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Abstract 
Imperfections in instrumented systems of security must lead the normative studies of project and 
assembly of these systems. Here the reader will follow the phases of diagnosis and conclusion where 
the criteria of acceptability of risks of the company had been disregarded and its consequences for the 
assets. 
 

Resumo 
Falhas em sistemas instrumentados de segurança devem conduzir a estudos normativos de projeto e 
montagem destes sistemas. Aqui o leitor acompanhará as fases de diagnóstico e conclusão onde os 
critérios de aceitabilidade de riscos da empresa foram descumpridos e suas conseqüências para os 
ativos. 
 

Palavras chave: SIL, cálculo, segurança, processo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
A segurança de processos industriais nunca alcançou tanta importância quanto nos últimos anos, 
acidentes como P-36, Piper Alpha, Bophal, entre outros conferem aos homens que tratam deste 
assunto uma responsabilidade ímpar. 
No apoio, temos a evolução das normas que tentam acompanhar as tecnologias mas, é sempre o 
homem que as interpreta e na busca do equilíbrio entre qualidade, custo, produção e segurança, a 
realidade pontual pode levá-lo a tomar decisões não robustas e que não suportarão nenhum 
desequilíbrio futuro. 
Neste trabalho procuramos despertar para o cálculo do SIL atingido pela montagem do sistema, com 
foco nos elementos do campo. Apresentamos um caso prático onde os dados foram retirados da 
própria unidade fabril e calculamos a PFD para confrontar com o nível SIL requerido e o valor 
encontrado não foi surpresa. 

Os cálculos são apresentados de forma simples com equações derivadas da engenharia de 

confiabilidade onde alertamos tanto para itens normativos que os dispositivos não atendiam, quanto 

para fatores que podem fazer a diferença quando inseridos no contexto de segurança de processo, 

avaliação de seguradoras e confiabilidade humana 

 

 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
2.1 Segurança de processos industriais 

A instalação de uma unidade industrial, assim como sua operação de modo seguro prevê ações e 
sistemas de segurança que compõe as barreiras impostas pelo homem, a fim de evitar acidentes em 
decorrência de falhas, sejam de processo ou equipamentos. Essas barreiras são determinadas por 
estudos exaustivos sobre os riscos e as condições de falha de cada sistema. De uma maneira geral, 
essas ações vão desde o processo até a comunidade, como ilustra a Figura 1. 
Os estudos de vulnerabilidades dos sistemas realizados sob técnicas qualitativas e quantitativas 
apresentam como resultado todos os recursos que os sistemas devem prover assim como ações para 
evitar ou mitigar eventos indesejáveis. 



Os instrumentos são, em uma unidade industrial, o elo entre o processo e o operador, por isso, as 
malhas formadas por eles merecem o destaque proporcional a sua importância para o processo e 
para a segurança do mesmo, de pessoas e das instalações. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Em função destes objetivos, a instrumentação de uma planta tem duas características principais: de 
controle e de segurança, isto é, existe todo um sistema montado por estes instrumentos, chamado de 
SIS, sistema instrumentado de segurança, que tem o intuito de contribuir efetivamente para as 
barreiras mitigadoras dos riscos que a empresa considera tolerável. 
Em outras palavras, são dispositivos de controle formados por sensores, circuitos lógicos e elementos 
finais de controle adicionais instalados com o propósito de levar o processo a um estado seguro 
quando condições pré-determinadas forem violadas, que podem agir sob os seguintes critérios: 
 

 Impedir o processo de operar em um estado inseguro; 
 Parar o processo inteiro nos limites superior/inferior; 
 Proibir partidas inseguras. 

 
As malhas de um SIS precisam de uma classificação normativa que asseguram sua funcionabilidade 
em caso de emergência. Neste contexto, surgiu a classificação SIL, nível de integridade de 
segurança que como o SIS, deve ser idealizado em função dos critérios requeridos pela empresa. 
 
2.2 Conceito de SIL 

Na década de 90, empresas e grupos industriais desenvolveram normas para projetar, construir e 
manter um SIS. Um dado de entrada chave para as ferramentas e técnicas necessárias para 
implementar estas normas era a probabilidade de falha exigida para cada SIF (Função Instrumentada 

Projeto do Processo 
Sistemas de Controle Básicos do Processo 

Alarmes Críticos e Intervenção Humana 
Funções Instrumentadas de Segurança 
(SIF) 

Proteção Física (alívio) 
Proteção Física Pós-Liberação (dique) 
Resposta de Emergência da Planta 

Resposta de Emergência da Comunidade 

Figura 01 – Seqüência de barreiras de mitigação de riscos 



de Segurança). Em 1996, a ISA “Instrument Society of América” publicou uma norma para guiar a 
classificação de SIS para indústrias de processo dos Estados Unidos. A norma ANSI/ISA-S84.01 
introduziu o conceito de SIL (Nível de Integridade de Segurança). Subseqüentemente, a IEC 
(International Electrotechnical Comission) publicou a norma IEC 61508, para ajudar a quantificar a 
segurança em sistemas elétricos, eletrônicos e eletrônico-programáveis. 
Um Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) é uma das camadas críticas para a prevenção de 
acidentes. Um SIS realiza várias SIF’s e é tipicamente composto por sensores, analisadores lógicos e 
elementos finais de controle. Probabilidades de falha na demanda aceitáveis (chamadas de SIL – 
Safety Integrity Level) para cada SIF precisam ser determinadas para o projeto e posterior 
verificação. 
SIL é a representação estatística da integridade de um SIS, quando uma demanda de processo 
ocorre, sendo também usada para medir a confiabilidade do SIS. As normas ANSI/ISA-S84.01 e IEC 
61508 possuem os mesmos três primeiros níveis de integridade: SIL’s 1, 2 e 3. A IEC também inclui 
um nível adicional, SIL 4, que a ISA não possui. Quanto maior o SIL, mais confiável ou eficiente é o 
sistema. 
Os SIL’s estão relacionados à probabilidade de falha na demanda (PFD), que é equivalente à 
indisponibilidade de um sistema no momento da demanda de processo e à conseqüência/criticidade 
no evento desta indisponibilidade. O fator 1/PFD também é conhecido com fator de redução de risco, 
RRF. 
 
2.3 Determinação do SIL requerido 

Para se determinar o nível de integridade desejado para um SIS, os seguintes parâmetros devem ser 
considerados: 
 

 A severidade das conseqüências, se a função de proteção do instrumento não operar sob 
demanda; 

 A probabilidade de pessoas expostas ao perigo; 
 Existência de fatores alternativos que poderão reduzir o impacto das conseqüências do 

perigo; 
 A freqüência em que a função de proteção do instrumento é chamada para operar. 

 
Existem diversos métodos para se identificar os SIL’s necessários para as SIF’s. Um deles é a 
análise de camadas de proteção “Layer of Protection Analysis”, LOPA, uma técnica de análise de 
riscos que é aplicada em seguida ao uso de uma técnica qualitativa de identificação de perigos, como 
a APP (Análise Preliminar de Perigos) ou a HAZOP (Estudo de Perigos e Operabilidade). Derivada de 
uma ferramenta de análise quantitativa de riscos, a análise de freqüência por árvores de eventos, a 
LOPA pode ser descrita como uma técnica semiquantitativa, porque gera uma estimativa do risco. 
Uma vez que o nível SIL foi definido, a norma ANSI/ISA-S84.01 apresenta uma série de 
recomendações para que o SIS possa atender ao SIL requerido relativas à separação para 
iniciadores (sensores, transmissores, etc.), atuadores (válvulas solenóides, válvula de bloqueio, etc.), 
executor da lógica (painel de relés ou PLC) e comunicação entre SDCD e SIS, para os diferentes 
níveis de integridade de segurança. 
 
2.4 Determinação do SIL do sistema 

Os sistemas de controle são projetados para manter o processo dentro dos parâmetros de processo 
específicos considerados aceitáveis para a operação normal e segura da planta. Quando o processo 
excede o limite normal do funcionamento, pode apresentar risco potencial à vida humana, ao meio 
ambiente e aos ativos. Na fase de avaliação, os riscos são identificados juntamente com suas 
conseqüências e são definidos os meios para impedir sua ocorrência. 
O risco identificado terá sua probabilidade reduzida tanto quanto o sistema prover de camadas 
preventivas. A redução do risco estabelece três critérios: 
 

 O equipamento deve ser aprovado para as condições ambientais de onde será instalado; 
 Os subsistemas deve possuir tolerância à falha necessária em virtude das falha perigosas 

apresentadas pelo processo; 
 A Probabilidade de Falha sob Demanda (PFD) da SIF deve ser adequada aos riscos 

aceitáveis pela empresa. 
 



O usuário deve ter domínio das informações sobre os equipamentos, de modo que seja possível 
realizar uma boa análise de desempenho da SIF. As técnicas construtivas com visão de tolerância à 
falha dos componentes impedem que uma única falha cause a falha do dispositivo. Finalmente, o 
cálculo do desempenho determina se o SIS mantém as expectativas do projeto com relação ao nível 
de integridade desejado. A confiabilidade do SIS é definida por seis parâmetros: 
 

 Tempo médio entre falhas (MTBF) 
 Arquitetura de votação 
 Cobertura dos diagnósticos (DC) 
 Intervalo do teste (TI)  
 Tempo médio de reparo (MTTR)  
 Modo de falha comum  

 
2.5 Probabilidade de falha instantânea – (PFD (t) 

Para SIF’s, a probabilidade da falha pode ser interpretada como a transição de um dispositivo do 
estado de funcionamento ao estado onde o mesmo deixa de exercer a função para qual foi 
especificado. Analisando a figura 2, o dispositivo é capaz de executar sua função do projeto no 
estado 1. A transição para o estado 2, indica que instrumento falhou. A transição entre o estado 1 e 2 
é calculada por uma função f(x) que descreva a probabilidade do fim da vida útil do dispositivo, de 
modo que a taxa de falhas perigosas, �D, seja constante com tempo. 
A Probabilidade de falha instantânea, PFD(t) é a probabilidade da falha do dispositivo tomada no 
tempo t. No estado inicial, tempo = 0 a probabilidade de  falha é zero. No tempo = ∞, a probabilidade 
da falha é 1. Segundo as indicações da figura 3, a PFD (t) aumenta exponencialmente com o tempo. 
Quando o dispositivo é testado, o PFD (t) é reduzido a ao valor inicial. Isto envolve duas suposições 
implícitas: 
 

 Toda a falha do dispositivo é detectada pela inspeção e pelo teste de prova. 
 O dispositivo é reparado e retornado ao serviço em condições de novo. O efeito do teste de 

prova é ilustrado pela forma do dente da serra mostrada na figura 3. 
 
Como resultado, temos que o intervalo de teste é fator imperativo para determinação da classificação 
SIL alcançada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Probabilidade de falha sob demanda média (PFDmédia) 

Em termos práticos, é a PFDmédia que é usada para definir o nível SIL atingido pelo sistema, e como 
podemos concluir na representação da figura 3, ela tem influência significativa da PFD (t), e dos 
intervalos de teste. Outros parâmetros como os diagnósticos e o MTTR também colaboram. 
A PFDmédia é calculada integrando-se a exponencial da PFD (t) no intervalo de tempo de testes do 
sistema (TI), assim temos: 

Figura 02 – Estados de transição 



 
 

 
 

 
 
Simplificando esta equação através da expansão de séries exponenciais e acrescentando a 
contribuição do tempo médio de reparo (MTTR), a equação fica assim:  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Para sistemas com lógicas de votação, a PFD pode ser encontrada através de equações em 
literaturas específicas, baseados nos modelos desenvolvidas pelo matemático russo, Andrei Markov, 
e álgebra booleana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFDmédio 
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PFD (t) 

TI TI TI 

Figura 03 – Comportamento típico do PFD (t) 

(Equação 1) 

(Equação 2) 

Onde: (Equação 3) 



3 ESTUDO DE CASO 
 
3.1 Descrição sumária do processo 

Um incinerador de gases recebe alimentação dos efluentes gasosos proveniente do processo de 
fabricação. Opera com temperatura de 760 a 825 ºC, de forma a destruir os radicais orgânicos 
completamente com ajuda de gás combustível na mistura. Todo resíduo orgânico nesta condição é 
completamente decomposto sob forte atmosfera oxidante e os gases provenientes da combustão 
passam pôr um trocador de calor, são resfriados e alimentam uma torre de quench para posterior 
tratamento e descarte. 
Ocorre que a umidade que contamina o vent-seco é devido a um produto inflamável que, caso entre 
no incinerador causa grandes danos aos refratários e ao trocador de calor impossibilitando o 
tratamento de efluentes gasosos. 
Para que isso não ocorra, o sistema prevê um desvio da corrente de alimentação (vent-seco) para ser 
incinerada no flare. Na figura 4, é ilustrada a alimentação do incinerador pela válvula 1 enquanto que 
a válvula 2, permanece fechada em condições normais de operação. 
 
A forma de detecção de umidade nesta corrente é a temperatura no interior da câmara de combustão. 
Quando esta temperatura alcança um valor pré-estabelecido, o PLC comanda as válvulas 1 e 2 para 
desviar a alimentação para o flare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Histórico 

No ano de 2007 houveram três ocorrências na planta relacionadas com as válvulas solenóides do 
sistema de shutdown: 
 

 Em 17/03/07, um forno de craqueamento não saiu de operação quando solicitado pelo PLC; 
 Em 21/03/07, o mesmo forno de craqueamento saiu de operação indevidamente; 
 Em 03/05/07, o trocador de calor do incinerador foi danificado em função da falha no desvio 

de vent-seco; 
 Em 10/01/08, num forno de craqueamento, a válvula de gás combustível fechou 

indevidamente por falha na bobina. 

Figura 04 – Fluxograma simplificado da área de incineração 



No primeiro evento, a unidade foi posta em risco. No segundo, a produção foi prejudicada e no 
terceiro houve um prejuízo da ordem de R$ 600.000,00, sendo que esta falha já ocorreu em 2004, 
gerando um custo semelhante. 
Em abril de 2007, após visita do fabricante da válvula solenóide a nossa unidade industrial, o mesmo 
emitiu um relatório onde questiona a utilização deste modelo de válvula, uma vez que a garantia de 
seu perfeito funcionamento requer um teste de acionamento a cada duas semanas. 
As válvulas em questão possuem alavanca para rearme manual. O estudo de classificação de malhas 
da unidade foi realizado com base na norma técnica da PETROBRÁS N-2595 (Critérios de Projeto e 
Manutenção para SIS em unidades industriais). Esta norma, no seu capítulo 7, sub-ítem 7.4.7 é clara 
quando ressalta que solenóides com rearme manual, não devem ser utilizadas em SIS. 
As válvulas atuais não possuem classificação SIL e possuem um MTBF de 3,5 anos declarado pelo 
fabricante apenas para a bobina, não considerando as partes mecânicas que o mesmo, como já 
salientamos, exige testes a cada 15 dias. 
 
3.3 Nível SIL requerido para as válvulas solenóides 

A empresa utilizou a N-2595, norma da PETROBRAS que apresenta uma técnica qualitativa para 
classificação de malhas de segurança e obtenção do SIL de acordo com a classe da malha entre I e 
VI ou X. Segue na Tabela 1 os parâmetros avaliados na determinação do SIL das válvulas em 
questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada malha de segurança recebe durante a classificação categorias de freqüência de demanda e 
categorias de conseqüências em termos de três aspectos: 
 

 Conseqüências sobre a segurança pessoal; 
 Conseqüências sobre a produção e equipamentos; 
 Conseqüências sobre o meio ambiente. 

 
3.4 Detalhamento dos itens da Tabela 01 

Freqüência da Demanda (W) 
Consiste na freqüência de ocorrência de demanda da malha, que pode ter origem devido ao mau 
funcionamento de uma malha de controle, falha em equipamento ou erro de operação. Para as 
válvulas 1 e 2: 
 

 W3 - Relativamente alta (mais de uma por ano) 
 
Conseqüência de Falha da Demanda 
A classificação de malhas de segurança de acordo com a possibilidade de ocorrência de falhas de 
demanda deve ser avaliada sobre os aspectos de segurança pessoal, perdas de produção e danos a 
equipamentos e ao meio ambiente. 
Para segurança pessoal, três aspectos serão analisados no caso de falha na demanda da malha de 
segurança: 

Tabela 01 – Classificação SIL das válvulas 1 e 2 



 
 S � Potencial de risco ao ser humano; 
 A � Grau de presença humana na área de risco; 
 G �Possibilidade de evitar a exposição ao risco. 

 
Para as válvulas 1 e 2: 
 

 S1 - Lesões desprezíveis, intoxicações 
 
Perdas de Produção/Equipamentos (L) 
Consiste no potencial de perdas de produção e danos a equipamentos no caso de falha na demanda 
da malha de segurança, sendo: 
 

 Válvula 1 – L2 - Pequenas perturbações operacionais ou danos pequenos ao equipamento; 
 Válvula 2 – L1 - Moderadas perturbações operacionais ou danos moderados ao 

equipamento; 
 
Meio Ambiente (E) 
Implica nas conseqüências para o meio ambiente e são expressas pelo potencial de danos ao meio 
ambiente em caso de falha na demanda da malha de segurança. Sendo para as válvulas 1 e 2: 
 

 E1 – Liberação para dentro dos limites geográficos da companhia com conseqüências 
ambientais conhecidas 

 
Após a classificação quanto à freqüência de demanda e conseqüências, os níveis são dispostos em 
matrizes, que cruzam a freqüência com a conseqüência e informam a classe da malha para cada um 
dos três tipos de conseqüência. A maior classificação resultante destes três aspectos avaliados 
(segurança pessoal, perdas de produção e meio ambiente) deve ser selecionada para a malha sob 
análise. 
Ao concluir estas etapas, obtém-se uma classificação para cada par iniciador/atuador de todas as 
malhas de segurança analisadas. Ao final da análise, a malha de segurança de maior classe define a 
classificação dos elementos do SIS, de acordo com a visão sistêmica ilustrada na Figura 05. 
A Tabela 02 apresenta o relacionamento entre a Classe da Malha de Segurança, a Probabilidade de 
Falha na Demanda (PFD) e o Nível de Integridade de Segurança (SIL). Para as válvulas 1 e 2, temos: 
 

 Classe final para falha na Demanda – IV � SIL 2 
 
 
 

Classe da Malha de Segurança PFD SIL 

I >=10-1 - 
II >=10-1 - 
III >=10-2 - <10-1 1 
IV >=10-3 - <10-2 2 
V >=10-4 - <10-3 3 
VI >=10-4 - <10-3 3 
X >=10-5 - <10-4 4 

 
 
 
 
3.5 Cálculo do SIL atingido 

As malhas de shutdown têm classificação SIL 2, e para fundamentar a vulnerabilidade do SIS fizemos 
o cálculo do SIL atingido levando em consideração as falhas ocorridas nas solenóides das Válvulas 1 
e 2 e definindo a Probabilidade de Falha sob Demanda (PFD) para qualquer das duas válvulas que 
terá o mesmo valor. 

Tabela 02 – Relacionamento entre a Classe da Malha de Segurança, PFD e SIL  



Considerações: 
 

 Laudo do fabricante evidenciando que o tipo de válvula usada pela empresa não atendia 
para a aplicação em SIS; 

 Uso de alavanca manual para rearme que vai de encontro a Norma Petrobrás N-2595, que 
foi usada para classificação das malhas; 

 Não por em discussão a arquitetura do SIS; 
 Não por em discussão a PFD dos outros componentes do SIS; 
 Dar ênfase a função válvula solenóide evidenciada como causa raiz; 
 Embora tenhamos várias falhas deste modelo de válvula solenóide em 2007, fomos 

conservadores na definição dos parâmetros para cálculo do nível SIL atingido pelo SIS. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculos: 
 
A área de incineração tem um tempo de campanha de 18 meses, por procedimento, antes de partir a 
unidade o teste de intertravamento é realizado. Este fato é usado para mensurar o intervalo de teste 
usado para os cálculos a seguir, de acordo com a as equações 2 e 3: 

 

   
 
Onde: 

 

  

  

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 05 – Visão sistêmica do SIS 



4 CONCLUSÃO 
 
Embora nosso estudo tenha como premissa não envolver a PFD de outros componentes do SIS, pela 
visão sistêmica mostrada na Figura 05, percebemos que para nossa conclusão isso não tem efeito 
relevante, uma vez que a PFD do sistema é tão maior quanto a maior dos componentes, isto é, se um 
componente do SIS (no nosso estudo, a válvula solenóide) apresentar a PFD fora da exigência do 
SIL da malha, toda malha está comprometida. 
Na atual configuração do SIS estas válvulas estão levando as malhas a perderem a classificação de 
SIL 2 conforme matriz da empresa. Isto implica em não cumprimento de requisitos normativos onde 
assumimos o risco pela integridade dos ativos, pessoas e meio ambiente. As companhias 
seguradoras têm profissionais especializados em detecção destas inconsistências o que compromete 
muitas vezes o pagamento de prêmios do seguro assim como, a demonstração do domínio desta 
técnica dá à empresa recurso para diminuir valores de apólices. 
Embora, as ocorrências nos conduzem para falhas nas barreiras de segurança de processo, portanto 
não há a necessidade de justificativas econômicas, mesmo assim, fizemos o EVTE (Estudo de 
viabilidade técnica e econômica) considerando que haverá uma falha a cada três anos (de acordo 
com o MTBF experimentado nos últimos anos) com o sistema do trocador de calor do incinerador, 
visto que a mesma falha ocorreu em 2004 e 2007. O resultado foi uma TIR (taxa de retorno de 
investimento de 36 % para toda planta, quer dizer, para cada R$ 1,00 investido há um ganho de R$ 
0,36 o que leva o payback para aproximadamente três anos. 
Este estudo motivou a abertura de um projeto para investimentos da ordem de R$ 1.000.000,00 para 
substituição das válvulas solenóides tanto pela descaracterização do SIL requerido como pelo uso 
das alavancas manuais. 
Já encontramos nas literaturas e normas, além dos intervalos de teste requeridos, períodos sugeridos 
para verificação do nível de integridade de cada sistema. A evolução das normas, o aumento da 
capacidade estatística e o avanço tecnológico dos componentes são os principais fatores para que os 
profissionais responsáveis visitem estes parâmetros periodicamente. 
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