pela válvula de segurança 

acionada pela temperatura (TSV). Esta válvula tem um design semelhante ao de uma válvula 

redutora de pressão (PRV). A PFD de uma válvula TSV pode ser estimada com base nos 

dados EIReDA e LNG. O EIReDA fornece o valor médio da PFD e os valores dos parâmetros 
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α e β da distribuição beta para a válvula PRV. O LNG não forneceu  os dados de falhas 

(tempo de operação, número de falhas, MTBF) para a válvula PRV, no entanto forneceu 

dados de falha para válvulas criogênicas. 

 A Tabela 4.18 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da válvula TSV. A mediana μ da 

distribuição a priori utilizada foi de 5 x10
-4

. 

Tabela 4.18: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL1-válvula TSV 

 

Banco de 

Dados 

Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) 
Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 5,000x10
-4 

-  5 

LNG - 4 726,3889 - 

 

A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL1-válvula TSV  

 

 A Tabela 4.19 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD da válvula TSV.  

 Portanto, a PFD da válvula TSV determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 2,373x10
-3

. 
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Tabela 4.19: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL1-

válvula TSV 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,373x10
-3

    

Variância 3,268x10
-5

    

1st 1,521x10
-20

 9,629x10
-4

 3,056x10
-6

 2,606x10
-27

 

5th 6,331x10
-9

 1,35x10
-3

 3,046x10
-5

 8,937x10
-19

 

10th 1,987x10
-6

 1,654x10
-3

 8,151x10
-5

 4,65x10
-15

 

50th 1,002x10
-3

 3,964x10
-3

 8,991x10
-4

 1,561x10
-6

 

90th 5,33x10
-3 

0,0154 3,869x10
-3

 9,457x10
-4

 

95th 8,385x10
-3

 0,0234 5,387x10
-3

 1,494x10
-3

 

99th 0,0216 0,0476 9,059x10
-3

 2,358x10
-3

 

 

iii) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

 Para o preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PDF total para todas as 

IPLs. Para obter este valor multiplicam-se os valores de PFD de todas as IPLs referentes ao 

cenário analisado. No entanto, neste cenário temos apenas uma IPL Além disso, também é 

necessário fornecer o valor de frequência da consequência mitigada que, como demonstrado 

na Seção 2.3, pode ser obtida pela Equação (2.1): 

  
    

            
 

 

   

                           

 

 Substituindo os dados,   
            e                   , temos: 
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Tabela 4.20: Tabela LOPA para o Cenário 2 

Cenário N° 2 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Aumento da pressão no braço de descarregamento 

devido à falha no fechamento da BV-1 durante o 

descarregamento 

Nó-de- Estudo N° 

1 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

Crescimento da pressão do braço de 

descarregamento 
  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Falha no fechamento da válvula de 

bloqueio com desarme por alta 

pressão (shut-off) (BV-1) 

 0,0271 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  0,0271 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Válvula de segurança do tipo TSV 2,373x10
-3

  

   

   

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 2,373x10
-3

  

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  6,431x10
-5 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

NÃO   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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iv) Comparação dos valores entre as duas metodologias 

 A Figura 4.14  ilustra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade 

para o evento iniciador 02. 

 

Figura 4.14: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI02  

A Figura 4.15  ilustra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%)  para a válvula de segurança acionada por temperatura (TSV).  

 

Figura 4.15: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para TSV 
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A Figura 4.16  mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas. 

 

Figura 4.16: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 2  

4.5.3.3 Cenário 3  

Se a pressão de  resfriamento do recondensador é muito baixa devido ao falso desengate 

da válvula de bloqueio (BV-32), então a bomba de alta pressão que está localizada na jusante 

do recondensador pode ser danificada devido a resultados de cavitação durante possíveis 

vazamentos. Os dados relativos a falsos desengates para fechar válvulas de bloqueio (BV) 

foram obtidas nos bancos de dados OREDA e LNG.  

O Evento Iniciador 03 referente a este cenário é o mesmo do Cenario 2, pois ambos 

referem-se a falha no fechamento da válvula de bloqueio, sendo assim os dados utilizados 

como distribuição a priori (ver Tabela 4.3) e evidências (ver Tabela 4.5) são iguais e 

consequentemente os resultados da Distribuição acumulada esperada e Função densidade de 

probabilidade da variabilidade populacional são os mesmos, portanto estes resultados não 

serão mostrados novamente. 

 

i) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- Alarme de baixa 

pressão e Bomba de alta pressão 

 A IPL1 é formada pelo alarme de baixa pressão e bomba de alta pressão. A PFD do 

alarme de baixa pressão foi estimada com os dados OREDA e LNG. O OREDA fornece a 

frequência de falha do alarme de baixa pressão, estes dados devem ser convertidos em PFD 
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usando o método de conversão de frequência, como mostrado na Equação (4.1). Além da PFD 

a  aplicação desse método gera os valores α e β da distribuição beta.  

 A Tabela 4.21 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional do alarme de baixa pressão. A mediana 

μ da distribuição a priori utilizada foi de 1,76x10
-3

. 

Tabela 4.21: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de baixa pressão 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) 
Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 1,76x10
-3 

-  5 

LNG - 9 4175 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da 

probabilidade de falha da IPL-Alarme de baixa pressão 

 A Tabela 4.22 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD do alarme de baixa pressão.  

 Portanto, a PFD do alarme de baixa pressão determinada pela média da distribuição 

esperada da variabilidade populacional, é igual a 2,778 x10
-3

. 
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Tabela 4.22: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL-

Alarme de baixa pressão 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,778x10
-3    

Variância 3,737x10
-5

    

1st 1,815x10
-11

 1,575x10
-3

 1,377x10
-4

 9,404x10
-15

 

5th 9,272x10
-6

 1,925x10
-3

 3,461x10
-4

 1,363x10
-10

 

10th 1,194x10
-4

 2,161x10
-3

 5,236x10
-4

 8,655x10
-9

 

50th 1,669x10
-3

 4,314x10
-3 

1,61x10
-3

 9,841x10
-5 

90th 5,235x10
-3 

0,0169 3,772x10
-3

 1,488x10
-3

 

95th 8,184x10
-3 0,0252 4,689x10

-3
 1,797x10

-3
 

99th 0,0223 0,0485 6,631x10
-3

 2,218x10
-3

 

 

 A PFD de uma bomba de alta pressão pode  ser estimada com os dados EIReDA e 

LNG. Para esta IPL o EIReDA fornece o valor médio de PFD e os valores dos parâmetros α e 

β na distribuição beta. 

 A Tabela 4.23 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da bomba de alta pressão. A mediana μ 

da distribuição a priori utilizada foi de 2,04x10
-4

. 

Tabela 4.23: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Bomba de alta pressão 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 2,0x10
-4 

- - 5 

LNG - 7 797,2222 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada está 

ilustrada na Figura 4.18. 
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Figura 4.18: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL-Bomba de alta pressão 

 A Tabela 4.24 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD da bomba de alta pressão.  

 Portanto, a PFD da bomba de alta pressão determinada pela média da distribuição 

esperada da variabilidade populacional, é igual a  2,009 x10
-3

. 

Tabela 4.24: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade PFD da IPL-  Bomba de alta pressão 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,009x10
-3    

Variância 5,674x10
-5

    

1st 5,954x10
-44

 9,416x10
-5

 4,216x10
-11

 5,736x10
-51

 

5th 2,833x10
-17

 3,01x10
-4

 2,535x10
-8

 1,246x10
-41

 

10th 3,486x10
-11

 5,214x10
-4

 3,876x10
-7

 1,304x10
-32

 

50th 2,763x10
-4

 2,755x10
-3

 2,313x10
-4

 8,536x10
-12 

90th 5,018x10
-3 

0,0148 3,619x10
-3

 3,165x10
-4

 

95th 8,677x10
-3

 0,024 5,906x10
-3

 1,283x10
-3

 

99th 0,0238 0,0552 0,0124 3,839x10
-3

 

 

 Caso o alarme de baixa pressão ou a bomba de alta pressão falhe, então ocorrerá o caso 

de falha na IPL1. Sendo assim, se considerarmos que eles são independentes, a equação 

algébrica booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL1 como dado na Equação (4.2):  
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  Seja PFD(A) = PFD do alarme de baixa pressão e  PFD(B) = PFD da bomba de alta 

pressão, então  o valor da PFD da IPL1 é:  

 

                                    

                                                             

               

 

 Portanto, a PFD da IPL1 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 4,781 x10
-3

. 

ii) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

 Para preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PFD total para todas as 

IPLs. No entanto, neste cenário temos apenas a IPL1 para representar a PFD total.  

 Sendo assim, foi obtida a frequência da consequência mitigada  pela Equação (2.1):  

  
    

            
 

 

   

                           

 

 Substituindo os dados,   
         e                   , temos: 
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Tabela 4.25: Tabela LOPA para o Cenário 3 

Cenário N° 3 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

A cavitação e danos à bomba de alta pressão 

devido a baixa pressão do recondensador 

resultante da falha no fechamento da BV-32. 

Vazamento e incêndio 

Nó-de- Estudo N° 

2 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

Danos a bomba de alta pressão  

levando a um possível vazamento e 

incêndio 

  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Falha no fechamento da válvula de 

bloqueio (BV-32) 
 0,0271 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  0,0271 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Alarme de baixa pressão e Bomba de 

alta pressão 
4,781x10

-3
  

   

   

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 4,781x10
-3

  

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  1,296x10
-4 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

NÃO   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 

 

 

   

 

 

 



Capítulo 4 Aplicação da Metodologia 
 

110 

 

iii) Comparação dos valores entre as duas metodologias 

 Conforme comentado anteriormente o evento iniciador dos Cenários 2 e 3 é o mesmo. 

Portanto, a Figura 4.14, mostrada na Seção 4.5.3.2,  mostra a média da frequência e variação 

do intervalo de probabilidade para o Evento Iniciador 03.  

A Figura 4.19 mostra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para o alarme de baixa pressão. 

 

Figura 4.19: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a IPL-Alarme de baixa 

pressão 

A Figura 4.20 ilustra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para a bomba de alta pressão. 
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Figura 4.20: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a IPL-Bomba de 

alta  pressão  

A Figura 4.21 mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas. 

 

 
Figura 4.21: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 3  

1,296E-04 
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4.5.3.4 Cenário 4 

Se a temperatura do recondensador é maior que as condições normais devido a entrada 

extra de gás vaporizado (Boil off gas-BOG) do falso enchimento da FCV-33, o 

transbordamento do BOG pode levar a cavitação da bomba de alta pressão. Além disso, pode 

ocasionar danos a bomba e vazamento de GNL. Os dados relativos a falsos desengates para 

fechar válvulas de bloqueio (BV) foram obtidas nos bancos de dados OREDA e LNG.  

 

i) Cálculo da frequência de falha para o Evento Iniciador 04 

O Evento Iniciador EI04 refere-se a falha para regular FCV-33. A Tabela 4.26 apresenta 

os dados utilizados como evidências para o cálculo da distribuição a posteirori da 

variabilidade populacional do EI04. A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 

0,0273 ano
-1

. 

Tabela 4.26: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência d falha do EI04 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) 
Tempo de 

Operação (ano) 

Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 0,0273 -  5 

LNG - 4 726,6204 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada  

na Figura 4.22. 

 

Figura 4.22: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da frequência de 

falha do EI04  
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 A Tabela 4.27 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da frequência do EI04.  

 Portanto, a frequência do EI04 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 0,2102 ano
-1

.  

Tabela 4.27: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de falha do EI04 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 0,2102    

Variância 2,602x10
9
    

1st 3,086x10
-4

 6,611x10
-3

 1,195x10
-3

 6,694x10
-5

 

5th 1,332x10
-3

 9,156x10
-3

 2,482x10
-3

 2,654x10
-4

 

10th 2,488x10
-3

 0,0115 3,606x10
-3

 5,268x10
-4

 

50th 0,0116 0,0571 0,0122 3,833x10
-3 

90th 0,0863
 

0,6035 0,0481 8,696x10
-3

 

95th 0,1867 1,2544 0,0716 9,826x10
-3

 

99th 1,0338 5,1219 0,1508 0,0118 

 

ii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- Alarme de alta 

temperatura e intervenção humana 

  

  Para este cenário são consideradas duas IPLs: uma delas é o alarme de alta temperatura 

e intervenção humana (IPL1), a outra é o detector de gás e intervenção humana (IPL2). 

Supõe-se que as funções de alarme de alta temperatura e detector de gás são independentes.  

 Os resultados para a IPL2 formada pelo detector de gás e intervenção humana, foram 

mostrados na Seção 4.4.5.1. Portanto, seus resultados não serão detalhados nesta seção. No 

entanto, serão utilizados para o cálculo da PFD total para todas as IPLs e consequentemente 

para o cálculo  da frequência da consequência mitigada para a planilha LOPA.  

 A PFD do alarme de alta temperatura foi estimada com os dados OREDA e LNG. Para 

está IPL o OREDA fornece a freqüência falha de um sensor de temperatura, estes dados 

devem ser convertidos em PFD usando o método de conversão de frequência, como mostrado 

na Equação (4.1). Além da PFD a  aplicação desse método gera os valores α e β da 

distribuição beta. O valor é considerado como a PFD da IPL1 devido a suposição do perfeito 

desempenho humano. 

 A Tabela 4.28 apresenta  os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da IPL-alarme de alta temperatura. A 

mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 2,3x10
-3

. 
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Tabela 4.28: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de alta temperatura 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 2,3x10
-3 

- - 5 

LNG - 2 7305,5556 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL-Alarme de alta temperatura 

 A Tabela 4.29 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD do alarme de alta temperatura.  

 Portanto, a PFD do alarme de alta temperatura determinada pela média da distribuição 

esperada da variabilidade populacional, é igual a  2,769 x10
-3

. 

Tabela 4.29: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL1  

Alarme de Alta Temperatura 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 2,769x10
-3    

Variância 1,394x10
-4

    

1st 1,934x10
-18

 2,888x10
-4

 1,287x10
-6

 1,23x10
-25

 

5th 1,653x10
-8

 4,652x10
-4

 1,662x10
-5

 1,498x10
-17

 

10th 2,77x10
-6

 6,388x10
-4

 4,947x10
-5

 4,396x10
-14

 

50th 6,113x10
-4

 3,327x10
-3

 6,067x10
-4

 4,354x10
-6 

90th 5,211x10
-3 

0,0251 3,289x10
-3

 6,149x10
-4

 

95th 0,0101 0,042 4,776x10
-3

 7,65x10
-4

 

99th 0,0366 0,0929 8,411x10
-3

 1,013x10
-3

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 

Probabilidade 
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iii) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

 

 Para preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PFD total para todas as 

IPLs.  Sendo assim, foi obtida a frequência da consequência mitigada pela Equação (2.1):  

 

  
    

            
 

 

   

                           

 

 Substituindo os dados,   
          ,                    e                   , 

temos: 
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Tabela 4.30: Tabela LOPA para o Cenário 3 

Cenário N° 4 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Aumento de temperatura no recondensador devido 

a maior entrada de gás vaporizado (BOG) 

resultante da FCV-33 

Nó-de- Estudo N° 

2 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

Aumenta e conduz o nível de GNL 

para transitar em espaço anular, 

resultando em possível sobrepressão 

no tanque 

  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Falha para regular FCV-33  0,2102 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  0,2102 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Alarme de alta temperatura 2,769x10
-3

  

Detector de gás 2,584x10
-3

  

   

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 
7,155X10

-6
 

 
 

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  1,504x10
-6

 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

SIM   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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iv) Comparação dos valores entre as duas metodologias 

 A Figura 4.24 mostra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade de 

para o Evento Iniciador 04. 

 

Figura 4.24: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI04 

A Figura 4.25  ilustra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para o alarme de alta temperatura.  

 

Figura 4.25: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para IPL-Alarme de alta 

temperatura 
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A Figura 4.26 mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas. 

 

Figura 4.26: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 4 

4.5.3.5 Cenário 5 

O armazenamento de grandes quantidades de GNL em tanques podem levar a 

ocorrência de um fenômeno conhecido como rollover. Este fenômeno pode ocorrer se 

acontece a estratificação de GNL com diferentes densidades dentro do tanque de 

armazenamento, resultando em pressões que, na ausência de um funcionamento correto das 

válvulas de segurança, pode causar danos estruturais. A frequência do rollover  como um 

evento iniciador foi estimada com os dados  KGS e LNG. O KGS apresenta o valor médio e 

desvio padrão da frequência de falha do rollover. O LNG forneceu os dados de falhas (tempo 

de operação, número de falhas, MTBF) para sistemas de armazenamento criogênicos que 

podem incluir os dados de falha de estratificação. 

 

i) Cálculo da frequência de falha para o Evento Iniciador 05 

 

O Evento Iniciador EI05 refere-se rollover ocorido devido a estratificação . A Tabela 

4.31 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da distribuição a posteriori 

da variabilidade populacional do EI05. A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 

0,013ano
-1
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Tabela 4.31: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI05 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 0,013
 

- - 5 

LNG - 4 209,375 - 

  

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.27. 

 

Figura 4.27: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da frequência de 

falha do EI05 

 A Tabela 4.32 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da frequência do EI05.  

 Portanto, a frequência do EI05 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a  0,0637 ano
-1

. 

Tabela 4.32: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de falha do EI05 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 0,0637    

Variância 7,471x10
4
    

1st 3,776x10
-4

 0,0158 2,491x10
-3

 8,647x10
-5

 

5th 1,742x10
-3

 0,0184 4,257x10
-3

 3,095x10
-4

 

10th 3,352x10
-3

 0,0204 5,671x10
-3

 5,956x10
-4

 

50th 0,0152 0,0446 0,015 4,347x10
-3

 

90th 0,0598 0,3008 0,0388 0,0115 

95th 0,1102 0,5776 0,0512 0,0132 

99th 0,4832 2,0611 0,086 0,0159 
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ii)  Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1-  Válvula de controle 

de fluxo (FCV) e monitor de densidade 

 

  Para este cenário três IPLs são consideradas: a primeira é o monitor de densidade e jato 

de mistura com uma válvula FCV. A segunda é o alarme de alta pressão e a função desengate 

da válvula ESV. E a terceira são duas válvulas de pressão. Supõe-se que as funções de 

monitoramento de densidade e alarme de pressão são independentes uma da outra.  

  A IPL1 consiste no controle de densidade e jato de mistura controlado por uma válvula 

FCV. A PFD de uma válvula FVC pode ser estimada com os dados EIReDA e LNG. O 

EIReDA fornece o valor médio da PFD e os valores dos parâmetros α e β da distribuição beta.

  A PFD do monitor de densidade pode ser estimada com os dados KGS. O KGS fornece 

o valor médio da PFD e o desvio padrão para sistemas de monitoramento de densidade. O 

banco de dados LNG não fornece dados de falha para o monitor de densidade. Logo, não foi 

possível aplicar a Análise Bayesiana em Dois Estágios para esta IPL, devido à falta de dados 

empíricos. 

  A Tabela 4.33 apresenta  os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional da válvula de controle de fluxo (FCV). 

A mediana μ da distribuição a priori utilizada foi de 2,8 x10
-4

. 

Tabela 4.33: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- FCV 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) 
Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 2,8x10
-4 

- - 5 

LNG - 4 1452,7778 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.28. 
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Figura 4.28: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL-válvula FCV  

 A Tabela 4.34 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD da válvula FCV.  

 Portanto, a PFD da válvula FCV determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 1,257 x10
-3

. 

Tabela 4.34: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL- 

Válvula de controle de fluxo (FCV) 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 1,257x10
-3

    

Variância 9,859x10
-6

    

1st 9,528x10
-22

 5,670x10
-4

 1,815x10
-6

 1,409x10
-29

 

5th 2,641x10
-9

 7,788x10
-4

 1,728x10
-5

 2,391x10
-20

 

10th 1,100x10
-6

 9,350x10
-4

 4,542x10
-5

 2,289x10
-16

 

50th 5,471x10
-4

 2,098x10
-3

 4,964x10
-4

 4,281x10
-7

 

90th 2,791x10
-3

 8,092x10
-3

 2,016x10
-3

 5,061x10
-4

 

95th 4,378x10
-3

 0,0124 2,792x10
-3

 7,908x10
-4

 

99th 0,0114 0,0257 4,667x10
-3

 1,221x10
-3

 

 

 Caso a válvula de controle de fluxo (FCV) ou monitor de densidade falhe, então 

ocorrerá o caso de falha na IPL1. Sendo assim, se considerarmos que eles são independentes, 

a equação algébrica booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL1 como dado na 

Equação (4.2):  

                                   

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 

Probabilidade 

(4.2) 
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  Seja PFD(A) = PFD da válvula FCV e  PFD(B) = PFD do monitor de densidade, então  

o valor da PFD da IPL1 é:  

 

                                    

                                                                

               

 

 Portanto, a PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 9,247 x10
-3

. 

 

iii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL2- Alarme de alta 

pressão e válvula ESV 

 

 A IPL 2 consiste do alarme de alta pressão e função desengate da válvula ESV. No 

entanto, os dados OREDA e LNG para o alarme de alta pressão e para o alarme de baixa 

pressão são os mesmos. Sendo assim, os resultados detalhados para esta IPL estão 

identificados na Seção 4.5.3.3. De forma similar, não serão mostrados nesta seção os 

resultados detalhados  referentes à válvula ESV, pois foram mostrados na Seção 4.5.3.1. 

 Caso o alarme de alta  pressão ou válvula ESV falhe, então ocorrerá o caso de falha na 

IPL2. Sendo assim, se considerarmos que eles são independentes, a equação algébrica 

booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL2 como dado na Equação (4.2):  

                                   

 

 Seja PFD(A) = PFD do alarme de alta pressão e  PFD(B) = PFD da válvula ESV, então  

o valor da PFD da IPL2 é:  

 

                                    

                                                              

               

 

 Portanto, a PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 4,676 x10
-3

. 

 

(4.2) 
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iv) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL3- Válvulas redutoras de 

pressão (PRV) 

 

 A IPL 3 consiste de duas válvulas redutoras de pressão (PRV). Esta válvula tem um 

design semelhante ao de uma válvula TSV. Os valores para a distribuição a priori e evidências 

obtidos, respectivamente, no EIReDA e LNG são os mesmos para a válvula PRV e TSV. 

Sendo assim, os resultados mostrados na Seção 4.5.3.2 para uma válvula TSV serão utilizados 

para a válvula PRV nesta seção.  

 Se duas válvulas redutoras de pressão (PRVs) são instaladas em um tanque de 

armazenamento e são do mesmo tipo, o fator de causa comum (β) deve ser considerado. Isso 

ocorre porque na indústria de GNL, podem ser encontrados vários tipos de proteções 

múltiplas tais como 1oo2 (uma de duas) e 2oo3 (duas de três). A proteção múltipla 1oo2 

significa que, se apenas um dos dois dispositivos funcionam corretamente, o sistema será 

executado com êxito, ou seja, os dois dispositivos devem falhar para que ocorra a falha do 

sistema (Yun, 2007).  Sendo assim, a média da PFD para sistemas múltiplos do tipo 1oo2 

pode ser obtida através da Equação (4.3): 

 

             
    

       

 
           

                

 

 De acordo com o julgamento de peritos, o fator beta para válvulas PRV com conexão de 

tubo comum para um tanque de armazenamento pode ser de 30%, pois as válvulas estão 

conectadas a uma conduta comum que pode contribuir para as falhas de causa comum dos 

mesmos. Por outro lado, o fator beta para válvulas PRVs com conexão de tubo independentes 

para um tanque de armazenamento pode ser de 0,1% (Yun, 2007). 

 Sendo assim, o valor da PFD  da IPL3 quando houver conexão de tubo em comum é: 

 

                                                    

 

em que a PFD1oo1 é a PFD  da válvula PRV. 

 A PFD da IPL3 para válvulas com conexão de tubo independentes  é: 

 

                                                    

.  

(4.3) 



Capítulo 4 Aplicação da Metodologia 
 

124 

 

 Para o cálculo da frequência da consequência mitigada na planilha LOPA, foi utilizado 

a PFD da IPL3 referente às válvulas PRVs com conexão de tubo em comum. 

 

v) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

 Para preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PFD total para todas as 

IPLs. Sendo assim, foi obtida a frequência da consequência mitigada, pela Equação (2.1):  

  
    

            
 

 

   

                           

 

 Substituindo os dados,   
         ,                  ,                     e  

                  , temos: 
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Tabela 4.35: Tabela LOPA para o Cenário 5 

Cenário N° 5 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Sobrepressão no tanque de armazenamento devido 

ao rollover resultante de estratificação e possíveis 

danos no tanque 

 

Nó-de- Estudo N° 

3 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

Sobrepressão no tanque e possível 

dano 
  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Rollover devido a estratificação  0,0637 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  0,0637 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Monitoramento de densidade e jato 

de mistura (FCV) 
9,247x10

-3
  

Alarme de alta pressão e válvula  

ESV 
4,676x10

-3
  

Duas válvulas PRVs 

 
7,175x10

-4
  

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 3,102x10
-8

  

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  1,976x10
-9

 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

SIM   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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vi) Comparação dos valores entre as duas metodologias 

 A Figura 4.29  ilustra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade 

para o Evento Iniciador 05. 

 

Figura 4.29: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI05 

A Figura 4.30  ilustra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para a IPL- Válvula FCV.  

 

Figura 4.30: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da IPL-FCV  
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A Figura 4.31  mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas. 

 
Figura 4.31: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 5  

4.5.3.6 Cenário 6 

 Se os operadores de linha fazem algo inapropriado no tanque que já está cheio com um 

alto nível de GNL, isto pode resultar no aumento do nível e então reporte dentro do espaço 

anular de GNL. Alem disso, também pode ocasionar em sobrepressão e possíveis danos ao 

tanque. 

 

i) Cálculo da frequência de falha para o Evento Iniciador  06 

O evento iniciador EI06  refere-se ao erro humano (erro do operador). No entanto, a 

frequência de falha para erro do operador não é fornecida em fontes de dados genéricos 

(OREDA, EIReDA). Neste caso, o método de Jeffreys para priori não informativa, conforme 

descrito na Seção 2.4.3.2, pode ser usado. Assume-se que a distribuição a priori segue uma 

distribuição gama com parâmetros α=0,5 e β= 0. O banco de dados LNG fornece o tempo de 

operação, número de falhas e MTBF para erro humano. 

A Tabela 4.36 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional do EI06. A mediana μ da distribuição a 

priori utilizada foi de 0,0344 ano
-1

. 

1,976E-09 

6,860E-11 
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Tabela 4.36: Dados utilizados como evidências para cálculo da frequência do EI06 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) 
Tempo de 

operação (ano) 

Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 0,0344
 

- - 5 

LNG - 19 553,125 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.32. 

 

Figura 4.32: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da frequência 

de falha do EI05  

 A Tabela 4.37 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da frequência do EI06.  

 Portanto, a frequência do EI06 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a  0,1693 ano
-1

. 
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Tabela 4.37: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da frequência de falha do EI06 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 0,1693    

Variância 2,538x10
6
    

1st 1,059x10
-3

 0,0306 6,354x10
-3

 2,536x10
-4

 

5th 4,754x10
-3

 0,0347 0,0107 8,786x10
-4

 

10th 8,888x10
-3

 0,0382 0,0141 1,649x10
-3

 

50th 0,0337 0,0981 0,0337 0,0119 

90th 0,1296 0,6741 0,0804 0,0300 

95th 0,2430 1,2815 0,1069 0,0330 

99th 1,0915 4,4441 0,1795 0,0373 

 

ii)  Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- Alarme de alto nível 

e intervenção humana 

 Para este cenário, duas IPLs são consideradas: uma delas é representada por dois 

alarmes de alto nível e intervenção humana. A outra é representada por dois detectores de alto 

nível e uma válvula ESV. Supõe-se que as funções de detector de alto nível e alarme de alto 

nível são independentes uma da outra.  

 A IPL 1 é composta por dois alarmes de alto nível e intervenção humana. A PFD do 

alarme de alto nível foi estimada com os dados OREDA e LNG. Para esta IPL o OREDA 

fornece a frequência de falha de um alarme de alto nível, estes dados devem ser convertidos 

em PFD usando o método de conversão de frequência como mostrado como mostrado na 

Equação (4.1). Além da PFD, a aplicação desse método gera os valores α e β da distribuição 

beta. Neste caso, o desempenho humano não é considerado perfeito porque o tanque de 

armazenamento pode tem alta severidade e os dados relativos a esta IPL estão disponíveis no 

banco de dados KGS. 

 A Tabela 4.38 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional do alarme de alta pressão. A mediana μ 

da distribuição a priori utilizada foi de 0,0201. 

Tabela 4.38: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Alarme de alto nível 

Banco de 

Dados 
Mediana (μ) Nº de Falhas (ano

-1
) Demanda (ano) 

Fator de Erro 

(EF) 

OREDA 0,0201
 

- - 5 

LNG - 9 347,9167 - 
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 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.33. 

 

Figura 4.33: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL-Alarme de alto nível  

 A Tabela 4.39 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD do alarme de alto nível.  

 Portanto, a PFD do alarme de alto nível determinada pela média da distribuição 

esperada da variabilidade populacional, é igual a 0,03. 

Tabela 4.39: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL- 

Alarme de alto nível 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Mean 0,0300    

Variance 1,660x10
-3

    

1st 2,480x10
-9

 0,0189 1,922x10
-3

 1,075x10
-12

 

5th 1,816x10
-4

 0,0224 4,557x10
-3

 7,085x10
-9

 

10th 1,722x10
-3

 0,0253 6,677x10
-3

 3,010x10
-7

 

50th 0,0200 0,0499 0,0194 1,431x10
-3

 

90th 0,0590 0,1732 0,0430 0,0176 

95th 0,0889 0,2455 0,0525 0,0213 

99th 0,2177 0,4055 0,0739 0,0262 

 

 Se dois alarmes de alto nível são instalados em um tanque de armazenamento e são do 

mesmo tipo, o fator de causa comum (β) deve ser considerado. A média PFD de um sistema 

de alarme de alto nível do tipo 1oo2 pode ser calculada de acordo com a Equação (4.3).  Neste 

caso, o fator de causa comum considerado para alarme de alto nível é de 5%, segundo 

0 
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0,3 
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opiniões de especialistas (Yun, 2007).  Portanto, a média PFD para dois alarmes de alto nível 

é: 

             
                

  

                                        

 

em que a PFD1oo1 é a PFD  do alarme de alto nível.  

 No caso da intervenção humana, o banco de dados KGS fornece os dados de 

probabilidade para o caso em que um operador não desligar  um alarme de alto nível com uma 

média de 8,00x10
-4 

e desvio padrão de 1,30x10
-3

. 

 Para que ocorra falha na IPL1, é necessário que ocorra falha nos dois alarmes de alto 

nível ou na intervenção humana. Sendo assim, para estimar a PFD da IPL1 utilizamos a 

equação algébrica booleana, como dado na Equação (4.2): 

 

                                   

 

  Seja PFD(A) = PFD do alarme de alto nível  e  PFD(B) = PFD da intervenção humana, 

então  o valor da PFD da IPL1 é:  

 

                                    

                                                              

               

 

 Portanto, a PFD da IPL1 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 1,849x10
-3

. 

 

iii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL2- Detector de alto nível 

e válvula ESV. 

 A IPL 2 é composta  por dois detectores de alto nível e uma válvula ESV. Os dados 

OREDA e LNG para o detector de alto nível e alarme de alto nível são os mesmos. Sendo 

assim, os resultados detalhados para esta IPL foram  identificados no item anterior.  

 De forma similar, não serão mostrados nesta seção os resultados detalhados  referentes à 

válvula ESV, pois foram mostrados na Seção 4.5.3.1.  

(4.3) 

(4.2) 
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Para que ocorra falha na IPL1, é necessário que ocorra falha nos dois detectores de alto 

nível ou na válvula ESV. Sendo assim, para estimar a PFD da IPL2 utilizamos a equação 

algébrica booleana, como dado na Equação (4.2): 

 

                                   

 

  Seja PFD(A) = PFD do detector de alto nível  e  PFD(B) = PFD da válvula ESV, então  

o valor da PFD da IPL2 é:  

 

                                    

                                                              

               

 

 Portanto, a PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 2,951x10
-3

. 

 

iv) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

  

 Para preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PFD total para todas as 

IPLs. Sendo assim, foi obtida a frequência da consequência mitigada pela Equação (2.1):  

 

  
    

            
  

                              

 

 Substituindo os dados,   
         ,                   e                    , 

temos: 

  
                                                

 

 

 

 

 

 

(4.2) 

(2.1) 
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Tabela 4.40: Tabela LOPA para o Cenário 6 

Cenário N° 6 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Se os operadores de linha fazem algo inapropriado 

ocorre um aumento do nível de GNL que conduz 

ao reporte dentro do espaço anular de GNL. Além 

disso, também pode ocasionar em sobrepressão e 

possíveis danos ao tanque. 

Nó-de- Estudo N° 

3 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

O aumento do nível de GNL conduz 

ao reporte dentro do espaço anular de 

GNL. Alem disso, também pode 

ocasionar em sobrepressão e 

possíveis danos ao tanque. 

  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

Erro humano  
0,1693 

 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

  
0,1693 

 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Dois alarmes de alto nível e 

intervenção humana 

1,85x10
-3

 

 
 

Dois detectores de alto nível  e 

válvula  ESV (BV-40) 

2,95x10
-3

 

 
 

   

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 
5,456x10

-6
 

 
 

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  
9,238x10

-7
 

 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

SIM   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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v)    Comparação dos valores entre as duas metodologias  

 A Figura 4.34  mostra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade de 

para o Evento Iniciador 06. 

 

Figura 4.34: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI06 

A Figura 4.35  ilustra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para as IPLs- Alarme de alto nível e Detector de alto nível. 

 

Figura 4.35: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da IPL-Alarme de 

alto nível 
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A Figura 4.36 mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA  baseada nas estimativas das frequência e probabilidades acima quatificadas. 

 

 
Figura 4.36: Comparação dos resultados das frequências de falhas mitigadas para o Cenário 6  

4.5.3.7 Cenário 7 

Se a válvula de bloqueio BV-45 fechar ilegitimamente durante o bombeamento de GNL 

por bombas de baixa  pressão e resultar na entrada  de gás vaporizado (BOG) durante a 

parada, pode haver uma possível subpressão dentro do tanque. Esta subpressão pode resultar 

em danos ao tanque de armazenamento. A frequência para falha no fechamento de uma 

válvula de bloqueio pode ser estimada com os dados OREDA e LNG.  

O Evento Iniciador 07 referente a este cenário é o mesmo do Cenario 2 e 3, pois 

referem-se a falha no fechamento da válvula de bloqueio. Sendo assim, os cálculos detalhados 

para este evento iniciador são mostrados na Seção 4.5.3.1.  

 

i) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL1- Alarme de baixa 

pressão e compressor (BOG) 

 Para este cenário três IPLs podem ser consideradas: a primeira é o alarme de baixa 

pressão e compressor BOG. A segunda é o detector de baixa pressão e a bomba de baixa 

pressão. E a terceira são duas válvulas de alívio de vácuo (VRV).  
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  A IPL 1 é representada pelo alarme de baixa pressão e compressor (BOG). A PFD do 

alarme de baixa pressão foi estimada com os dados OREDA e LNG, os cálculos detalhados 

para esta IPL foram  mostrados na Seção 4.5.3.3. 

  A outra IPL é o compressor (BOG) . A PFD do compressor (BOG)  pode ser estimada 

com os dados EIReDA e LNG. O EIReDA fornece o valor médio da PFD e os valores dos 

parâmetros α e β de uma distribuição beta para um compressor.  

  A Tabela 4.41 apresenta os dados utilizados como evidências para o cálculo da 

distribuição a posteriori da variabilidade populacional do compressor (BOG). A mediana μ da 

distribuição a priori utilizada foi de  2,0 x10
-4

. 

Tabela 4.41: Dados utilizados como evidências para cálculo da PFD da IPL- Compressor (BOG) 

Banco de Dados Mediana (μ) Nº de Falhas (ano
-1

) Demanda (ano) Fator de Erro (EF) 

OREDA 2,0x10
-4 

- - 5 

LNG - 116 6122,2222 - 

 

 A função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada é mostrada 

na Figura 4.37. 

 
Figura 4.37: Função densidade de probabilidade da variabilidade populacional esperada da probabilidade de 

falha da IPL- compressor(BOG) 

 A Tabela 4.42 apresenta os valores para as curvas da média e de 5%, 50% e 95% de 

probabilidade para a variabilidade populacional da PFD do compressor (BOG).  
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 Portanto, a PFD do compressor BOG determinada pela média da distribuição esperada 

da variabilidade populacional, é igual a 3,265x10
-3

. 

Tabela 4.42: Média e curvas percentuais da distribuição de variabilidade da probabilidade de falha da IPL- 

Compressor BOG 

Valor Média Curva de 5% Curva de 50% Curva de 95% 

Média 3,265x10
-3

    

Variância 1,216x10
-4

    

1st 2,500x10
-51

 8,702x10
-6

 6,101x10
-17

 5,000x10
-51

 

5th 8,297x10
-28

 9,233x10
-5

 5,532x10
-12

 5,157x10
-51

 

10th 5,078x10
-17

 2,511x10
-4

 7,711x10
-10

 8,593x10
-51

 

50th 8,975x10
-5

 3,618x10
-3

 7,119x10
-5

 2,226x10
-18

 

90th 8,408x10
-3

 0,0259 5,739x10
-3

 7,193x10
-5

 

95th 0,0158 0,0434 0,0108 1,101x10
-3

 

99th 0,0449 0,1029 0,0266 8,246x10
-3

 
 

 Caso o alarme de baixa pressão ou o compressor (BOG)  falhe, então ocorrerá o caso de 

falha na IPL1. Sendo assim, se considerarmos que eles são independentes, a equação 

algébrica booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL1 como dado na Equação (4.2):  

 

                                   

 

  Seja PFD(A) = PFD de alarme de baixa pressão e  PFD(B) = PFD do compressor 

(BOG), então o valor da PFD da IPL1 é:  

 

                                    

                                                             

               

 

 Portanto, a PFD da IPL1 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 6,034 x10
-3

. 

ii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL2- Detector de baixa 

pressão e bomba de baixa pressão 

  A IPL 2 é representada pelo detector de baixa pressão e bomba de baixa pressão. A PFD 

do detector de baixa pressão foi estimada com os dados OREDA e LNG, que são os mesmos 

dados referentes ao alarme de baixa pressão. Sendo assim, os resultados detalhados para esta 

IPL encontram-se no item anterior.  
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  A bomba de alta pressão e a bomba de baixa pressão possuem os mesmos apresentam os 

mesmos valores para a distribuição a priori e evidências conforme podemos observar, 

respectivamente, nas Tabelas 4.4 e 4.6. Sendo assim, os resultados detalhados para a bomba 

de baixa pressãoforam mostrados na Seção 4.5.3.3  

 Caso o detector de baixa pressão ou a bomba de baixa pressão falhe, então ocorrerá o 

caso de falha na IPL2. Sendo assim, se considerarmos que eles são independentes, a equação 

algébrica booleana pode ser utilizada para estimar PFD de IPL2 como dado na Equação (4.2):  

 

                                   

 

  Seja PFD(A) = PFD do detector de baixa pressão e  PFD(B) = PFD da bomba de baixa 

pressão, então o valor da PFD da IPL2 é:  

 

                                    

                                                             

               

 

 Portanto, a PFD da IPL2 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 4,781 x10
-3

. 

iii) Cálculo da probabilidade de falha na demanda para a IPL3- Duas válvulas de 

alívio de vácuo (VRV) 

 

A IPL3 é formada por duas válvulas de alívio de pressão (VRV). Os dados para as 

válvulas VRV e válvulas TSV são os mesmos, sendo assim os resultados detalhados para esta 

IPL estão na Seção 4.5.3.2. 

 Se duas válvulas (VRV) são instaladas em um tanque de armazenamento e são do 

mesmo tipo, o fator de causa comum (β) deve ser considerado. A média PFD de um sistema 

de válulas VRV do tipo 1oo2 pode ser calculada de acordo com a Equação (4.3).  Neste caso, 

o fator de causa comum considerado para válvulas  do tipo VRV  é de 0,1%, segundo 

opiniões de especialistas. Portanto, a média PFD para duas válvulas é: 

 

             
                

  

                                                    

(4.2) 

(4.3) 
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em que a PFD1oo1 é a PFD  da válvula VRV.  

 Portanto, a PFD da IPL3 determinada pela média da distribuição esperada da 

variabilidade populacional, é igual a 8x10
-6

. 

 

iv) Planilha LOPA (Etapas 7 e 8) 

  

 Para preenchimento da planilha LOPA é necessário o valor da PFD total para todas as 

IPLs. Sendo assim, foi obtida a frequência da consequência mitigada, pela Equação (2.1):  

 

  
    

            
 

 

   

                           

 

 Substituindo os dados,   
         ,                   e                    , 

                 , temos: 

  
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1) 



Capítulo 4 Aplicação da Metodologia 
 

140 

 

Tabela 4.43: Tabela LOPA para o Cenário 7 

Cenário N° 7 

Título do Cenário: Distribuição a Posteriori 

Subpressão no tanque devido a bomba 

externa sem entrada de gás vaporizado  

resultante da falha durante o fechamento da 

BV-25. Possíveis danos no tanque. 

Nó-de- Estudo N° 

3 

Dados Descrição Probabilidade 
Frequência 

(por ano) 

 

 

Descrição da 

Consequência / Categoria 

 

.Subpressão e possível dano ao 

tanque 
  

 

Critério de Tolerância ao 

Risco (Frequência) 

 

Ação Requerida  > 1,00x10
-3 

Tolerável  < 1,00x10
-5 

 

Evento Iniciador 

(Frequência) 

 

  
0,0273 

 

 

Frequência da 

Consequência Não 

Mitigada 

 

Falha no fechamento da válvula de 

bloqueio com desarme por alta 

pressão (shut-off) (BV-45) 

 
0,0273 

 

 

Camadas de Proteção 

Independentes 

 

Alarme de baixa pressão e 

compressor BOG 

6,034x10
-3

 

 
 

Detector de baixa pressão e bomba de 

baixa pressão 

4,781x10
-3

 

 
 

Duas válvulas de alívio de vácuo 

(VRV) 
8,000x10

-6
  

 

PFD total para todas as 

IPLs 

 

 
2,308x10

-10
 

 
 

 

Frequência da 

Consequência Mitigada   

(por ano) 

 

  
6,3x10

-12
 

 

 

Critério de tolerância de 

risco é atendido? (Sim / 

Não) 

 

SIM   

 

Ações requeridas para 

conhecimento dos critérios 

de risco toleráveis 

 

   

 

 

Observações 
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v) Comparação dos valores entre as duas metodologias  

 O evento iniciador dos Cenários 2, 3 e 7 é o mesmo. Portanto, a Figura 4.14, mostrada 

na Seção 4.5.3.2,  mostra a média da frequência e variação do intervalo de probabilidade para 

o Evento Iniciador 03.  

A Figura 4.38 mostra a média da PFD e variação do intervalo de probabilidade (5% - 

95%) para a IPL- Compressor (BOG). 

 

Figura 4.38: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para a PFD da IPL-

Compressor (BOG) 

A Figura 4.39  mostra a frequência da consequência mitigada estimada a partir da 

planilha LOPA baseada nas estimativas das frequências e probabilidades acima quantificadas. 
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Figura 4.39: Comparação dos resultados de média e intervalo de probabilidade para o EI07 

4.5.3.8 Discussão final 

Neste capítulo, observou-se que a metodologia proposta por Yun(2007) é inadequada 

para LOPA baseada em dados não homogêneos, pois Yun (2007) sistematicamente tanto 

subestima a incerteza como também subestima a magnitude das frequências e probabilidades 

dos eventos e IPLs envolvidos. Os gráficos com os valores comparativos entre a Análise 

Bayesisana Clássica e Análise Bayesiana em Dois Estágios mostram que todas as métricas 

estimadas sofrem um deslocamento para cima dos valores médios obtidos por Yun (2007), ou 

seja, ele utiliza um método conservador mesmo em face de evidência informando o oposto. 

Como consequência desta subestimação das frequências e probabilidades obtidas por Yun 

(2007) nas etapas anteriores, tem-se o resultado esperado de subestimar grosseiramente a 

frequência de ocorrência de falhas mitigadas para o cenário. 

Por outro lado, a metodologia aqui proposta se mostrou adequada para o tratamento 

explícito da não- homogeneidade das frequências e probabilidades normalmente disponíveis 

para o analista em situações de escassez de dados: opinião de especialistas, banco de dados 

genéricos e dados empíricos de unidade/sistemas em operações semelhantes, mas não 

idênticos ao em análise. Esta situação é comum no contexto da indústria de GNL, em 

particular no Brasil, por não existir grande experiência operacional acumulada e nem 

tampouco a existência de banco de dados de confiabilidade característico desta indústria. 

6,300E-12 

5,500E-14 

0,000E+00 5,000E-12 1,000E-11 

Análise Bayesiana em 

Dois Estágios 

Análise Bayesiana 

Clássica 

Frequência da Consequência Mitigada- 
Cenário 7 

Frequência da Consequência 

Mitigada 
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Note ainda que a metodologia de Yun (2007) é um caso especial da metodologia aqui 

desenvolvida, pois corresponde ao segundo estágio da LOPA-Bayesiana em Dois Estágios ou 

seja, quando as evidências são homogêneas.  

Observou-se ainda que a Etapa 9- Recomendações para Aprimoramento de Segurança 

da metodologia aqui proposta não foi realizada, pois as recomendações de segurança devem 

ser feitas pela equipe HAZOP. Como neste trabalho foram utilizados os dados da pesquisa de 

Yun(2007) para fins comparativos, não foi possível ter acesso a equipe executora da 

identificação de perigos. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento da metodologia LOPA-Bayesiana em Dois 

Estágios. Essa metodologia possibilita o cálculo da frequência de falha mitigada de um 

cenário, através  da utilização de dados específicos e parcialmente relevantes como dados de 

campo e opiniões de especialistas. A Análise Bayesiana em Dois Estágios é a forma adequada 

para o cálculo desta frequência, por considerar a não homogeneidade dos dados que são 

obtidos em diferentes condições de operação. Além disso, o método permite a quantificação 

explícita da incerteza relativa a uma dada métrica de confiabilidade (frequência de falha, 

probabilidade de falha).  

A metodologia proposta foi ilustrada através de um exemplo de aplicação no contexto 

da indústria de GNL. Para tanto, realizou-se um estudo comparativo com a metodologia 

LOPA-Bayesisana  proposta por Yun (2007), que mostrou-se conservadora ao desconsiderar a 

variabilidade populacional dos dados, subestimando tanto a incerteza (intervalo de 

probabilidade) quanto as médias das frequências e probabilidades. Diferentemente da 

metodologia  proposta aqui que considera a não-homogeneidade dos dados, e apresenta um 

estágio para análise da variabilidade populacional (primero estágio).  

Sendo assim, a metodologia proposta por Yun (2007) é um caso especial da 

metodologia LOPA-Bayesiana em Dois Estágios, pois corresponde a utilização clássica do 

Teorema de Bayes para dados homogêneos (segundo estágio).   

 Neste contexto, pode-se observar na Tabela 5.1 que a  metodologia LOPA-Bayesiana 

em Dois Estágios apresentou para a frequência dos cenários mitigados, valores superiores aos 

encontrados na aplicação da metodologia desenvolvida por Yun (2007), o que confirma a 

subestimação do nível de incerteza dos dados por parte de Yun (2007) ao desconsiderar a não 

homogeneidade destes. Pode-se observar ainda que na pesquisa de Yun (2007) dos sete 

cenários avaliados, apenas um não atendeu o critério de tolerância estabelecido na planilha 

LOPA. Por outro lado, nesta pesquisa dos mesmos sete cenários avaliados dois não atenderam 

o critério de tolerância estabelecido pela planilha LOPA. Além disso, observou-se que os 

intervalos de probabilidade (5%-95%) obtidos para as métricas avaliadas foram bastante 

extensos, devido a pequena quantidade de evidências utilizadas na análise.  

 Esta aplicação no contexto da indústria de GNL forneceu resultados em conformidade 

com os dados de entrada. E portanto, indicam que o método é factivel, bem como coerente 

conceitualmente.Portanto, pode-se concluir que foram alcançados os objetivos desta pesquisa. 
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Tabela 5.1: Resumo dos resultados das frequências dos cenários mitigados das duas metodologias 

Cenários Análise Bayesiana Clásica Análise Bayesiana em Dois 

Estágios 

Cenário nº Descrição do cenário Frequência do 

cenário 

mitigado 

Critérios de 

tolerância são 

atendidos? 

Frequência do 

cenário 

mitigado 

Critérios de 

tolerância são 

atendidos? 

1 Vazamento de GNL 

no braço de 

carregamento durante 

o descarregamento 

9,87x10-8 SIM 1,35x10-6 SIM 

2 Aumento da pressão 

no braço de 

descarregamento 

devido a falha no 

fechamento da BV-1 

durante o 

descarregamento   

2,90x10-6 SIM 6,43x10-5 NÃO 

3 Cavitação e danos a 

bomba de alta pressão 

devido a baixa pressão 

do recondensador 

resultante da falha no 

fechamento da BV-32. 

Vazamento e incêndio 

1,37x10-5 NÃO 1,30x10-4 NÃO 

4 A temperatura mais 

alta no recondensador 

devido à entrada de 

mais gás resultante da 

FCV-33  

1,88x10-9 SIM 1,50x10-6 SIM 

5 Sobrepressão no 

tanque devido a 

sobreposição 

resultante da 

estratificação e 

possíveis danos no 

tanque 

6,86x10-11 SIM 1,976x10-9 SIM 

6 Aumenta e conduz o 

nível de GNL para 

transitar em espaço 

anular de GNL porque 

o operador de linha 

aumenta o tanque 

errado  

2,80x10-7 SIM 9,24x10-7 SIM 

7 Subpressão no tanque 

devido a bomba 

externa sem entrada de 

gás vaporizado  

resultante da falha 

durante o fechamento 

da BV-25. Possíveis 

danos no tanque.  

5,5x10-14 SIM 6,3x10-12 SIM 
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 Com relação a trabalhos futuros, ao se escolher um terminal de GNL específico, será 

possível, aplicar esta metodologia, inclusive aplicando os dois estágios da análise Bayesiana, 

de modo a atualizar a distribuição a posteriori do primeiro estágio, correspondente a priori do 

segundo estágio, com os dados específicos da planta. Esta aplicação é fundamental para a 

propagação da incerteza.  
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PFD, P&D de um 

terminal de importação de GNL 

 

 

 

Instrumentação 
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Tubulação  e Linha de Sinal  

BV (Válvula de Bloqueio) 

CV (Válvula de Retenção) 

PSV (Válvula de Alívio de Pressão) 

VRV (Válvula de Alívio de Vácuo) 

TSV (Válvula de Segurança Acionada pela 

Temperatura) 

FCV (Válvula de Controle de Fluxo) 

MOV (Válvula Operada por Motor) 

 

TI (Indicador de Temperatura) 

PI (Indicador de pressão) 

DI (Indicador de Densidade) 

LT (Transmissor de nível) 

DT(Transmissor  de Densidade) 

TT (Transmissor de Temperatura) 

LIA (Alarme indicador de Nível) 

PIA (Alarme Indicador de Pressão) 

 

Linha GNL 

Linha GN 

Linha Sinal 
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APÊNDICE 

 

Seguem abaixo, para os Cenários de 01 a 07, as distribuições conjuntas dos parâmetros 

da variabilidade populacional e distribuição acumulada esperada para cada evento iniciador e 

IPL referentes aos respectivos cenários. 

a) Cenário 1 

 IPL- Detector de gás (Cenário 4) 

 

Figura A1: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Detector de gás 

 

 

Figura A2: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do Detector de gás 



 

 

 IPL- Detector de fogo 

 

Figura A3: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Detector de fogo 

 

 

Figura A4: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do Detector de fogo 

 



 

 

 IPL-  Válvula ESV (Cenários 5 e 6) 

 

Figura A5: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional da válvula ESV 

 

 

Figura A6: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da válvula ESV 

 

 



 

 

b) Cenário 2 

 

 Evento iniciador 02 

 
Figura A7: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Evento iniciador 02 

 

 

Figura A8: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência de falha do Evento 

iniciador 02 



 

 

 IPL- Válvulas TSV e PRV (Cenário 5) 

 

 

Figura A9: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional doVálvula TSV 

 

 

Figura A10: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD da TSV 

 

 



 

 

c) Cenário 3 

 

 IPL- Alarme de baixa pressão (Cenário 7) e Alarme de alta pressão (Cenário 5) 

 

 

Figura A11: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Alarme de baixa 

pressão 

 
Figura A12: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do Alarme de baixa 

pressão 

 



 

 

 

 IPL- Bomba de alta pressão e Bomba de baixa pressão (Cenário 7) 

 

 
Figura A13: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional da Bomba de alta pressão 

e Bomba de baixa pressão 

 
 

Figura A14: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD da Bomba de alta 

pressãoe Bomba de baixa pressão 



 

 

d) Cenário 4 

 

 Evento iniciador 04 

 

 

Figura A 15: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Evento iniciador 04 

 

 

Figura A16: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência de falha do Evento 

iniciador 04 

 



 

 

 IPL- Alarme de alta temperatura 

 

 

Figura A 17: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Alarme de alta 

temperatura 

 

Figura A18: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do Alarme de alta 

temperatura 

 



 

 

e) Cenário 5 

 

 Evento iniciador 05 

 

 

Figura A 19: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Evento iniciador 05 

 

 

 
Figura A20: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência de falha do Evento 

iniciador 05 

 

 



 

 

 IPL- FCV 

 

 

Figura A 21: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional da Válvula FCV 

 

 

Figura A22: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD da Válvula FCV 

 

 



 

 

f) Cenário 6 

 

 Evento iniciador 06 

 

Figura A 23: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Evento iniciador 06 

 

 
 

Figura A24: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da frequência de falha do Evento 

iniciador 05 

 

 



 

 

 IPL- Alarme de alto nível,  Detector de alto nível e Detector de baixa pressão 

(Cenário 7) 

 

 

Figura A 25: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do Alarme de alto nível, 

Detector de alto nível e Detector de baixa pressão 

 

Figura A26: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do Alarme de alto nível, 

Detector de alto nível e Detector de baixa pressão 



 

 

 

g) Cenário 7 

 

 IPL- BOG Compressor 

 

Figura A 27: Distribuição a posteriori dos parâmetros da variabilidade populacional do BOG Compressor 

 

 

Figura A28: Distribuição acumulada esperada da variabilidade populacional da PFD do  

BOG Compressor 


