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Abstract 
Billions of dollars have been invested in industrial plants. The ROI is related to several factors, 
including the quality and objectivity of the information contained in the operator consoles and the way 
they are presented to them. HMI design deficiencies have specifically been pointed among the causes 
of major process industries accidents and production losses. Operational effectiveness depends on a 
good HMI design, effective controls and training that allow operators detect and successfully deal with 
process plants abnormal situations.  
 

Resumo 
Milhões de dólares foram investidos nas plantas industriais. O ROI está relacionado a vários fatores, 
incluindo a qualidade e objetividade das informações contidas nos consoles de operação e da forma 
como são apresentadas para eles. Deficiências de projeto nas IHMs têm sido especificamente 
apontadas entre as causas de grandes acidentes e perdas de produção. A eficácia operacional 
depende de um bom projeto de IHM, controles eficazes e treinamento que permitam aos operadores 
detetar e lidar com sucesso com as situações anormais da planta. 
 
Palavras chaves: Interface Homem-máquina, IHM, Console de Operação, Sala de Controle, SDCD, 
Supervisório. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Os Sistemas Digitais de Controle Distribuído (SDCDs) são equipamentos constituídos de hardware, 
na forma de estações de operação (Interface Homem-máquina - IHM), rede de comunicação e 
dispositivos de entrada e saída, e software, configurado em telas para visualização, projetadas para 
representar as operações das plantas em tempo-real.  
A maioria das ações dos operadores para o controle do processo são realizadas através da IHM. 
Desta forma, uma IHM deve prover uma operação tranquila e estável, sensibilização para situações 
ótimas e resposta ótima para situações anormais.  
Uma IHM mal projetada pode degradar a segurança, a produção, a qualidade e a lucratividade de 
uma planta industrial. 
É comum encontrarmos IHMs mal projetadas que: 

� Encoraja várias más técnicas operacionais, como a “operação por alarmes”; 
� Impedem ativamente a sensibilização em situações apropriadas; 
� Resultam no aumento das variações do processo e em má qualidade; 



� Contribuem para um maior número de problemas evitáveis; 
� Aumentam a probabilidade de respostas subótimas a situações anormais; 
� Têm sido identificadas como fatores de contribuição significativa para os principais acidentes 

industriais. 
No Capítulo 2, apresentamos um breve histórico sobre a evolução das IHMs. No Capítulo 3 é 
apresentada a situação atual das mesmas. Em seguida, no Capítulo 4, mostramos as respostas a 
essa problemática, envolvendo conhecimentos e usos além de princípios e melhores práticas para 
criação de uma IHM mais eficaz. No capítulo 5, são apresentadas justificativas para mudança da IHM. 
Em seguida, no Capítulo 6, apresentamos a visão geral das melhores praticas para criação de uma 
interface homem-máquina de alto desempenho. No Capítulo 7, discorremos sobre uma filosofia para 
implantação de IHMs de Alto Desempenho. Mais adiante, no Capítulo 8, discorremos sobre a 
avaliação de desempenho das IHMs, ou seja, “Será que a minha IHM atende a todos os critérios?”. 
No Capítulo 9, são apresentadas as sete etapas para a criação de uma IHM de Alto Desempenho. No 
Capítulo 10, são mostrados princípios básicos de uma IHM de Alto Desempenho. No Capítulo 11, 
apresentamos as características do projeto detalhado de uma IHM de Alto Desempenho. Finalmente, 
nos Capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, apresentamos, respectivamente, nossas conclusões, 
agradecimentos, referências bibliográficas, referências de aplicações práticas e dados dos autores.  
 
2. HISTÓRICO 
Nos primórdios das plantas industriais, nas décadas de 30 e 40, as instalações consistiam, 
tipicamente, de uma pequena sala de controle próxima da unidade de processamento, onde grande 
parte dos instrumentos, tipicamente pneumáticos, eram agrupados. Os instrumentos na sala de 
controle eram cuidadosamente agrupados e instalados em painéis. Algumas vezes, representações 
gráficas da planta eram utilizadas, nas quais os instrumentos eram inseridos em posições 
apropriadas. Muitas leituras eram representadas em registradores gráficos de cartas de papel de rolo 
ou circulares e os alarmes eram apresentados em painéis anunciadores compostos por caixas 
iluminadas, dispostos em locais de fácil visibilidade. 
Essas instalações possuíam muitas vantagens. As condições de processo podiam ser determinadas 
num relance e gráficos de tendência de variáveis importantes estavam a sempre a vista Os alarmes 
eram cuidadosamente selecionados e diferentes perturbações da planta produziam padrões de 
alarmes visuais e sonoros no anunciador, que auxiliavam na identificação das causas. Numa rápida 
observação, operadores experientes, engenheiros e gerentes identificavam, rapidamente, a condição 
do processo.  
Nas décadas de 60 e 70, a maior complexidade dos processos gerava uma grande quantidade de 
modificações e ampliações, aumentando a dificuldade de manutenção destes arranjos. Os 
instrumentos pneumáticos ocupavam muito espaço no painel, cuja parte traseira, normalmente, ficava 
suja e a grande quantidade de tubos de ar de instrumento e fios impedia as ampliações e a  
comunicação dos sistemas de controle com outros dispositivos era, quase sempre, impraticável. 
Nesse período, a instrumentação eletrônica começou a substituir a instrumentação pneumática, 
porém ainda com montagem em painel. 
Na figura 2.1 é apresentado um painel de controle típico da fase pré-SDCDs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 - Um típico painel de controle pré-SDCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.1 - Um típico painel de controle pré-SDCD 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Com a chegada dos sistemas digitais de controle distribuído (SDCDs) na década de 70, os sinais de 
processo passaram a ser monitorados por uma estrutura computadorizada. Os instrumentos físicos 
foram substituídos por janelas gráficas configuradas por software. As vantagens comerciais dos 
SDCDs eram enormes. Ficou fácil configurar e reconfigurar as estratégias de controle e programas 
para alterar o comportamento do sistema. A melhoria e a otimização dos processos foram facilitadas, 
não somente pela facilidade de configuração, mas também pelo aumento da quantidade e da 
diversidade de algoritmos disponíveis. Entretanto, essa facilidade também trouxe muitos problemas 
para a administração dos SDCDs. De qualquer forma, as vantagens dos SDCDs superaram em muito 
as suas deficiências, tais como lidar com os milhares de alarmes que esses sistemas têm a 
capacidade de gerar. 
  
3. A SITUAÇÃO ATUAL DAS INTERFACES HOMEM-MÁQUINA IN DUSTRIAIS 
No início, os SDCDs não possuíam gráficos customizados. Os instrumentos e leituras eram dispostos 
em “displays de grupo”, normalmente contendo oito elementos de controle separados. As estações de 
operação utilizadas eram muito dispendiosas, cerca de US$ 50, 000 cada, nas décadas de 70 e 80. 
Dessa forma os sistemas eram instalados com o menor número possível dessas estações e a prática 
passou a ser a de configurar cada vez mais alarmes. 
Na época dos painéis, uma posição de operação possuía cerca de 50 alarmes e uma estação de 
operação típica atual de um SDCD é configurada com mais de 3.000 alarmes. 
Os SDCDs evoluíram para a criação de gráficos customizados, contudo a habilidade do homem em 
projetar e criar novos produtos e funcionalidades é mais rápido do que a sua habilidade de entender 
como utilizá-los de forma eficaz. 
O uso mais comum da capacidade gráfica dos SDCDs foi simples e direto: telas seguindo a 
formatação dos fluxogramas de processo com variáveis de processo espalhadas sobre as mesmas. 
Embora fáceis de criar, não são muito eficazes, porque os fluxogramas de processo são ferramentas 
para projetar um processo, o que é algo muito diferente de uma interface de operador para controlar 
um processo. Mesmo após mais de vinte anos de avanços significativos na capacidade gráfica dos 
SDCDs, a grande maioria dos gráficos operacionais continuam seguindo os mesmos princípios da 
década de 80, tendo evoluído muito pouco. 
Infelizmente, esta capacidade não é utilizada ou é mal utilizada. Grandes quantidades de dados de 
processo são apresentadas, porém com pouca informação. Em muitos casos, fornecedores de 
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serviços de configuração  de SDCDs configuram telas gráficas espalhafatosas que, do ponto de vista 
de uso e eficácia, são terríveis.  
Tais gráficos contêm normalmente: 

� Representação de equipamentos com detalhes excessivos que distraem a atenção; 
� Números e informações de status de difícil leitura; 
� Fluxos de processo e navegação incoerentes; 
� Escolhas de cor pobres e incoerentes; 
� Falta de conteúdo hierárquico; 
� Falta quase total de gráficos de tendência ou informações de status; 
� Apresentação não apropriada de alarmes;  
� Falta de metodologias de visualização, visando mostrar o status do processo comparado com 

a condição desejada. 
Há muitos registros de grandes acidentes industriais onde a má qualidade da interface operacional é 
citada como um fator contribuinte. Tomando como exemplo, a explosão da Texaco Pembroque (Reino 
Unido), em 1994, um dos mais bem pesquisados e citados, o acúmulo de líquidos inflamáveis num 
header de  flare, não projetado para líquidos, levou à ruptura e à explosão de uma nuvem de vapores. 
Neste acidente foram relatados como fatores contribuintes, um sistema de gerenciamento de alarmes 
inadequado e a incapacidade da interface homem-máquina de prover uma visão geral das condições 
do processo para os operadores. Caso a interface gráfica apresentasse informações do balanço 
volumétrico ou mássico, o acidente poderia ter sido evitado. Ocorre que as interfaces operacionais 
são mal implementadas, principalmente devido a dois fatores: conhecimento e falta de recursos 
financeiros.  
Inicialmente, os SDCDs tinham pequena capacidade gráfica. Quando os painéis de instrumentos 
migraram para os SDCDs, os recursos para o desenvolvimento de gráficos, muitas vezes, não eram 
considerados ou eram minimizados no orçamento total da configuração do projeto de conversão do 
sistema.  Quando incluídos no orçamento, frequentemente o fornecedor tinha pouca ou nenhuma 
experiência em gráficos. 
Sem orçamento ou padrões, os gráficos foram desenvolvidos de diferentes maneiras. Em muitos 
casos, esta atividade era deixada para o departamento de produção. Algumas vezes, os engenheiros 
desenvolviam gráficos, mesmo que bem intencionados, mas não tinham experiência nesta área e não 
existiam padrões.  
Era muito comum lidar com o problema dizendo: “Vamos deixar os operadores responsáveis por 
elaborar os gráficos, afinal, são eles mesmos que vão utilizá-los”. Em alguns casos, integradores ou 
firmas de engenharia eram encarregados de mudar as telas gráficas como parte de uma ampliação. A 
tendência mais econômica para elas era a de reutilizar práticas simplistas de projetos anteriores. 
Com poucas referências disponíveis sobre o assunto e a falta de uma filosofia abrangente para IHMs, 
como um Guia de Configuração, os gráficos resultantes só poderiam ficar repletos de práticas pobres 
e incoerências. 
Quando novas melhorias de hardware e software dos SDCDs surgiam, com capacidades gráficas 
cada vez maiores, os fornecedores já possuíam um grande inventário de gráficos que todos estavam 
acostumados a utilizar. Porém, as reações dos usuários a essas melhorias não eram voltadas para a 
sua utilização, mas, ao contrario, perguntavam se o fornecedor possuía algum utilitário para 
converter, automaticamente, os gráficos existentes, de modo a que estes pudessem continuar a 
operar sem mudanças no novo sistema. Frequentemente, não havia tempo, recursos financeiros e 
conhecimento suficientes para tirar vantagem das novas capacidades gráficas. 
 
4. RESPOSTA A ESSE PROBLEMA 
Como resposta a esse problema, a solução é apresentar informações detalhadas para o projeto, a 
implementação e manutenção de interfaces Homem-máquina de Alto Desempenho. Essa solução 
envolve o conhecimento e uso de: 

� Princípios e melhores práticas para a criação de uma IHM eficaz; 
� Uma hierarquia apropriada de visualizações, um conteúdo e uma navegação adequados; 
� Projeto eficaz do console do operador 

 
A criação de uma IHM de Alto Desempenho pode ser desenvolvida utilizando uma metodologia de 
sete passos, conforme segue: 



� Passo 1: Adotar uma filosofia para Interfaces Homem-máquina de Alto Desempenho. 
� Passo 2: Fazer a avaliação com indicações-chaves de desempenho nos gráficos existentes. 
� Passo 3: Determinação de objetivos específicos  e objetivos-chaves do controle de processos 

para todos os modos de operação. 
� Passo 4: Determinar as manipulações de controle necessárias para atingir os objetivos 

específicos e os objetivos-chaves de controle. 
� Passo 5: Fazer o projeto dos gráficos de alto desempenho usando os princípios da filosofia 

para IHM de Alto Desempenho e usando também elementos padronizados para endereçar 
tarefas semelhantes. 

� Passo 6: Instalar, comissionar e fornecer treinamento da nova IHM. 
� Passo 7: Controlar, dar manutenção e reavaliar periodicamente o desempenho da IHM. 

 
5. JUSTIFICATIVAS PARA A MUDANÇA DA IHM 
Narrativa sobre duas IHMs: 
“No ar... 
Suponha que,  para poder ter aulas de pilotagem de avião,  você tenha economizado, por muito 
tempo, o seu salário de operador de painel de um SDCD. Você aprendeu a voar num pequeno avião 
monomotor. Os instrumentos são mostrados em duas grandes telas LCD. As telas e as informações 
nelas contidas compõem uma sofisticada IHM, conforme mostrado na Figura 5.1 a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.1 – Tela dupla integrada em uma pequena ae ronave  
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Assim que você levantou vôo, a IHM lhe forneceu uma checklist completa para a preparação do vôo, 
partida do motor (com diagnósticos), comunicação com o controle de tráfego aéreo e, inclusive, um 
diagrama de taxiamento do aeroporto, como um mapa móvel, mostrando a sua posição. 
Transcorrida uma hora de seu vôo, a IHM mostra a sua altitude correta e a sua rota. Mesmo 
pequenos desvios são fáceis de detectar e corrigir. Em tempo-real, um satélite de previsão do tempo 
lhe auxilia a selecionar uma rota que o afaste de uma frente fria. 
Pouco tempo após trocar do tanque de combustível da asa esquerda para o da asa direita, você nota 
uma perda total de potência do motor. Durante esta situação anormal e altamente estressante, a IHM 
lhe auxilia de várias formas. Ela foi projetada para ser útil em situações de emergência. 

1. A sua primeira prioridade é manter o controle da aeronave e maximizar as suas opções. A 
sua tela principal indica a melhor velocidade para planar sem motor, caso você tenha 
esquecido devido ao stress. Você, imediatamente, desacelera até esta velocidade ganhando 
altitude, o que maximizará a sua distância disponível de planagem. 

2. Não há necessidade de procurar, freneticamente, por suas cartas em papel. O seu display de 
mapa móvel mostra todos os aeroportos mais próximos, com as suas distâncias e direções. 
Uma circunferência é calculada e mostrada em torno da sua posição atual indicando a 
distância máxima de planagem, com base na sua  altitude, sua velocidade atual e a melhor 
velocidade de planagem e, até mesmo,  a direção e a velocidade dos ventos na área. Você 



nota que tem várias milhas disponíveis para planar e que há três aeroportos no raio da 
distância de planagem.   

3. Você seleciona o aeroporto mais próximo apertando dois botões e o piloto automático vira a 
aeronave para levá-lo diretamente para aquela direção, enquanto mantém a sua melhor 
velocidade de planagem. Isto é uma grande ajuda, enquanto você procede com o checklist 
para partir novamente o motor. 

4. Você não necessita folhear o capítulo de Operações de Emergência e checklists do manual 
de vôo do monomotor.  Você não necessita confiar na sua memória para seguir esses 
procedimentos, pois o sistema, por si só, mostra um checklist para partir o motor nesta 
situação especifica, incluindo os passos para se recuperar dos problemas mais comuns. 

5. Você executa rapidamente os passos mostrados, retornando para o tanque original e 
recuperando a potência do motor. Esta era uma das primeiras coisas listadas no checklist de 
emergência. Sabendo que há, ou um mau combustível ou algum problema com o tanque da 
asa direita, você prossegue na direção do aeroporto mais próximo selecionado para uma 
aterrissagem precavida. Todas as informações sobre esse aeroporto estão agora disponíveis 
na sua tela, tais como, comprimento de pistas, direções, freqüências de rádio e 
disponibilidade para manutenção. 

6. Você já estava em contato com a torre de controle, mas se você não estivesse na frequência 
de rádio da torre era possível selecioná-la, com base na sua localização dada  pelo GPS. 
Adicionalmente, a frequência universal de emergência, 121,5, está disponível a um único 
aperto de botão, assim como o radio transmissor de emergência de código 7700. Você 
chama a torre e solicita uma mudança de destino para uma aterrissagem precavida e informa 
sobre a sua situação. 

7. Você realiza uma aterrissagem rotineira. Você sabe que serviços de manutenção são 
disponíveis nesse aeroporto porque foi mostrado na sua IHM. Se não fossem disponíveis, 
você teria se dirigido a outro aeroporto, ainda dentro de uma distância segura. 

 Uma vez em terra, você toma um café na sala dos pilotos. Você é algo de um estudante da história 
da aviação e você sabe que a instrumentação dos aviões percorreu um longo caminho na década 
passada. Funcionalidades espantosas são disponíveis, mesmo em pequenos aviões, que nem 
mesmo as mais caras aeronaves possuíam há poucos anos atrás. A IHM do seu avião foi pré-
programada para realmente auxiliá-lo quando você mais precisa dela, com a informação correta, 
mostrada na maneira certa, e com a correta automação.  
 
Em terra... 
Na semana seguinte, você retorna ao trabalho e volta a pilotar um caríssimo SDCD para controlar 
uma planta petroquímica de meio bilhão de dólares. Tudo está indo bem, até ocorrer um trip no 
compressor de reciclo. Dúzias de alarmes começam a tocar simultaneamente. A tela de alarmes 
torna-se uma lista inútil e distrativa, correndo de baixo para cima, devido à grande quantidade de 
alarmes. As pressões nas unidades a montante e a jusante começam a oscilar. A não ser que você 
lide com esta situação rápida e corretamente, ocorrerá uma parada total da unidade e a perda de 
produção excederá os US$ 100,000. 

1. A sua IHM de controle de processos foi criada quando o SDCD foi instalado há 20 anos atrás. 
Foi um projeto realizado em curto prazo, que sofreu poucas mudanças ao longo do seu ciclo 
de vida.  As telas gráficas são um pouco mais do que Fluxogramas de Processo com um 
monte de números espalhados na tela, conforme apresentado na Figura 5.2 a seguir. 

2. O procedimento para lidar com o compressor de reciclo está contido num conjunto de cerca 
de 2 metros de manuais na sala ao lado. Você não se importa em ir procurá-los – não há 
tempo suficiente para isso. Além do mais, você sabe que os mesmos não foram atualizados e 
que projetos posteriores modificaram o sistema de reciclo. 

3. Por sorte, você tem muitos anos de experiência e já lidou com este tipo de perturbação 
anteriormente. Você sabe que os controles que devem ser manipulados estão espalhados em 
oito displays diferentes. Não existem telas projetadas para auxiliá-lo nesta situação 
específica. 

4. Você tem confiança que pode lidar com essa perturbação. Assim que você começa a 
manipular os controladores um pensamento rápido passa pela sua cabeça: O que 
aconteceria se esse mesmo problema ocorresse no próximo turno, quando um novo 
operador, pouco experiente, estaria no meu lugar? 



 

 
 

Figura 5.2 - Gráfico típico de uma indústria de pro cesso 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Você lidou muito bem com esta situação e evitou uma parada total da planta. Você reflete um pouco 
sobre como quão diferentes foram as situações no  monomotor e na planta. Você tem muitas idéias 
para melhorar a IHM dos SDCDs, mas sabe que o colega que modificava os gráficos deixou a 
empresa há dois anos. Além disso, nunca há tempo ou recursos financeiros para melhorar coisas 
como essas. 
Na semana seguinte, aconteceu uma situação de emergência diferente, quando o novo operador 
estava de turno. O custo total da perda de produção pela parada da planta foi de US$ 320,000.” 
 
A possibilidade de melhoria das Interfaces Homem-máquina industriais é inquestionável, porém a 
questão é a seguinte: Qual é o retorno desse investimento? 
Os gerentes relutam em ter que pagar para reprojetar a Interface Homem-máquina, porque sentem 
que já pagaram uma vez por este serviço e não acham justificativas para pagar outra vez. Assim 
mesmo, os gerentes geralmente reconhecem que um mau projeto pode impactar o desempenho dos 
operadores e, então, a produção. 
Outras questões a serem colocadas são: 

� Onde estava a justificativa econômica para instalar uma Interface Homem-máquina 
inadequada? 

� É uma boa idéia operar uma planta de milhões de dólares com uma interface de operação 
que, muitas vezes, impede uma operação adequada? 

� Você dirige o seu carro com o freio de estacionamento puxado? 
Uma boa IHM irá facilitar técnicas operacionais apropriadas e uma IHM mal projetada irá impedí-las. 
Muitas IHMs encorajam a “operação por alarmes”. O operador monitora, até uma extensão variável, o 
que está ocorrendo no processo, mas a maior parte da atenção é voltada para verificar uma, quase 
contínua, lista de alarmes chegando e em ajustar o processo em resposta a ela.  
A tabela a seguir mostra os resultados de um estudo realizado pelo Abnormal Situation Management 
(ASM) Consortium e pela Nova Chemicals, relacionado ao potencial significativo de melhoria 
operacional baseada em Interfaces Homem-máquina de Alto Desempenho, na qual 21 operadores 
experientes foram testados utilizando gráficos tradicionais e gráficos projetados de acordo com muitos 



dos princípios das Interfaces Homem-máquina de Alto Desempenho, utilizando um simulador de 
processos sofisticado. 

 
Atividade Com IHM 

tradicional 
Com IHM de Alto 

Desempenho 
Resultado 

Detecção de 
situações anormais 
antes da ocorrência 

dos alarmes 

10% das vezes 48% das vezes Um aumento de 5X 

Percentual de 
sucesso em lidar 

com situações 
anormais 

70% 96% 37% sobre o caso 
base 

Tempo para sair da 
situação anormal 18.1 min 10.6 min Redução de 41% 

 
Tabela 5.1 – Benefícios das Interfaces Homem-máquin a de Alto Desempenho 

Fonte: “Abnormal Situation Management (ASM) Consortium® and Nova Chemicals  
 
Existe um evidente retorno financeiro do investimento para os esforços de mudança de uma IHM 
Tradicional para uma IHM de Alto Desempenho, além da capacidade potencial para evitar incidentes 
e acidentes. Com base em taxas de incidentes e problemas operacionais numa Planta de Etileno, os 
ganhos da mudança para uma Interface Homem-máquina de Alto Desempenho foram estimados em 
US$ 800,000 por ano (2). 
O ASM Consortium estima que as situações anormais contribuam para perdas de mais de  
US$ 20 milhões por ano, somente na economia americana. De 3 a 8% da capacidade industrial é 
perdida nessas situações e estima-se que 20 a 25% dessa perda pode ser recuperada com a 
implementação apropriada de Interfaces Homem-máquina de Alto Desempenho e métodos 
apropriados de gerenciamento de alarmes. 
O propósito de uma Interface Homem-máquina de Alto Desempenho é permitir que você opere, de 
forma tranquila e eficaz, e responda às situações anormais, o mais cedo possível, e com o mínimo de 
consequências adversas. 
 
6. VISÃO GERAL DAS MELHORES PRÁTICAS PARA A CRIAÇÃO  DE UMA 
INTERFACE HOMEM-MÁQUINA DE ALTO DESEMPENHO 
Uma IHM de Alto Desempenho permite a um operador monitorar e gerenciar uma planta de 
processamento com segurança e eficácia. 
Com os antigos painéis de controle, os operadores experientes podiam utilizar técnicas de 
reconhecimento de padrões para rapidamente verificar as condições operacionais do processo. A 
maioria das variáveis possuíam gráficos de tendência e a detecção de eventos anormais era muito 
rápida. Durante uma perturbação importante, cada operador na sala de controle podia facilmente ver 
o status da planta, numa única passada de olhos, examinando o painel de instrumentos. 
Com o surgimento do SDCD, gerentes, engenheiros e operadores de campo muitas vezes têm que 
questionar o operador do console para conhecer o status da planta, ou pior, assumir o console e 
começar a chamar outras telas. Durante as situações anormais, essa é uma distração desnecessária 
que somente acrescenta stress a uma situação já estressante. 
Existem várias práticas para possibilitar a criação de uma Interface Homem-máquina de Alto 
Desempenho. Essas práticas são as seguintes: 

� Trazer de volta o Painel de Controle; 
� Criar telas hierárquicas, baseadas em cenários para melhorar a sensibilização e a resposta 

às situações; 
� Reprojetar telas para dar ênfase às informações mais importantes; 
� Executar projetos adequados de Salas de Controle e Consoles de Operação; 
� Minimizar as distrações na Sala de Controle. 
 

 



6.1 Trazer de volta o painel de controle 
Uma solução para tal é a introdução de grandes telas de visão geral, projetadas em paredes 
localizadas atrás dos consoles de operação, configuradas para apresentar uma uma visão resumida e 
apropriada do processo. Com essas telas, toda a equipe de operação tem sempre uma visão clara 
das condições-chaves do processo. Tipicamente, são utilizadas projeções de telas de computador de 
50 polegadas ou mais, sendo que, quanto maior o tamanho, tornam-se mais práticas e menos 
dispendiosas.  
Na Figura 6.1 a seguir é apresentado um exemplo dessas telas. 
 

 
 

Figura 6.1 - Tela de visão geral projetada em telão  
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
6.2 Criar telas hierárquicas, baseadas em cenários para melhorar a sensibilização e a 
resposta às situações 
Sensibilização às situações tem por significado um entendimento preciso e, em tempo hábil, das 
condições e do comportamento do processo. Projetos apropriados de telas deveriam considerar a 
sensibilização às situações e encorajar o uso de práticas adequadas. 
Devem ser usados 4 níveis distintos de telas, incorporando o princípio de exposição progressiva de 
detalhes: 

� Nível 1 - Telas gerais de processo (para sensibilização às situações); 
� Nível 2 - Telas para o controle do processo (para manipulação do processo em 

operação); 
� Nível 3 - Telas de detalhes do processo (para exame detalhado das variáveis de 

processo); 
� Nível 4 - Telas de suporte e diagnóstico do processo (para resolução de problemas).  

Quando os Fluxogramas de Processo são utilizados, como uma base simplista, para o projeto de 
telas gráficas, não ocorre uma hierarquia apropriada. O Fluxograma de Processo é uma forma 
totalmente “plana” de representar o processo. Para os objetivos de controle e para lidar com 
situações anormais do processo, as telas deveriam permitir um aprofundamento para exibição de um 
maior nível de detalhe. 
 
 



6.3 Reprojetar telas para dar ênfase às informações  mais importantes 
O projeto e estilo de uma tela têm um impacto significativo na velocidade e precisão das interações 
dos operadores com ela. O uso incorreto de cores, animação e luzes piscando são um empecilho ao 
reconhecimento fácil e rápido de um evento significativo. 
Um projeto adequado de gráficos aumenta a habilidade dos operadores em distinguir condições 
diferentes, reconhecer informações importantes e responder às condições anormais da planta. Um 
projeto inadequado torna lento o tempo de resposta e contribui para erros na percepção e 
compreensão do problema. 
 
6.4 Empregar projetos adequados de Salas de Control e e Consoles de Operação  
É uma situação muito comum encontrar projetos especialmente pobres do espaço de trabalho dos 
operadores. A quantidade de estações de operação, o seu layout e o acesso correto às ferramentas 
de comunicação afetam, extremamente, a habilidade do operador para operar com eficácia. 
Um projeto adequado da sala de controle e do console de operação é essencial para a prontidão do 
operador e para a sua sensibilidade às situações. Os fatores a serem considerados no projeto de uma 
sala de controle e dos consoles de operação incluem: 

� Fatores de conforto, tais como iluminação, temperatura, ruído e tráfego de pessoas; 
� Quantidade, tipo e arranjo das telas e teclados, por console específico; 
� Altura e adjacência dos consoles e fatores ergonômicos similares; 
� Equipamentos de suporte, tais como, rádios, intercomunicadores, telefones, chaves, etc. 

 
6.5. Minimizar as distrações na sala de controle 
Os consoles de operação necessitam de um ambiente livre de distrações, especialmente nos 
momentos em que a unidade se encontra numa situação de transição ou anormalidade.  
Os engenheiros de produção e controle devem ter suas próprias estações de trabalho, claramente 
distintas dos consoles dos operadores. Por política ou por projeto da sala de controle, é adequado 
manter uma separação entre o operador de console e qualquer outra pessoa durante as perturbações 
na unidade. Dar acesso aos operadores e engenheiros às informações através de grandes telas atrás 
dos consoles, estações de trabalho separadas ou uma sala de reuniões localizada fora da sala de 
controle. Com o pessoal de suporte por perto, o operador pode pedir ajuda, se necessária, e ainda 
manter um senso de controle sobre o ambiente de trabalho – uma importante técnica de 
gerenciamento de stress. 
 
7. AS 7 ETAPAS PARA A CRIAÇÃO DE UMA INTERFACE HOME M-MÁQUINA 
DE ALTO DESEMPENHO 
As seguintes etapas são recomendadas para transformar uma IHM Tradicional numa IHM de Alto 
Desempenho, sendo também facilmente adaptáveis para a criação de uma nova IHM para uma nova 
instalação industrial. 

Etapa 1: Desenvolver uma filosofia de IHM de Alto Desempenho e Guia de Configuração. 
Etapa 2: Avaliar e comparar gráficos existentes com a filosofia de IHM de Alto Desempenho.  
Etapa 3: Determinar a performance, os objetivos e metas para o controle dos processos, para 

todos os modos de operação. 
Etapa 4: Executar uma análise de tarefas para determinar as manipulações de controle 

necessárias para atingir a performance e os objetivos e metas. 
Etapa 5: Projetar gráficos de Alto Desempenho, utilizando os princípios da filosofia de IHM de 

Alto Desempenho e elementos do Guia de Configuração para endereçar as tarefas 
identificadas. 

Etapa 6: Instalar, Comissionar e prover Treinamento na nova IHM. 
Etapa 7: Controle, manutenção e reavaliação periódica do desempenho da IHM. 

Algumas dessas etapas serão parcialmente apresentadas ao longo deste trabalho. 
 
8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE INTERFACES HOMEM-MÁQU INA 
Para avaliar o desempenho das interfaces homem-máquina, deve-se compará-las com as melhores 
práticas de uma IHM de Alto Desempenho.  



A determinação do desempenho de uma IHM é muito mais do que um simples processo de avaliação 
numérica ou estatística. “Minha IHM atende a todos os critérios?”; “Qual o percentual de espaço vazio 
existente na minha tela?” 
Para nós engenheiros, uma avaliação subjetiva é mais difícil do que escrever fórmulas e números. 
Mesmo assim, existe um processo lógico a ser seguido para a avaliação de uma IHM. A 
determinação é baseada, principalmente, na observação dos operadores, discussões, questionários e 
checklists. 
Adaptando e utilizando um método formulado pela United Kingdom’s Health and Safety Executive 
(HSE), pode-se chegar a 5 níveis de avaliação possíveis (A, B, C, D ou F). 
Apresentamos a seguir uma visão geral do método. 
 

Pré-requisitos Score 
Nenhum F 
Satisfazer aos critérios 1, 2 e 3 D 
Satisfazer ao Score D e ao critério 4 C 
Satisfazer ao Score C e ao critério 5 B 
Satisfazer ao Score B e ao critério 6 A 

 
Tabela 8.1 - Visão geral da metodologia 

 
O grau final de desempenho é determinado começando pelo menor grau e avançando em direção ao 
maior. Para avançar para o próximo grau superior, deve se obedecer a um critério definido. Se algum 
dos critérios não é obedecido, o grau está estabelecido. 
Para cada grau de desempenho, há um conjunto de critérios a que a IHM deve satisfazer, incluindo, 
por exemplo, o seu projeto, alguns aspectos do projeto do console de operação, o ambiente da sala 
de controle e práticas operacionais e gerenciais da sala de controle.  
Todos os três critérios a seguir devem ser satisfeitos para mover-se do grau “F” para o grau “E”: 
 
8.1 Critério 1 
Os operadores consideram fácil acompanhar o processo nas condições normais de operação. As 
áreas com problemas potenciais, que devem ser observadas para atingir este objetivo incluem: 

� Informação de processo insuficiente; 
� Desconfiança de sensores ou telas; 
� Outras atividades de operação são requeridas para realizar as tarefas; 
� Distrações, como escrever permissões de trabalho para manutenção e chamadas telefônicas. 

 
8.2 Critério 2 
A informação sobre as condições da planta e do processo é adequada, de modo que os operadores 
possam estar confiantes que podem monitorar, com eficácia, condições anormais ou perturbações d 
planta. Isto deve ser avaliado, principalmente, quando as demandas são grandes, especialmente nas 
situações de anormalidade. 
 
8.3 Critério 3 
Durante condições anormais, de perturbação ou de emergência, os operadores devem acompanhar o 
processo somente através da IHM, sem a inconveniente e distrativa necessidade de buscar 
informações relevantes em múltiplas telas, manuais, logs operacionais, etc. 
Para mover-se do grau “D” para o grau “C” deve-se atender ao critério 4 a seguir: 
 
8.4 Critério 4 
Durante situações anormais, os gerentes, engenheiros e supervisores da unidade não devem 
interromper o operador manipulando telas, ou pior, fazendo ajustes do processo. 
Para mover-se do grau “C” para o grau “B” deve-se atender ao critério 5 a seguir: 
 
 
 



8.5 Critério 5 
Atividades não operacionais não são requeridas do operador durante condições anormais ou de 
perturbações. Sempre que for necessária a atenção do operador para atividades criticas, não deverá 
haver tarefas desnecessárias, deveres ou perturbações. 
Para mover-se do grau “B” para o grau “A” deve-se atender ao critério 6 a seguir: 
 
8.6 Critério 6 
A IHM deve atender a todos os principais critérios contidos numa extensa lista de perguntas (1), aqui 
não apresentadas, em relação a: 

� Fatores gráficos gerais; 
� Fatores de navegação nas telas; 
� Fatores de estações de trabalho; 
� Fatores da sala de controle e práticas de trabalho; 
� Fatores de gerenciamento de alarmes; 

Além disso, são utilizados questionários tanto para os operadores quanto para os engenheiros. 
Uma IHM de Alto Desempenho é parte de um programa de melhoria contínua. Dessa forma, a IHM 
deve ser submetida continuamente a um apropriado controle de Gerenciamento de Mudanças, de 
forma que todas as mudanças estejam de acordo com a Filosofia da IHM. 
 
9. O DESENVOLVIMENTO DE UMA FILOSOFIA PARA IHM DE A LTO 
DESEMPENHO 
É necessário criar um guia detalhado e abrangente dos princípios a serem seguidos no desenho de 
IHMs de Alto Desempenho. Este documento deve estabelecer as necessidades dos diferentes 
papéis, que tem vários componentes importantes e usos variados. 
Idealmente o conteúdo do documento deve ser tratado como um padrão mandatório. Na maioria das 
empresas existe um grande investimento em telas gráficas tradicionais. A transformação das mesmas 
para IHMs de Alto Desempenho deve ser executada por fases ao longo do tempo de maneira a 
superar a inércia operacional. 
 
9.1 Primeiro Princípio: Usuários de IHM 
Enquanto muitas pessoas têm interesse nos dados mostrados nas telas, as mesmas não devem ser 
projetadas para atender a todos. O operador usa a IHM continuamente como ferramenta principal 
para acompanhar o seu trabalho. Fora os operadores, os demais usuários têm uma freqüência de uso 
menor e definitivamente menos importante. Por exemplo, as funções de manutenção podem requerer 
o uso de telas para o reparo de instrumentos e pesquisas de problemas, consequentemente, elas não 
podem ser projetadas para aumentar o entendimento do processo pelas pessoas de manutenção em 
detrimento da perda de efetividade da tela gráfica. 
Engenheiros e gerentes podem também monitorar o processo. Por isso, nas telas de visão geral 
devem ser incluídos Índices-chaves de Desempenho do processo, conforme apresentado 
posteriormente. 
 
9.2 Guia de configuração e documento da filosofia d a IHM – Visão geral 
Os princípios envolvidos em uma IHM de alto desempenho são descritos e divulgados em um 
documento da filosofia. 
O documento da filosofia da IHM deve ser genérico e aplicado a diversos tipos de SDCDs. Mesmo 
que diferentes fabricantes de SDCDs sejam usados num mesmo site, todos eles devem ter o mesmo 
padrão. 
Como os aspectos referentes a interface gráfica são muito peculiares para cada tipo de SDCD. Deste 
modo deverão existir capítulos específicos para cada tipo de fabricante. 
Normalmente não é recomendado operar diferentes marcas de SDCDs. No entanto a evolução das 
unidades e as restrições de capital podem levar a essa situação. Em tais casos, o projeto das IHMs 
devem ser padronizadas de maneira a minimizar os erros nesse cenário. 
 
9.3 Propósito e uso do documento da filosofia da IH M de alto desempenho 
O documento da filosofia da IHM deve mostrar como criar adequadamente uma IHM de alto 
desempenho.  



Este deve cobrir o ciclo de vida da IHM incluindo o projeto, a implementação, o monitoramento do 
desempenho, o andamento das modificações e gerenciamento de mudanças. 
 
9.4 O desenvolvimento do documento da filosofia da IHM de alto desempenho 
O desenvolvimento desse documento deve seguir o próprio processo especialmente se desejamos 
substituir uma IHM já existente. Naturalmente encontramos uma grande resistência a mudança da 
mesma. O envolvimento de gerentes, operadores e técnicos no desenvolvimento é essencial para o 
sucesso da adoção. 
 
9.5 Guias de configuração da IHM 
O guia de configuração da IHM é altamente detalhado. Todos os princípios adequados para o projeto 
da IHM são usados. Todos os aspectos do projeto das telas devem ser cobertos – layouts, hierarquia, 
linha, texto, objetos, etc. 
 
10. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE UMA IHM DE ALTO DESEMPENH O 
Muito se aprendeu sobre boas e más praticas de projeto de IHMs industriais nos últimos 20 anos. As 
boas práticas vêm de várias fontes, incluindo: 

� Deficiências de IHMs tornaram-se aparentes devido a acidentes, resultando em análises 
detalhadas; 

� Informações de pesquisas acadêmicas; 
� Informações de pesquisas em outras indústrias, como a de aviação e de programação de 

computadores; 
� Avanços tecnológicos e novas potencialidades dos modernos sistemas de IHMs. 

Neste capítulo, será mostrado o aprendizado de modo a fundamentar um conjunto de princípios que, 
quando postos em prática, fornecem informações para a concepção de um projeto de  IHMs de Alto 
Desempenho. Os três principais princípios que regem o projeto das IHMs de Alto Desempenho são: 
Clareza 

� Gráficos devem ser de fácil leitura e intuitivamente compreensíveis; 
� Gráficos devem mostrar claramente o status e as condições de processo; 
� Elementos gráficos utilizados para manipular o processo devem ser claramente diferenciados 

e coerentemente implementados;  
� Gráficos não devem conter detalhes desnecessários e desordenados; 
� Gráficos devem transmitir informações relevantes e não apenas dados; 
� Informações devem ter a sua notoriedade baseada na sua importância relativa; 
� Alarmes e indicações de situações anormais devem ser claras, proeminentes e 

coerentemente distinguíveis. 
Coerência 

� Funções gráficas devem ser padronizadas, intuitivas, diretas e envolver o mínimo de toques 
no teclado ou manipulações do ponteiro do mouse; 

� A IHM deve ser criada para navegar de forma lógica, hierárquica e orientada para um bom 
desempenho. 

Resposta ou retorno 
� Elementos gráficos e controles (objetos) devem comportar-se e funcionar, coerentemente, em 

todos os gráficos e em todas as situações; 
� Ações importantes, com conseqüências significativas, devem ter mecanismos de confirmação 

para evitar ativação inadvertida; 
� Princípios de projeto deverão ser usados para minimizar a fadiga do usuário, uma vez que os 

operadores utilizam os gráficos constantemente. 
As seções seguintes utilizarão os princípios primários da clareza, coerência e resposta para 
desenvolver regras de projeto que conduzirão à construção de gráficos com os seguintes atributos: 

� A atenção do operador deve ser focada na informação mais critica; 
� Confusões e erros são eliminados projetando a IHM de forma coerente, de fácil leitura, 

intuitiva e com resposta apropriada; 
� O tempo de resposta do operador é otimizado, quando fornecemos as informações 

necessárias numa estrutura de telas de IHM orientada para o bom desempenho, de forma 
simples e logicamente progressiva. 



Os gráficos de Alto Desempenho são projetados numa hierarquia para revelação progressiva e para 
lidar com tarefas específicas. É muito comum uma IHM ser “plana” e sem hierarquia, que produz telas 
confusas e inadequadas para operações normais ou anormais. Uma hierarquia adequada para 
gráficos é a seguinte: 

� Nível 1: Visão geral do processo 
� Nível 2: Controle da Unidade de processo  
� Nível 3: Detalhes da Unidade de processo 
� Nível 4: Suporte e diagnóstico da Unidade de processo  

 
10.1 Identificando gráficos bons e gráficos ruins 
Um gráfico otimamente projetado para operar um processo em condições normais e anormais, 
poderá parecer um gráfico “chato”. Aqui estão alguns exemplos do que isto significa e muitos leitores 
poderão discordar: 
Gráficos mal projetados têm: 

� Nenhuma tendência de variável; 
� Grandes chamas piscando mostrando quando um queimador está aceso; 
� Vasos de processo brilhantemente coloridos, com sombreamento em 3-D, bem como linhas e 

bombas de processo em 3-D; 
� Agitadores e bombas girando dinamicamente, correias transportadoras em movimento, 

pulverizadores e líquidos salpicando e outras animações semelhantes; 
� Representação detalhada de elementos estáticos do interior de equipamentos; 
� Tentativa de codificação de cores dos produtos que passam no interior das tubulações. 
� Unidades de engenharia (psig, gpm..) destacadas em textos grandes e brilhantes; 
� Níveis de líquidos em vasos exibidos em cores brilhantes e em toda a largura do mesmo; 
� Representação exata do Fluxograma de Processo mostrando pequenas válvulas e conexões; 
� Muitas linhas cruzadas; 
� Fluxos de processo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para 

baixo e de baixo para cima; 
� Cores relacionadas a alarmes utilizadas em elementos não relacionados com alarmes; 
� Navegação limitada e casual, de tela para tela; 
� Codificação de cores incoerente de vários elementos. 

Gráficos com as características acima listadas podem parecer bons e  impressionar as crianças 
visitando a sala de controle porém, para os operadores que as utilizam  todos os dias, está sendo 
fornecido  um conjunto de ferramentas muito pobre para que realizem seu principal trabalho - operar o 
processo de forma segura e rentável. 
Gráficos de alto desempenho têm as seguintes características: 

� As representações do estado do processo e dos valores são feitas no contexto de informação 
ao invés de simples números espalhados numa tela; 

� Informações importantes e Indicadores-chave de Peformance (KPIs) possuem tendências 
embutidas; 

� Não há animações gratuitas, como agitadores ou bombas girando, transportadoras em 
movimento, pulverizadores e líquidos salpicando, etc. e. Animações limitadas são utilizadas 
somente para enfatizar situações anormais; 

� Fundos de tela cinza são utilizados para minimizar reflexos, juntamente com uma 
representação de baixo contraste; 

� Uso limitado de cores, e as cores de alarme são utilizadas apenas para exibir alarmes e nada 
mais. Se o amarelo é uma cor de alarme, então ele não deve ser utilizado como rótulo de 
texto, cor de linha, moldura ou qualquer outro elemento não relacionado com alarme; 

� Os equipamentos devem ser representados, de forma simples, em 2-D, com baixo contraste, 
ao invés de vasos em 3-D, brilhantemente coloridos e sombreados; 

� Métodos lógicos e coerentes de navegação utilizam uma hierarquia para exposição 
progressiva dos detalhes do processo; 

� O acesso às telas requer mínimas ações de digitação por parte do operador; 
� Técnicas são utilizadas para minimizar a possibilidade de erros do operador, bem como 

fornecer medidas de validação e segurança; 
� Os elementos mostrados nas telas têm coerência visual e código de cores; 



� São utilizadas linhas de processo na cor cinza, com as linhas principais representadas com 
espessura um pouco maior; 

� Os fluxos de processo são representados da esquerda para a direita, sempre que possível. 
Gases devem ter fluxo para cima, enquanto que líquidos devem ter fluxo para baixo. Um bom 
layout minimiza o cruzamento de linhas; 

� Um layout coerente com o modelo mental que o operador tem do processo. Os operadores 
podem relacionar-se melhor com o layout físico da planta do que com o layout apresentado 
no Fluxograma de Processo; 

� Quando utilizadas, as unidades de engenharia devem ser mostradas com letras em baixo 
contraste (geralmente os operadores conhecem as unidades de engenharia). 

 
10.2 Dado não é informação 
Existe uma grande diferença entre dado e informação. A maioria das telas de operação mal 
construída mostra uma grande quantidade de dados, mas pouca informação. Vêem-se exemplos de 
telas consistindo de pouco mais do que a apresentação de bem mais do que cem valores numéricos 
numa única tela. Uma tela como a da Figura 10.2 a seguir, é um típico mau exemplo. O elemento 
mostrado é, infelizmente, um exemplo comum de telas de processo existentes em todo o mundo.  
 

 
 

Figura 10.2 - Exibição de grande quantidade de dado s 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Vamos ilustrar a diferença entre dado e informação. A seguir são mostrados os resultados da análise 
de um exame de sangue de um gato. O que pode ser determinado a partir dessa informação? O gato 
está doente? 
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Testes do sangue do gato – Vista 1 

Teste Resultados 
HCT 31,7% 
HGB 10,2 g/dl 

MCHC 32.2 6/dl 
WBC 9,2 x 109 /L 

GRANS 6,5 x 109 /L 
L/M 2,7 x 109 /L 
PLT 310 x 109 /L 

 
Tabela 10.2.1 – Testes de sangue do gato – Vista 1 

Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 
 

A resposta é: a menos que você seja um veterinário, você não tem nenhuma idéia! 
Agora seguem os mesmos dados, com uma pequena melhoria: 
 

Testes de sangue do gato – Vista 2  
Teste  Resultados  Range  
HCT 31,7% 24,0 - 45,0 
HGB 10,2 g/dl 8,0 - 15,0 

MCHC 32.2 6/dl 30,0 – 36,9 
WBC 9,2 x 109 /L 5,0 – 18,9 

GRANS 6,5 x 109 /L 2,5 – 12,5 
L/M 2,7 x 109 /L 1,5 – 7,8 
PLT 310 x 109 /L 175 - 500 

 
Tabela 10.2.2 – Testes de sangue do gato – Vista 2 

Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 
 
Examinando cuidadosamente a tabela acima, você pode ter uma idéia razoável se o número é bom 
ou mau, com base na posição dentro do range – mesmo sem saber o que os valores individuais 
significam para a fisiologia do felino. 
Uma apresentação, muito melhor, dos mesmos dados é apresentada na Figura 9.4 a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.2.3 - Testes de sangue do gato – Vista 3  
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 

175 - 500 310 x10 9 /L PLT 

1.5 – 7.8 2.7 x10 9 /L L/M 

2.5 – 12.5 6.5 x10 9 /L GRANS 

5.0 – 18.9 9.2 x10 9 /L WBC 

30.0 - 36.9 32.2 6/dl MCHC 

8.0 – 15.0 10.2 g/dl HGB 

24.0 – 45.0 31.7% HCT 
Baixo  – Normal   

Range  Resultados  Test  
Blood Tests for Fluffy  - 3 
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2.5 – 12.5 6.5 x10 9 /L GRANS 

5.0 – 18.9 9.2 x10 9 /L WBC 
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8.0 – 15.0 10.2 g/dl HGB 

24.0 – 45.0 31.7% HCT 

Indicador  
   –  Alto  

Range   Teste  
Teste de sangue do gato – 3   



Os indicadores gráficos fornecem uma informação de relance de que o gato está bem. Na realidade, 
essa representação pode ser projetada como um flash numa tela, por menos de um segundo, e as 
pessoas irão entendê-la claramente. Informação é um dado “num contexto feito útil”. Os números 
individuais não são mesmo necessários quando os indicadores estão dentro do range apropriado. 
 
10.3 O analógico é muitas vezes melhor 
Os humanos são seres analógicos. O mundo em que vivemos é um mundo analógico – no nosso 
cotidiano até o nível quântico. 
Entendemos muitas coisas de maneira mais eficazes quando representadas em forma analógica. 
Alguns leitores vão se lembrar quando os relógios digitais foram introduzidos. O relógio analógico é 
muito mais adequado à capacidade humana de interpretar, rapidamente, valores analógicos. Um 
relógio convencional pode mostrar, literalmente, numa pequena fração de segundo, que “Eu tenho 
cerca de 10 minutos até a reunião”.  No entanto, interpretar um relógio digital mostrando 1:48:58 toma 
mais tempo e exige mais esforço mental. 
Numa situação industrial, considere os elementos da tela de um compressor alternativo mostrada na 
Figura 10.3.1 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.3.1 - Tela gráfica de processo de um comp ressor 

Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 
 
Compare a representação tradicional acima, com a de Alto Desempenho da Figura 10.3.2 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oeste Leste 

Motor:  232.2 amps 

Resfriador 

Vibração O.: 2.77 Vibração L.: 3.07 

2.77 
MSCFH 

155.2  ° F 108.2  ° F 166.1  ° F 55.7  psig 

135.1 
psig 

190.5 psig 

Óleo 155.2  ° F 
Óleo 85.1  psi 

65.1  ° F 



 
 

Figura 10.3.2 - IHM de alto desempenho de um compre ssor  
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
A figura 10.3.2 representa indicadores analógicos em movimento. Com estes, o status operacional é 
visível num único relance de um ou dois segundos.  Se todos os indicadores estão, dentro das linhas 
pontilhadas, indicando o intervalo normal, então não há mais necessidade de olhar novamente para o 
compressor. O operador pode prosseguir pesquisando o restante do processo, procurando por 
anomalias. No elemento mostrado, dois valores saíram do intervalo normal, mas não o suficiente para 
ativar seus alarmes. Isto é claramente mostrado e auxilia no aspecto desejado de detectar situações 
anormais nas fases iniciais, anteriores a ocorrência de alarmes. A utilização de gráficos de barras ao 
invés de indicadores móveis pode ser mais fácil de realizar em alguns SDCDs, mas há desvantagens 
nesse método; quando os valores são baixos, as barras param de mostrar. Indicadores móveis são 
preferidos. 
Notem também que os indicadores individuais mostram se existem ranges de alarmes (cor cinza 
escuro) e quando o sinal do indicador vai para o sistema de intertravamento (um retângulo sólido 
preto é mostrado na parte superior ou inferior).  
O escalonamento de indicadores como esse, pode ser utilizado para diferentes status da planta, tais 
como diferentes cargas, produtos ou modos.  
Como outro exemplo, considere a seguinte configuração alternativa de tela gráfica para o perfil de 
temperatura de uma coluna de destilação, mostrada na Figura 10.3.3 a seguir: 
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Figura 10.3.3 - Indicadores de relance – Temperatur as da coluna  
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Quando o perfil da coluna é adequado, é mostrada uma linha reta. Valores de temperaturas ou 
desvios podem ser programados para aparecer/desaparecer, com um único click. 
 
10.4 A importância dos gráficos de tendência 
Nenhum dos exemplos acima lida com um aspecto muito importante das telas de processo – as 
tendências das variáveis. As tendências são muito subutilizadas nas IHMs industriais. No entanto, 
elas são essenciais para a apresentação apropriada de dados importantes. 
Valores importantes devem ter a sua tendência registrada. Agora você pode dizer: “Mas o meu SDCD 
tem a capacidade de mostrar qualquer tendência de qualquer valor se o operador assim o desejar. 
Basta selecionar o valor e clicar no botão de tendência”. Você estaria certo, eles podem. Mas para as 
telas aparecerem, necessitaremos de 10 a 20 toques no teclado ou clicks de mouse para gerá-las. 
Além disso, muitas vezes necessitamos selecionar a escala adequada e, em seguida, selecionar uma 
boa base de tempo e, em seguida, escolher uma cor para o traçado, e também, descobrir outras 
coisas que seriam úteis para serem exibidas na mesma tendência. Mais ainda, decidir se um eixo 
múltiplo Y-Axis é necessário por causa de diferentes intervalos e, em seguida, dar um nome à 
tendência e salvá-la. 
Tendências devem ser aplicadas com as seguintes capacidades e características: 

� Quando um gráfico é chamado, o span do eixo-Y deve por si próprio, assumir uma escala 
pré-determinada ou uma quantidade pré-determinada em relação ao valor atual da leitura, 
como ± 2% ou ± 5% das unidades de engenharia; 

� A tendência deve assumir uma base de tempo default, adequada para a condição do 
processo (por exemplo, mostrar os últimos 10 minutos, 2 horas ou as ultimas 24 horas); 

� Os limites de normais do processo, de qualidade ou de operação desejada devem ser 
indicados com base no status do processo; 

� Deve ser possível a alteração manual dos ranges e da base de tempo pelo operador, que 
devem permanecer até a próxima chamada da tela. Deve existir um botão para retornar aos 
valores calculados automaticamente, caso os ajustes feitos manualmente não tenham mais 
sentido; 

� O operador não deve ter que pressionar nenhuma tecla para tornar o gráfico utilizável; 
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� A exibição de várias penas deve ser coerentemente implementada; 
� Tendências com dimensões no eixo-X ou no eixo-Y menores do que cerca de 2 polegadas 

são demasiadamente pequenas para serem eficazes. 
Telas dedicadas no Nível 2, consistindo unicamente de tendências e botões para acesso a 
controladores associados a essas tendências, devem ser fornecidas para cada operação de 
processo. Os melhores operadores e mais experientes, muitas vezes operam usando principalmente, 
essas telas. Eles não necessitam, por exemplo, de gráficos representando as colunas de destilação 
com cada uma de suas bandejas. 
Na Figura 10.4 a seguir, apresentamos um exemplo típico de uma tela de tendência de Alto 
Desempenho: 
 

 
 

Figura 10.4 – Tela de tendências de nível 2 com ace sso a controladores relevantes 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
10.5 Considerações gerais para a criação de telas 
Existem muitos princípios de projeto gráfico comuns a todas as telas, independentemente do seu 
nível de hierarquia. Esses princípios são apresentados nos itens a seguir, com exemplos:  
 
10.5.1 Uso da cor  
Nas IHMs industriais a cor é muito, e inadequadamente utilizado. Para uma IHM de Alto 
Desempenho, o uso da cor deve ser restrito a razões muito específicas, tendo a ver com a coerência 
e a atenção dirigida para situações importantes. A escolha e o uso das cores deve ser aplicada 
coerentemente através de toda a hierarquia dos gráficos. A cor nunca deve ser o único diferenciador 
dos fatos importantes. As diferenças de cor devem ser combinadas com outras características como 
mudanças de forma dos desenhos. 
O mau uso de cores prejudica a habilidade do operador de detectar uma situação anormal de forma 
rápida e precisa. 
 
10.5.2 Cor de background 
Elevados contrastes, figuras brilhantes em fundo preto são fatigantes e desconfortáveis para os olhos. 
A orientação para cor de fundo de uma tela é utilizar um cinza claro, que evita os problemas com 
reflexos, contraste, interferência de cor e fadiga do operador.  
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As salas de controle devem ser bem iluminadas e as telas devem reproduzir a facilidade de leitura de 
documentos, ao invés de apresentar linhas brilhantes, objetos e textos em fundo preto. 
 
10.5.3 Cores de foreground 
Um número mínimo de cores deve ser utilizado nas cores de foreground. As IHMs gráficas são 
diferentes de outras figuras gráficas com as quais interagimos diariamente. Por exemplo, as páginas 
da Internet são, normalmente, muito coloridas e animadas. Existe uma razão para isso, pois elas 
estão competindo com todas as outras páginas para chamar a nossa atenção. 
As linhas de processo, os contornos de vasos e equipamentos devem ser configurados nas cores 
cinza escuro ou preto, não coloridas. As ênfases podem ser obtidas mudando a espessura das linhas, 
mas não as cores. 
As cores não devem ser usadas na tentativa de indicar o tipo de um produto (por exemplo: branco 
para vapor, verde para água desmineralizada, azul claro para etileno, etc.) o que, na prática, pode ser 
uma fonte de distração. 
Cores intensas e brilhantes (saturadas) devem ser utilizadas somente para chamar a atenção do 
operador para condições anormais e alarmes. Se o processo está operando normalmente, a tela deve 
mostrar pouca ou nenhuma cor. 
A cor é levemente percebível na visão periférica dos humanos. Considerando que múltiplos monitores 
são normalmente instalados nas salas de controle, nunca se deve assumir que uma simples mudança 
de cor possa chamar a atenção do operador. Por outro lado, um comportamento gráfico, como o 
pisca-pisca, é altamente detectável pela visão periférica, mas não deve ser utilizado ao extremo. 
 
10.5.4 Daltonismo 
O daltonismo é um fenômeno comum e existem muitas variedades. Por esta razão, as cores dos 
objetos não devem ser o único método utilizado para trazer informações importantes. Os pares de 
cores mais problemáticos são “verde e vermelho”, “verde e amarelo” e “branco e azul claro”. A 
escolha da saturação e do brilho das sombras específicas selecionadas pode ser ajustada para se 
conseguir diferenciação no background escolhido. 
A cor é utilizada em conjunto com texto, formas, status preenchido ou não, textura ou aspectos 
similares. Esse código redundante de informação é um dos métodos primários através dos quais se 
lida com o daltonismo.  
 
10.5.5 Padrões e conflitos de cores 
Existem vários padrões (ISO, IEC, ANSI, ISA, API, etc.) aplicáveis a diversas indústrias. Alguns 
desses padrões contêm orientações para codificação de cores, embora, não necessariamente, para 
uso em IHMs industriais.  
A verdade é que, infelizmente, esses padrões não foram escritos, necessariamente, por especialistas 
em projeto de IHMs. Vários padrões especificam usos totalmente diferentes para as mesmas cores, 
particularmente o vermelho e o amarelo.  
Por isso, projetar telas que reflitam o conteúdo desses padrões, não irá produzir resultados de alto 
desempenho, pelo contrário, poderá resultar em incoerências e confusão. 
Enquanto Fluxogramas de Processo são, tipicamente, muito utilizados na configuração de telas 
gráficas, é importante desenhá-los corretamente quando for o caso. 
 
10.5.6 Linhas de processo 

� Linhas de processo devem ser desenhadas em preto ou cinza escuro; 
� A espessura e não a cor deve ser usada para diferenciar a sua importância no processo; 
� As linhas de processo principais devem ter usar 3 pixels; linhas de processo secundárias 

devem usar 1 pixel. Deve-se utilizar setas, com parcimônia, para indicar a direção do fluxo 
nas linhas principais; 

� Não deve haver mais do que dois ou três tipos de linhas (como sólida, pontilhada, tracejada) 
e um número similar de espessuras.  

 
10.5.7 Vasos de processo 
A tendência no passado era de criar vida em gráficos com vasos em 3-D e uma grande quantidade de 
detalhes em dados estáticos. Isto é contraproducente. 

� Vasos devem ser representados em 2 dimensões e não em 3; 



� O interior deve ser uniformemente sombreado, sem gradientes e com a mesma cor de fundo 
da tela; 

� O vaso deve ser desenhado com uma linha fina preta ou cinza escura; 
� A representação da forma do vaso deve ser mostrada, mas sem muitos detalhes; 
� A dimensão do vaso deve ser relacionada com a sua importância no processo e também com 

a sua dimensão física (quando prático); 
� Não deve haver nenhuma animação associada aos elementos de internos do vaso; 
� Os desenhos dos vasos não deverão ter vistas em corte, nem detalhes internos imutáveis do 

mesmo. 
 
10.5.8 Fluxo do processo 

� O fluxo do processo deve ser desenhado com coerência; 
� O fluxo deve ser, geralmente, da esquerda para a direita; 
� Os vapores fluem, geralmente, de baixo para cima, enquanto que os líquidos de cima para 

baixo; 
� As linhas de processo devem entrar e sair da tela de forma coerente. Pontos de entrada e 

saída, que também servem para navegação, devem ser mostrados de forma coerente e 
diferentemente dos rótulos de links não navegáveis. 

A figura 10.5 mostra um esquemático comparando as diferenças entre representações em 3-D e 2-D. 
  

 
 

Figura 10.5 – Vasos e linhas em 3-D e 2 D 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 



Estes são alguns exemplos que atendem aos princípios básicos de projeto de uma IHM de Alto 
Desempenho. Muitos outros existem para outros elementos, tais como: 

� Texto; 
� Valores; 
� Níveis de vasos; 
� Comportamento de alarmes; 
� Prioridades de alarmes; 
� Métodos de indicação de alarmes; 
� Acesso a alarmes; 
� Indicação audível de alarmes; 
� Objetos e símbolos; 
� Controladores de processo; 
� Válvulas de controle e bloqueio; 
� Linhas de instrumentação; 
� Desenho de equipamentos dinâmicos; 
� Comandos de equipamentos; 
� Layout da tela; 
� Navegação; 
� Balanços materiais; 

e outros.  
Estes princípios básicos podem ser encontrados na referência (1) deste trabalho. 
 
11. PROJETO DETALHADO DE UMA IHM DE ALTO DESEMPENHO  
Muitos exemplos de representações gráficas são mostrados conceitualmente e esquematicamente 
porque há uma variedade muito grande na potencialidade, características e paradigmas de arranjos 
de SDCDs específicos.  
Deve ser seguido um conceito de níveis hierárquicos na construção de telas nos SDCDs. 
O objetivo principal desses níveis é fornecer diferentes quantidades de detalhes operacionais para 
auxiliar o operador no desenvolvimento de suas diferentes tarefas. Um objetivo secundário é permitir 
uma navegação mais fácil. Quatro níveis é uma quantidade ótima. Eles são: 

� Nível 1: Telas de visão geral do processo; 
� Nível 2: Telas de controle da Unidade de processo; 
� Nível 3: Telas de Detalhe da Unidade de processo; 
� Nível 4: Telas de suporte e diagnóstico de Unidade de processo. 

Os quatro níveis representam níveis crescentes de complexidade e/ou detalhes - "zoom in" sobre o 
processo. A hierarquia funciona como uma estrutura de arquivos de computador ou como uma 
estrutura em árvore, na qual as telas de nível inferior estão associadas com telas específicas dos 
níveis superiores. 
 
11.1 Nível 1 - Telas de Visão geral do processo 
As telas de nível 1 devem representar a vista mais abrangente das áreas de processo sob controle de 
um único operador. Trata-se de uma grande fotografia, vista de relance, da unidade de processo. 
Deve fornecer uma indicação clara do desempenho atual do processo, através do acompanhamento 
dos Indicadores-chaves de Desempenho (KPIs). 
As telas de visão geral do processo representam elementos e características, conforme segue: 

� Inicadores-chaves de Desempenho de alto nível, tais como índices de segurança, ambientais, 
de produção, de eficiência e de qualidade; 

� Valores, tendências e desvios desses Indicadores-chaves de Desempenho; 
� Alarmes das mais altas prioridades, incluindo status de reconhecimento; 
� Controladores chaves do processo; 
� Importantes parâmetros calculados e condições do processo, como o balanço de material; 
� Informações importantes de unidades localizadas a montante e a jusante; 
� Desempenho e status de mecanismos de controle avançado;  
� Status dos principais equipamentos; 
� Tendências bem definidas de parâmetros importantes do processo; 
� Indicações de situações anormais, denotando a sua severidade. 



 

 
 

Figura 11.1.1 - Arranjo lógico de uma tela de visão  geral de processo 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 11.1.2 - Exemplo de uma tela de visão geral de processo com conteúdo 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 
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Na Figura 6.1 do Capítulo 6 acima, apresentamos uma tela típica de Visão geral do processo. As 
telas de visão geral são normalmente representadas num grande painel localizado atrás das estações 
de trabalho ou projetadas sobre um telão, dependendo do público.  
A Figura 11.1.1 mostra como os elementos de um gráfico de alto desempenho podem ser distribuídos 
dentro de uma tela de visão geral. 
Na figura 11.1.2 mostra que o gráfico de visão geral não apresenta o paradigma do Fluxograma do 
Processo. Ao invés disso, são mostrados gráficos de tendência, indicações analógicas móveis dos 
balanços de massa e incorporados gráficos do tipo radar. 
 
 
11.2 Nível 2 - Telas de controle da Unidade de proc esso 
As telas de nível 2 devem conter todas as informações e controles necessários para executar a maior 
parte das tarefas dos operadores associadas com unidades específicas, a partir de uma única tela. 
Mudanças rotineiras e algumas intervenções em situações anormais podem ser executadas nestas 
telas. 
No processo de desenho de telas, as telas de nível 2 devem ser criadas em primeiro lugar.  Este 
desenvolvimento requer a contribuição de engenheiros de processo, de produção e operadores. O 
objetivo principal do nível 2 é verificar o modelo mental do processo do operador. 

� É importante modelar o escopo completo da responsabilidade de controle para a posição de 
operação, utilizando uma planta geográfica (plot plan) e o Fluxograma de Processo para 
definir o escopo; 

� Enquanto que os Fluxogramas de Processo ajudam neste processo, o resultado não 
necessariamente, deve ficar parecido com estes; 

� O modelo mental de toda planta deve ser dividido em seções lógicas autônomas, usualmente 
ao longo das linhas dos maiores subsistemas, tais como reatores, fornos ou colunas de 
destilação;  

� Determinar os vários Índices-chaves de Desempenho, os controles e as representações dos 
controles a serem localizadas em cada gráfico do nível 2. 

A figura 11.2 apresentada a seguir representa os princípios acima citados. Todos os controladores e 
indicadores importantes são apresentados em diversas telas do nível 2.  
As telas são utilizadas para tarefas rotineiras, como manipular os controladores, bombas, partir 
ventiladores, abrir/fechar válvulas, etc. Todos os alarmes de prioridades 2 e 3 relevantes para o 
processo representado são mostrados. 

� Para alguns controladores, gráficos de tendência devem ser configurados para o “set point” e 
para a variável de processo. A tendência do valor de saída do controlador poder ser 
adicionada por um click de mouse. A saída sempre deve ser sempre representada numa 
escala de 0 a 100% com um eixo localizado na direita; 

� É possível reescalonar tendências individualmente e definir diferentes escalas de tempo, quer 
individualmente ou globalmente; 

� Para 2 controladores (pressão e nível), não são necessários gráficos embutidos de tamanho 
grande, sendo utilizadas linhas centelhadas (sparklines); 

� Indicadores analógicos são usados, conforme anteriormente descrito, para dar conhecimento, 
de relance, de qualquer desvio significativo dos valores esperados; 

� São fornecidos acessos a controles de segurança dos reatores importantes (parada, 
congelamento, isolação) com o devido destaque; 

� Um indicador de balanço material é incluído; 
� Nesse exemplo específico, somente um alarme este ocorrendo – um problema de diagnóstico 

na bomba reserva. (Essa situação seria mostrada em detalhe num gráfico de nível 3). 
� Botões de navegação e outros, como botões de controle, são exibidos na parte inferior do da 

tela; 
� O acesso ao gráfico de nível 3 é fornecido para mostrar, em detalhe, as várias entradas, 

saídas e diagnósticos de intertravamento; 
� Botões são previamente rotulados: “Sobreposição de partida” e “Sobreposição de seqüência”. 

Alguns gráficos de SDCDs possuem mecanismos para permutar seções da tela com outras 
seções desenhadas para situações específicas. Por exemplo, diferentes tendências e 
indicadores de progresso podem ser úteis durante a partida da unidade quando comparada 



com a operação em estado estável. Se as sobreposições não são suportadas pelo SDCD ou 
sua implementação é muito complexa, gráficos diferentes devem ser desenhados para essas 
situações. 

 

  
 

Figura 11.2 - Exemplo de uma tela de Nível 2 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
Conforme alertado anteriormente, as telas de nível 2 constituídas de nada mais do que tendências 
pré-predefinidas, assim como acesso a controladores importantes, podem ser altamente eficazes 
para controle do processo por operadores experientes. 
Múltiplas telas de nível 2 podem ser necessárias para representar o mesmo equipamento.  
Estas seriam construidas para situações especificas como partida, operação normal, transições de 
status ou de produtos, ou parada. A atividade de análise requerida para situações anormais requer 
informações na tela que não são necessárias para as condições normais de operação e poderão 
simplesmente distrair e causar confusão visual. Em situações complexas, devem ser apresentadas 
checklists para orientar o operador para uma resposta adequada. 
 
 
11.3 Nível 3 - Telas de Detalhe da Unidade de proce sso 
As telas de nível 3 contêm todas as malhas de controle (controladores, indicadores, alarmes, status, 
chaves, etc.). Elas são também utilizadas para investigações detalhadas e intervenções que não são 
críticas em tempo. 
As telas de nível 3 incluem o seguinte: 

� Vistas detalhadas de subunidades, itens individuais de equipamentos, componentes e seus 
controles e indicações relacionadas; 

� Telas de tendência customizadas e pré-configuradas para diagnósticos específicos; 
� Telas de diagnóstico de sistemas de parada de emergência; 
� Telas de diagnósticos de intertravamento e eliminação de problemas similares. 

Essas telas detalhadas têm como intenção principal a eliminação de problemas ou manipulação de 
itens não acessíveis a partir dos níveis 2 e 3. Todos os indicadores, controladores e alarmes de todos 
os níveis de prioridade são mostrados nessas telas. Normalmente existem várias telas de nível 3 para 
cada tela de nível 2. 
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Por exemplo, imagine um operador controlando um sistema de reação, um sistema de recuperação e 
um sistema de compressão. O sistema de compressão contém três compressores que estão ligados 
ou desligados, dependendo de vários fatores. Uma tela de nível 2 do sistema de compressão deve 
existir e ser configurada para apresentar informações resumidas e prover um sistema de controle 
funcional para os três compressores. Na tela de nível 3, para cada compressor deve ser 
apresentadas informações mais detalhadas, conforme a figura 11.3 a seguir:  
 

 
 

Figura 11.3 - Exemplo esquemático de uma tela de ní vel 3 de um compressor 
Fonte: “The High Performance HMI Handbook” (1) 

 
11.4 Nível 4 - Telas de suporte e diagnóstico de Un idade de processo 
As telas de nível 4 fornecem mais detalhes dos subsistemas, sensores individuais ou componentes. 
Elas mostram o mais detalhado diagnóstico possível ou informações variadas. A linha divisória entre 
as telas dos níveis 3 e 4 é um pouco cinzenta. 
As telas de nível 4 incluem o seguinte: 

� Telas de “alarmes comuns” com detalhes do status dos sensores individuais; 
� Informações detalhadas sobre equipamentos e instrumentação; 
� Status detalhado das funcionalidades do controle avançado de processos; 
� Telas fornecidas pelo sistema, tais como, detalhe de ponto, diagnósticos do sistema, sumário 

de alarmes, etc.; 
� Telas de ajuda. 

Outras telas de nível 4, não associadas com a apresentação de informações em tempo-real do 
processo, podem incluir a integração de: 

� Procedimentos operacionais; 
� Documentação de alarmes e guia de resposta; 
� Guia de resposta a situações anormais; 
� Documentação de controle avançado e procedimentos operacionais; 
� Outras documentações relacionadas a programas e procedimentos operacionais. 
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12. CONCLUSÕES 
A grande maioria dos sofisticados Sistemas de Controle Digital Distribuído (SDCDs), hoje em 
operação, são operados através de IHMs mal construídas, possuindo funcionalidades projetadas sem 
o conhecimento adequado.  
Bilhões de dólares têm sido investidos em instalações de plantas industriais e é fundamental 
assegurar que esses investimentos estejam apresentando retornos significativos. O sucesso desses 
investimentos está relacionado com o mercado, as operações e também com a forma de 
apresentação, a qualidade e a objetividade das informações contidas nos consoles dos operadores 
de processo, que são os responsáveis pela operação segura dessas instalações, com conhecimento, 
habilidade e eficiência. 
Entretanto, este assunto há muito vem sendo negligenciado e pouca atenção é dada à Interface 
Homem-máquina (IHM) nos projetos de sistemas de automação ou na literatura. É importante 
destacar, que as deficiências de projeto da IHM têm sido especificamente apontadas como fatores 
que contribuíram para a ocorrência de grandes acidentes e incidentes em plantas industriais, com 
elevadas perdas de produção e, infelizmente, perdas de vidas humanas. 
A eficácia operacional depende de controles eficazes e treinamentos que permitam aos operadores 
detectarem com eficácia e serem bem sucedidos ao lidar com situações anormais das plantas de 
processo. Para o gerenciamento eficaz de situações anormais numa planta de processo são 
necessários três importantes componentes: uma boa performance das malhas de controle, um 
gerenciamento de alarmes eficaz e uma IHM de Alto Desempenho. 
Este trabalho discorreu sobre uma série de melhores práticas para a construção/configuração de 
IHMs de Alto Desempenho. Inúmeras outras existem, mas não foram aqui apresentadas porque o 
assunto é de carater extensivo.   
Os leitores interessados poderão encontrá-las nas referências bibliográficas apresentadas a seguir. 
Considerações sobre os efeitos dos ambientes das Salas de Controle na eficácia dos operadores, as 
boas e más práticas de projeto desses ambientes e os princípios do gerenciamento adequado das 
situações anormais e da performance humana também não foram cobertos neste trabalho, porém têm 
uma grande influência sobre a eficácia dos operadores. 
Muitas novidades estão a caminho e que irão impactar as funcionalidades e o desempenho dos 
SDCDs e, consequentemente, as características das IHMs e a eficácia dos operadores das plantas 
industriais. Comandos por voz e por gestos, telas de alta resolução embutidas em óculos com 
transmissão sem fio, múltiplas câmeras espalhadas por todo o chão-de-fábrica, uso extensivo de 
simuladores de processo, etc. Serão as ferramentas do futuro que contribuirão para a maior 
segurança e eficácia operacionais. 
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