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RESUMO: Neste trabalho é propossto um novoo método dee análise de riscos para iidentificação
o desvios dee
processos qque: (i) melhor interpretaa o comportaamento anorm
mal do proceesso, (ii) usaa simulação de
d processoss
para identifficação dos desvios
d
de prrocesso; e (iiii) conclui o estudo a paartir de uma reunião de especialistass
que usam seeus conhecim
mentos empírricos para a aavaliação do
os cenários id
dentificados pela etapa de simulação..
Com o uso da metodoloogia é possív
vel melhor enntender a din
nâmica e não
o linearidadee do processo
o analisado e
obter resulltados quanttitativos doss desvios. A quantificaação prévia dos desvioos possibilitta melhoress
conclusões durante a annálise empírica do estudoo, reduzir o tempo
t
de reu
união e melhoorar os resulltados finais..
Dois estudoos de caso sãão apresentad
dos, sendo um
m composto por um sisteema de partiida de bombaas, em que o
processo é analisado viia HAZOP e via metoddologia propo
osta e as vaantagens na m
melhor interrpretação doo
processo e nos resultaddos obtidos são
s apresentaadas. No seg
gundo estudo
o de caso, uum sistema de
d separaçãoo
primária de uma platafoorma offshoree é analisadoo a fim de ex
xemplificar como
c
um com
mportamento
o anormal doo
processo poode ser analissado de form
ma dinâmica.

1.

INT
TRODUÇÃ
ÃO E OBJE
ETIVO

Atuallmente, diferentes técniccas de análiise se riscoss são aplicad
das na indússtria. Normaalmente, taiss
técnicas appresentam metodologias
m
bem definiidas que são
o aplicadas por um gru
rupo multidiisciplinar dee
especialistas [1, 2]. Parra perigos dee processos iindustriais, o estudo de HAZOP
H
(hazzard operability) [3-6] é
um dos maiis aplicados [6].
[ Idealizad
do para proceessos contínu
uos, a principal aplicaçãoo da metodologia está naa
identificaçãão dos perigoos em indústtrias que lidaam com matteriais perigo
osos, buscanddo eliminar as fontes dee
grandes aciidentes [7], entretanto
e
a melhor com
mpreensão da operação do
d sistema ttambém tem
m sua grandee
importânciaa no estudo [3]. O estud
do de HAZO
OP é demand
dado em várrios program
mas de gerenciamento dee
riscos, em que os cennários indesejados são identificado
os a fim de possibilitarr uma posteerior análisee
quantitativaa de risco. Enntretanto, paara o gerenci amento de riisco de uma indústria quuímica, norm
malmente sãoo
solicitadas aapenas analisses qualitativ
vas de risco, fazendo com
m que toda su
ua segurançaa dependa daa eficiência e
qualidade dde tais estudoos [8].
Dadaa a importânccia em identiificar e analiisar perigos industriais,
i
é esperado a necessidade contínua dee
técnicas aprimoradas. Neste
N
sentid
do, técnicas que utilizam
m ferramentas computaccionais são amplamentee
estudadas ppara melhoraar a eficiênccia de tais eestudos, com
mo os estudos de experrt systems ap
plicados em
m
análises de HAZOP [7]. Ademais, a aplicação de simulação dinâmicaa para seguraança também
m é bastantee
estudada [99-11]. Especcificamente para
p
análise de riscos, estudos
e
que apresentam
m um HAZO
OP estendidoo
baseado em
m simulação dinâmica
d
[12
2] e uso de ssimulação din
nâmica em análises
a
de deesvios em prrocessos nãoo
lineares [13-14] destacaam a importân
ncia da simuulação para estudos
e
de deesvios de proocessos.
m, o presente trabalho teem como obj
bjetivo apreseentar um nov
vo método dde análise dee riscos paraa
Assim
identificaçãão desvios dee processos. O método pproposto iden
ntifica a falh
ha de um disp
spositivo com
mo o cenárioo
de risco a ser analisaddo, faz uso de simulaçãão de processsos para id
dentificação de todos oss desvios dee
processos ddependentes das falhas dos
d dispositivvos e é conccluído com uma
u
análise empírica do
os resultadoss
gerados pelaas simulaçõees.

2.

DE
ESCRIÇÃO
O DO TRAB
BALHO R
REALIZAD
DO
2.1. Mé
Método Propoosto

O método propoosto é baseaado na melhhor interprettação das causas e connsequências do sistema..
Identificanddo que qualqquer desvio de processoo é causado por uma modificação
m
aanterior em um de seuss
dispositivoss, o método foi desenvo
olvido a parrtir da interp
pretação do processo coonforme aprresentado naa
Figura 1.

Figu
ura 1: Interprretação do prrocesso utilizzado.
m
são:
As principais caractterísticas do método
•
•
•

dentificação das falhas dos disposittivos, que iddentificarão os cenárioss
Iníccio da análise com a id
anaalisados.
Sim
mulação fenoomenologica dos desvios a fim de se identificar os
o desvios dee processos relacionados
r
s
às ffalhas dos disspositivos
Usoo dos resultaados das sim
mulações com
mo imput paara a análisee empírica de risco, que identifica e
anaalisa as conseequencias dos desvios de processo ideentificados

A fim
m de serem aproveitadass ao máximoo as informaações dispon
nibilizadas nnas simulaçõ
ões e melhorr
representar o sistema descrito, oss resultadoss do estudo
o são apreseentados em uma tabelaa, conformee
apresentadoo na Tabela 1.
1
bela 1: Tabelaa da análise de
d risco prop
posta
Tab

mportante deestacar a sep
paração do estudo
e
em duuas partes: “Análise
“
doss
A paartir desta deescrição, é im
t
as infoormações im
mportantes do
o processo, qque podem ser
s obtidas a
resultados dda simulaçãoo”, em que todas
partir dos reesultados daas simulações, são listadaas; e “Análisse empírica””, em que é rrealizada a identificação
i
o
das conseqquências inddesejadas caausadas pelaa modificaçãão dos disp
positivos e também as necessáriass
avaliações dde risco paraa as consequêências identifficada.
Na Fiigura 2 é aprresentada a seequencia de procedimenttos a serem seguidos
s
no m
método prop
posto.

Figura 2: Sequência de procedimentos do métod
do proposto.

3.

RESULTADOS OBTIDOS
S
3.1. Sisstema de Paartida de Bom
mbas
3.1..1. Descriçãoo

O sistema dde partida dee bombas é um
u sistema enncontrado em
m instalações com bombbas de grandee capacidadee
(alta vazão e pressão dee descarga). O sistema coonsiste em um
m arranjo de tubulações qque conectam
m a descargaa
da bomba ccom sua sucçção, permitin
ndo a recircuulação do flu
uido, e acidentes de tubuulação necesssários para a
estabilizaçãão da pressãoo da descargaa da bomba ccom sua sucção. O sistem
ma é utilizaddo na partidaa da bomba a
fim de miniimizar a potêência requeriida, evitandoo assim dano
os elétricos que
q podem caausar incênd
dio ou outrass
consequênccias indesejaddas. O sistem
ma analisado é apresentad
do na Figuraa 3, os intertrravamentos e alarmes doo
sistema na T
Tabela 2 e oss dados utilizzados para a simulação sãão apresentados na Tabella 3.

Figura 3: Siste
tema de partiida de bombaas.
vamentos doss FIs.
Tabeela 2: Alarmees e intertrav
FI1
FI2

Valor
250 m3/h
600 m3/h

Alarme
FAL1
FAL2

Intertravam
mento*
FSL1 - Desliga BB
FSL2 - Deslliga BP

* BB
B = bomba boooster e BP = bomba prin
ncipal

Tabela
T
3: Esppecificações da simulação
o.
P0 (coluna de petróleo)
Equação
E
de peerda de carga
Rugosidade
R
reto dos tuboos (para os 13 tubos)
Comprimento
C
Diâmetro
D
dos tubos (para os 13 tubos)
Densidade
D
Viscosidade
V
Curva
C
da bom
mba principal (F
( [=] m3/h)
Curva
C
da bom
mba booster (F
F [=] m3/h)
Vazão
V
mínimaa da bomba prrincipal
Vazão
V
mínimaa da bomba boooster
Diâmetro
D
do oorifício da bom
mba principal
Diâmetro
D
do oorifício da bom
mba booster

1110.2 kPa
Daarcy-Weisbacch
4.5572×10-5 m
[220 30 10 10 70
0 16.5 6 15.9 80
8 10 10 20 100] m
[1 .40 1.407 0.74
4 0.58 1.04 0.58 0.48 0.23 00.58 0.23 0.18
8 0.38 0.18] m
9337 kg/m3
2006.14 cP
(−
−1.8×10-8 F3 + 1.8×10-4 F2 − 0.28 F + 84566.53) kPa
-5 2
(22.8×10-8 F3 − 8.3×10
8
F + 0.051
0
F + 13033.1) kPa
3
Fbbomba.principal > 720
7 m /h (0.20
0 m3/s)
Fbbomba.booster > 32
20 m3/h (0.09 m3/s)
2.66 in (0.0660 m)
m
2.88 in (0.0711 m)
m

Neste trabaalho, a metoddologia prop
posta foi apllicada na sittuação em que
q uma bom
mba booster está ligada,,
sendo requeerida a partidda de uma bo
omba princippal. Nesta situ
uação, o posicionamentoo normal das válvulas sãoo
os apresentaados na Tabeela 4 e os vaalores, em coondição norm
mal, das variáveis analisaadas são os apresentados
a
s
na Tabela 5.
Tabela
T
4: Possição normall das válvulas.
Válvula
V
UV-01
U
XV-01
X
XV-02
X
XV-03
X
HV-01
H
HV-02
H
HV-03
H
HV-04
H

Posiçção
Fechada
Aberrta
Aberrta
Aberrta
Aberrta
Fechada
Aberrta
Fechada

ores das variiáveis de processo em con
ndição norm
mal.
Taabela 5: Valo
Variá
ável de
proceesso

Locaalização da
variiável*

Condiçã
ão
normal

PN1
FN1
PN2
FN2
FN3
FN4
FN5
FN6
FN7

N1 - BB descargaa
N1 - BB descargaa
N2 - BP descargaa
N2 - BP descargaa
N3 - A1
N4 - A2
N5 - A3
N6 - A4
N7 - Duto

13.9x10
05 Pa
0.31 m3/s
96.5x10
05 Pa
0.21 m3/s
0.21 m3/s
0 m3/s
0.10 m3/s
0 m3/s
0 m3/s

* BB
B = bomba boooster e BP = bomba prin
ncipal
3.1..2. Resultadoos do HAZO
OP
Na Tabela 6 é apresentaado o resultad
do de um doss cenários do
o estudo de HAZOP,
H
em que o desvio
o “pressão
baixa” foi aaplicado ao nó
n 2 (N2) e em
m que foi reaalizado a quaalificação de risco para ddanos à installação.
Tabela 6: Análise de H
HAZOP: “preessão baixa”” no nó N2.
Desvio de
C
Causas
processo

Consequência
C
as

Salvaguardas

Dano
os à instalaçãão
Freq
q. Sev.

Riscco

as,
Nota
obserrvações e
recom
mendações

11-HV-01 Aberrta
22-UV-01 Aberrta
33-XV-02 Fechhada
Baixa
pressão

44-Parada da boomba
bbooster
55- Parada da bomba
b

*FSL2
*Dano à bomb a;
(desligaa a
*Baixa vazão
bomba
(ccausa 3, 4 e 5))
*Vazão alta (caausas principaal por
1 e 2)
vazão baixa)
b

5

3

Marrginal

pprincipal

É posssível prever
interttravamento dee
baixaa pressão, mass
são necessárias
n
mais informações
para ajuste
a
do set
pointt do
instru
umento.

3.1.3. Aplicação do estudo dee risco propossto

Apóss a identificação dos disp
positivos do S
Sistema e su
uas possíveis falhas, apreesentadas na Tabela 7, oss
passos da Figura 2 foram
m aplicados.
Taabela 7: Falhaas nos disposittivos analisadas.
Dispositivos*
*
XV-01
XV-02
XV-03 ou HV
V-01**
HV-02
UV-01
Bomba princiipal
Bomba booster

Falhha
Fechhamento da váálvula
Fechhamento da váálvula
Fechhamento da váálvula
Fechhamento da váálvula
Abeertura indevidaa
Paraada
Paraada

Númeero do cenárioo
1
2
3
4
5
6
7

m identificaddas na partidaa da bomba
*As falha das HV-03 e HV-04 foraam desconsidderadas, poiss estas seriam
boosterr, etapa anterrior à partida da bomba principal.
**falhas ccom os mesm
mos desvios
s
desvios de processo dependentess e execuçãoo
Todaas as falhas fooram simuladas a fim dee identificar seus
da análise eempírica. Os resultados do
d cenário 4 são apresen
ntados na Tab
bela 8 e suass notas e reccomendaçõess
na Tabela 99.
Tabela 8: Reesultados do ceenário 4.
Sistema: Sisstema de partidda de bombas
Dispositivo: HV-02
Cenário: 4
Análise doss resultados da
a simulação
Falha do
Informaçãoo dos desvios
dispositivo Valor norm
mal
or em
Valo
da variávell
desv
vio
PN1: 13.9x105 Pa 13.1x
x105 Pa
3
FN1: 0.31 m /s
0.50 m3/s
5
PN2: 96.5x10 Pa 90.1x
x105 Pa
3
FN2: 0.21 m /s
0.40 m3/s
3
FN3: 0.21 m /s
0.20 m3/s
3
FN4: 0 m /s
0.20 m3/s
3
FN5: 0.10 m /s
0.097
7 m3/s
Abertura
3
3
FN6: 0 m /s
0 m /s
FN7: 0 m3/s
0 m3/s
Análise emppírica
Salvaguarda
Consequên
ncias
das
futuras
consequências
Alta potência –
Sem

S
Salvaguardass dos desvios
V
Variável
Alarme
sseguida
S
Sim
Não
S
Sim
Não
S
Sim
Não
S
Sim
Não
N
Não
Não
N
Não
Não
N
Não
Não
N
Não
Não
S
Sim
Não

Intertravam
mento

Posssibilidade de
ação
o humana?

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim: Via análise
das variáveis
v
de
proccesso
segu
uidas PI1,
FI1, PI2 e FI2.

A
Análise de rissco: Integridaade de ativos
F
Frequência

Severidade

Risco

5

3

Marginal

Nota
as,
obseervações e
reco
omendações
Reco
omendação 1

Dano à bom
mba
principal
Foco de inccêndio

salvaaguarda
Sisteema de
comb
bate a
incên
ndio

3

4

Marginal

Notaa 1

Tabela 9:: Nota e recom
mendação.
Nota 1
Como o “focco de incêndioo” é uma conseequência futurre da “alta pottência”, e não necessariameente “alta potêência” leva à
“foco de incêêndio”, a frequuência de “inccêndio é menoor do que a freequência de “aalta potência” .
Recomendaçção 1
Dado risco m
marginal, é neccessária previsão de uma saalvaguarda parra o Sistema, podendo
p
ser in
intertravamenttos ou alarmess
para as variávveis acompannhadas (FI1, PI1, FI2, PI2).

3.1.4. Comparaçção do estudo
o de HAZOP com o métod
do proposto

Os reesultados da Tabela 6 mo
ostram que ““pressão baix
xa” no N2 é uma conseqquência de várias causas,,
incluindo a abertura daa HV-02, anaalisada pela metodologiaa proposta (Tabela 8). E
Entretanto, nem
n
todas ass
causas que levam a “preessão baixa” no N2 têm aas mesmas causas
c
e conssequências fuuturas. Na Tabela 10 sãoo
apresentadaas as relaçõees entre as causas
c
e connsequências futuras dos cenários obbtidas pela metodologiaa
proposta quue apresentaram “pressão baixa” no N
N2.
Tabelaa 10: Causa e consequência
c
futura dos cen
nários com “p
pressão baixa”” no N2.
Causa
Aberturra da HV-02 e UV-01
Fecham
mento da XV-002
Parada dda bomba boooster
Parada dda bomba prinncipal

Consequênciia futura
*Dano à bom
mba principal (potência altaa);
*Foco de inccêndio.
* Dano à bom
mba principal (sem vazão nna sucção);
* Dano à bom
mba principal (vazão menor
or que a mínim
ma).
*Sem conseq
quências futurras.

Confo
forme apreseentado na Taabela 10, dife
ferentes caussas apresentaam diferentess consequên
ncias futuras,,
mesmo tenddo o mesmoo desvio de variável de processo. Esta
E
conclusãão resume uuma das difiiculdades doo
estudo de H
HAZOP em identificar as
a consequênncias no proccesso a partiir da análisee de um únicco desvio dee
processo.
3.2. Sep
ma plataform
ma offshoree
paração priimária de um
3.2..1. Descriçãoo
Durannte a extraçção de óleo, uma platafoorma offshore separa ólleo, gás e a água produ
uzida no seuu
sistema de tratamento primário e controla
c
suaa produção via
v injeção do
d gás produuzido (gás-lift) em seuss
poços. Um ffluxograma simplificado
de tal sistem
s
ma é apresenttado na Figu
ura 4.

F
Figura 4: Fluxoograma simplificado de um
m sistema de seeparação prim
mária em uma pplanta offshorre.

Para realizar as simulações
s
necessárias
n
à aplicação da
d metodolo
ogia propostaa foi utilizad
do o modeloo
fenomenolóógico do proocesso desen
nvolvido noo simulador de processo
os EMSO [115], que contou com a
contribuiçãoo de diferenttes pesquisad
dores [16, 177]. Em situação de operaçção normal, a simulação considerou
c
a
produção coontinua dos três poços e o sistema de controle implementad
do para conttrolar a quallidade da doo
óleo, via BS
SW (basic seediments and
d water), e áágua, via TOG (teor de óleo e graxa) produzido. As variáveiss
acompanhaddas para o enntendimento do processo são as apressentadas na Tabela
T
11.
Tabela 11: Variávveis de processso acompanhaadas.
Variável de prrocesso

Deescrição das variáveis
v

Fgas
Fwater
Foil
Pheader
T
TOG
B
BSW
Fflaregas

Prrodução total de
d gás
Prrodução total de
d água
Prrodução total de
d óleo
Prressão no man
nifold de produ
ução
Teeor de óleo e graxa
g
na água
Baasic sedimentss and water no
o óleo
Allívio total de gás
g para o flarre

3.2.2. Aplicação na análise dee risco propo sta

Nestee exemplo fooi estudada a abertura inddevida da váálvula de flare, localizadaa a jusante do
o K.O. drum
m
e a montannte do sistem
ma de flare. A válvula fo
foi projetada para aliviarr gás para o flare a fim de mante a
pressão do ssistema menor que 10.1×
×105 Pa (10 aatm). Em operação norm
mal, a pressãoo do sistema é menor quee
10 atm e a válvula se mantem fechada.
f
A simulação dinâmica
d
reaalizada paraa o cenário investigadoo
considerou operação noormal até 100
00 segundoss, momento em
e que a vállvula de alívvio para o flaare teve umaa
abertura inddevida de 400%. A simu
ulação dinâm
mica continuo
ou até 3600 segundos a fim de se identificar o
comportameento do sisteema. O com
mportamento das variáveeis acompanh
hadas (Tabeela 11) é aprresentado naa
Figura 5.

Legenda:
Cenário dde falha
Operaçãoo normal

ução total dee gás; (b) Fwater (kmol/h
h) – produçãão total de água;
á
(c) Foill
Figura 5: (aa) Fgas (kmool/h) – produ
(kmol/h) – pprodução tottal de óleo; (d) Pheader (atm
m) – pressão
o no manifold
d de produçãão; (e) TOG (adm) – teorr
de óleo e grraxa; (f) BSW
W (atm) – ba
asic sedimennts and waterr; (g) Fflaregas (kmol/h) – aalívio total de
d gás para o
flare.
forme apreseentado na Figura
F
5, toodas as variiáveis acom
mpanhadas soofreram dessvio dado a
Confo
simulação dda falha no dispositivo,, e algumas delas não chegaram a um estado estacionário
o após 36000
segundos. A análise dinnâmica e qu
uantitativa poossibilitou id
dentificar qu
ue uma grandde quantidad
de de óleo e
água fora dde especificação é enviad
da para seus sistemas a jusante.
j
Na Tabela 12 é apresentadaa a tabela daa
metodologiaa proposta com os resulttados da simu
mulação para uma amostraagem que occorreu no tem
mpo de 20000
segundos.

Table 15: Offshore oil pproduction – Flare
F
valve malfunction.
Sisttema estudad
do: Separaçãoo primária de uma
u plataform
ma offshore
Disspositivo: Vállvula de flare
A
Análise dos reesultados da simulação
Mo
odificaçã
Informação dos
d desvios
Info
ormação dos desvios
o do
Vallor
Valor
Valor norm
mal da
disp
positivo
normal da
V
Valor normall da variável
norrmal da
variável
variável
varriável
Fgas = 1475.68 kmol/h
1517.02 km
mol/h
Sim
m
Não
Fwater = 5649.03 kmol/h
5820.40 km
mol/h
Sim
m
Não
Foil = 788.12 km
mol/h
797.32 kmool/h
Sim
m
Não
Pheader =10.63 atm
a
8.23 atm
Sim
m
Não
O
OGC = 0.001551
0.00153
Não
o
Não
B
BSW = 0.033994
0.03466
Não
o
Não
Fflaregas = 0.0 km
mol/h
351.81 kmool/h
Sim
m
Não
Abeertura
(40%)
A
Análise empírrica
álise de risco: Produção
Salvaguard
da das Aná
C
Consequênciaas futuras
consequênccias
Freequência
Severidade
G
Grande produçção de óleo e
áágua for de esppecificação

4.

Controle
avançado

3

4

Valor
normal da
variável
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Risco
Marginal

Valor norm
mal da
variável
Sim. As vaariáveis
acompanhaadas
possibilitam
ma
identificação de um
comportam
mento
anormal. Mas
M o
diagnósticoo da falha
não é facilm
mente
identificaddo.
Notas, obsservações
e recomen
ndações
Obs.:
Consequênncias aos
sistemas à jusante.

CO
ONCLUSÕE
ES

Este trabalho proopõe um nov
vo método ppara identifiicar e analisar desvios dde processo baseado em
m
simulação dde processos.. Com relaçãão às suas vanntagens, é po
ossível destacar:
•
•
•
•
•
•

5.

O usoo adequado da
d relação caausa-consequuência para identificação
i
de desvios dde processo, o que levouu
à caraacterização do
d cenário co
omo a falha nnos dispositiv
vos do proceesso;
A anáálise das falhhas dos dispo
ositivos leva á um estudo
o mais completo dos desvvios de proceesso;
O usoo de simulaçção é necesssário para o entendimen
nto das não-llinearidade e dinâmica do
d processo,,
possibilitando a quantificação
q
o dos desvioss analisados;
A sepparação entrre “Análise dos
d resultadoos da simulaação” e “An
nálise empíriica” possibilita o uso dee
ferram
mentas com
mputacionais avançadas sem que a importânciaa da opiniãoo dos especcialistas sejaa
descoonsiderada.
Uma única falha em um disp
positivo podee causar várrios desvios, assim, muittas outras co
onsequênciass
futuraas podem serr identificadaas.
Os ccomportamenntos anormaais organizaados na tab
bela propostta podem sser utilizado
os para um
m
diagnnostico em teempo real das falhas nas pplantas, o qu
ue aumenta a segurança inndustrial.
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