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Resumo

A evolução da automação nos últimos anos tornou possível o monitoramento contí-
nuo dos processos de plantas industriais. Com esse avanço, a quantidade de informação
que os sistemas de automação estão submetidos aumentou significativamente. Os alar-
mes gerados pelos equipamentos de monitoração são um dos principais responsáveis por
esse aumento, sendo que eles geralmente são implantados nas plantas industriais sem uma
metodologia formal, o que acarreta um aumento do número de alarmes gerados, sobrecar-
regando, assim, os sistemas de alarmes e por consequência os operadores dessas plantas.
Neste contexto, o trabalho de gerenciamento de alarmes surge com o objetivo de definir
uma metodologia formal para a instalação de novos equipamentos e detectar problemas
nas configurações existentes. Esta dissertação visa propor um conjunto de métricas para
a avaliação dos sistemas de alarmes já implantados, de forma que seja possível identifi-
car a “saúde” deste sistema analisando-se os índices propostos e comparando-os com os
parâmetros definidos em normas técnicas da área de gestão de alarmes. Além disso, as
métricas permitirão o acompanhamento do trabalho de gerenciamento de alarmes, veri-
ficando se o mesmo está melhorando a qualidade do sistema de alarme. Para validação
das métricas propostas, utilizou-se dados provenientes de plantas de processo reais da
indústria petroquímica.

Palavras-chave: Sistema de Gerenciamento de Alarmes, Automação Industrial e Mé-
tricas de Desempenho.



Abstract

The evolution of automation in recent years made possible the continuous monitoring
of the processes of industrial plants. With this advance, the amount of information that
automation systems are subjected to increased significantly. The alarms generated by
the monitoring equipment are a major contributor to this increase, and the equipments
are usually deployed in industrial plants without a formal methodology, which entails
an increase in the number of alarms generated, thus overloading the alarm system and
therefore the operators of such plants. In this context, the works of alarm management
comes up with the objective of defining a formal methodology for installation of new
equipment and detect problems in existing settings. This thesis aims to propose a set of
metrics for the evaluation of alarm systems already deployed, so that you can identify
the “health” of this system by analyzing the proposed indices and comparing them with
parameters defined in the technical norms of alarm management. In addition, the metrics
will track the work of alarm management, verifying if it is improving the quality of the
alarm system. To validate the proposed metrics, data from actual process plants of the
petrochemical industry were used.

Keywords: Alarm Systems Management, Industrial Automation and Performance
Metrics.
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Capítulo 1

Introdução

Durante a Revolução Industrial no século XVIII, equipamentos e máquinas foram pela
primeira vez utilizados na realização das tarefas que até então eram cumpridas pelos seres
humanos. Essas máquinas mecânicas utilizavam, principalmente, sistemas pneumáticos
e hidráulicos para garantir a regularidade do equipamento em torno de um ponto de ope-
ração escolhido arbitrariamente pelo operador. Esta regularidade permitiu a utilização de
diversas máquinas no transporte terrestre e marítimo, além da grande utilização na indús-
tria, como a têxtil [Aguirre 2007]. A evolução desses equipamentos teve sua continuidade
no decorrer dos anos dos séculos XVIII e XIX, com destaque para os sistemas de controle,
que tinham se tornado o grande desafio da época.

Até meados do século XX, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram respon-
sáveis diretos pelos maiores avanços tecnológicos desse período. Máquinas como aviões,
navios de grande porte, elevadores controlados automaticamente e radares foram cons-
truídas, pela primeira vez, durante ou entre as duas guerras. Estas realizações foram
possíveis graças ao desenvolvimento das primeiras técnicas de automação industrial, que
possibilitou o desenvolvimento de sistemas de segurança e de acionamento baseados nos
primeiros sistemas de comutação (eletromagnéticos e mecânicos) [Aguirre 2007].

A partir de 1960 a automação industrial, aplicada à operação e projeto de processos
técnicos, aumentou progressivamente influenciada pela demanda sempre crescente por
eficiência, qualidade dos produtos, redução de custos, necessidade de segurança tanto dos
funcionários quanto do meio ambiente e aos preços elevados envolvidos em seus proces-
sos. Algumas consequências como o funcionamento de processos sem a necessidade da
presença de operadores (humanos) e a liberação desses da obrigação de realizar tarefas
repetitivas e monótonas, foram valorizadas principalmente por causa da redução dos cus-
tos. O grau de automação envolvido nos processos industriais aumentou drasticamente a
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partir de 1975 em consequência da disponibilidade dos microcomputadores, que eram ca-
pazes de resolver vários problemas da automação. Essa evolução foi seguida pelo avanço
na área de sensores, atuadores, barramentos de comunicação, teoria de controle, sistemas
de supervisão, interfaces homem-máquina e sistemas de gerenciamento [Isermann 2005].

Atualmente os sistemas de automação podem ser representados didaticamente em
forma de uma pirâmide como ilustra a Figura 1.1. Esta representação traz um modelo
hierárquico utilizado para explicitar que um sistema de automação é formado por níveis
com diferentes elementos, características e propósito.

Figura 1.1: Pirâmide da Automação.

A representação utilizada neste trabalho utiliza uma pirâmide com cinco níveis:

• Processo: Camada responsável pela medição das variáveis relevantes utilizando os
sensores, e por intervir no processo através dos atuadores. Este nível caracteriza-se
pela transmissão de informações utilizando uma taxa elevada e pelo grande número
de equipamentos.
• Controle: Nesta camada encontram-se as funcionalidades de controle regulatório

e intertravamento, que são geralmente implementadas em Controladores Lógicos
Programáveis (CLP), que realizam uma rotina cíclica de operação e operam apenas
variáveis digitais.
• Supervisão: Composta basicamente pelos sistemas SCADA - Supervisory Control

and Data Acquisition, possibilita através de uma IHM (Interface Homem-Máquina)
o gerenciamento do processo. Estes sistemas disponibilizam as informações captu-
radas na camada de Processo, além de permitir a realização de atividades de con-
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trole no nível de supervisão, execução de ações e configuração de alarmes e eventos
sobre o processo [de Souza 2005].
• Gerenciamento: Este setor é responsável pela coleta de dados da camada de Su-

pervisão e Controle para permitir consultas que ajudem a tomada de decisões de
caráter econômico-financeiro [de Souza 2005]. Esta camada é implementada pelos
EPS - Enterprise Production Systems que são divididos basicamente em MES - Ma-

nufacturing Execution System e o PIMS - Plant Information Management System.
• Corporativo: No topo da pirâmide estão os ERP - Enterprise Resource Planning

que são responsáveis por transformar todos os dados, desde a base da pirâmide, em
informação de negócio. Esta camada tem como principal objetivo facilitar o fluxo
de informações entre todas as atividades da empresa como fabricação, compras, es-
toque, logística, finanças, interação com fornecedores, marketing, vendas, serviços
a clientes e recursos humanos [de Souza 2005].

A troca de informações gerada entre as camadas com o objetivo de estabelecer o
acesso direto do nível corporativo e de gerenciamento ao nível de controle de processo é
chamada de integração vertical [Lobashov & Sauter 2006]. Ela possibilita a otimização da
gerência e a integração de todo o processo de manufatura, refletindo positivamente nos as-
pectos financeiros. Vários benefícios existentes na interação negócio-manufatura podem
ser destacados, tais como: a disponibilidade para comprometimento, redução do tempo
de produção, e a implantação e otimização da cadeia de suprimento [Souza et al. 2005].

A integração vertical tem sido uma meta a ser conseguida nos sistemas atuais de auto-
mação industrial. Os maiores facilitadores para esta integração são os sistemas SCADA,
juntamente com as tecnologias de comunicação. Esses sistemas, criados nos anos 70, fa-
cilitaram a aquisição e visualização de dados, além da possibilidade de processamento de
alarmes, passando, assim, a desempenhar um papel importante na supervisão de processos
de automação, disponibilizando os dados coletados do processo de forma mais amigável
para os operadores das plantas industriais [Marcuse et al. 1997].

Com a evolução dos equipamentos de campo que se tornaram cada vez mais baratos e
de fácil instalação, as plantas industriais passaram a conter uma grande quantidade desses
equipamentos. Utilizando os dados provenientes desses equipamentos, os sistemas super-
visórios possibilitam que seja realizada uma programação para gerar sinalizações quando
algum comportamento anormal no funcionamento da planta é detectado, auxiliando, as-
sim, os operadores na efetiva identificação e resolução dos possíveis problemas. Estas
sinalizações são chamadas de “alarmes” e serão descritos posteriormente na Seção 2.1.1.
Entretanto, a complexidade das operações envolvidas nos sistemas, como o de produção,
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transporte e refino de petróleo, resulta em um grande conjunto de dispositivos de senso-
res usualmente projetados e implantados sem uma filosofia formal para sua gerência em
conjunto. Este é o caso típico dos sinais de alarmes e eventos gerados durante a operação
de um processo nessa área [Leitão 2008].

Em geral, a implantação desses dispositivos é baseada na intuição e no conhecimento
prévio dos funcionários envolvidos nesses processos e, por consequência, a falta de um
procedimento bem definido para a instalação de sensores gera uma grande quantidade de
equipamentos ao longo do processo, que por seu turno, são potenciais geradores de alar-
mes. A utilização de quantidade demasiada de dispositivos sensores não raro tem como
consequência a ocorrência de eventos que desencadeiam a geração de múltiplos alarmes
simultâneos, que, por sua vez, levam ao descrédito os sistemas de alarmes e acarretam
incidentes que impactam de maneira negativa na operação segura da planta, elevando-
se os custos de operação e podendo levar à perda de equipamentos, além de danos ao
meio ambiente. Com isso, surge um novo desafio na área de automação industrial, que é
transformar a grande massa de dados gerados por esses equipamentos em informação útil
à tomada de decisão. Assim, a utilização racional de dispositivos geradores de alarmes
tornou-se uma atividade de grande importância tanto para operação quanto para o projeto
de processos industriais [Araújo et al. 2009], onde existe a necessidade de se adotar uma
metodologia capaz de realizar a manutenção e avaliação periódica do sistema de alarmes.

Neste sentido, surgiram os sistemas de gerenciamento de alarmes que auxiliaram o
processo de gestão do sistema de alarmes utilizados nas plantas industriais. Esses sistemas
visam principalmente a identificação dos instrumentos mal configurados. No entanto, esta
atividade de gerenciamento necessita de outras funcionalidades tais como: monitoração
do sistema de alarmes, auxílio no processo de racionalização e indicação dos KPIs (Key

Performance Indicator).
Esta dissertação de mestrado se propõe a desenvolver um conjunto de KPIs (Capítulo

3) que será incluído ao sistema de gerenciamento de alarmes BR-AlarmExpert [Araújo
et al. 2009], com os objetivos de:

• prover aos seus usuários métricas que permitam o comparativo do estado atual do
sistema de alarmes da planta em análise, com os parâmetros utilizados nas normas
EEMUA No 191 [EEMUA 1999] e ISA-SP18 [ISA 2009], que serão descritas no
Capítulo 2.
• permitir a comparação de desempenho dos sistemas de alarmes de duas ou mais

unidades industriais de uma mesma empresa. Com esses dados será possível de-
terminar as ações a serem realizadas para melhorar o desempenho global desse
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sistema.

1.1 Estrutura do Trabalho

O restante desta dissertação está organizado em quatro capítulos. No Capítulo 2
apresenta-se a fundamentação teórica dos sistemas de gerenciamento de alarmes, bem
como o software BR-AlarmExpert. No Capítulo 3 serão apresentadas as métricas de
análise de desempenho propostas para os sistemas de alarmes. O Capítulo 4 descreve
os resultados obtidos com a implementação dos algoritmos propostos, aplicados a uma
planta de transporte de gás natural. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões desta
dissertação e algumas possibilidades de extensão do mesmo.



Capítulo 2

Sistema de gerenciamento de alarmes

Os sistemas de alarmes são uma ferramenta muito importante para o monitoramento
automático das condições do processo de uma planta industrial. Além de atrair a atenção
do operador para as mudanças significativas que requerem avaliação e/ou ação, esses
sistemas ajudam ao operador a [EEMUA 1999]:

• Manter as condições de operação da planta em uma faixa segura. Um bom sistema
de alarmes auxilia ao operador identificar corretamente situações potencialmente
perigosas antes que o sistema ESD 1 (Emergency Shutdown) seja forçado a intervir.
Isto melhora a avaliação da planta, além de reduzir o número de intervenções do
sistema ESD aumentando assim a segurança operacional da planta.
• Reconhecer e agir para evitar situações arriscadas. É o papel dos sistemas ESD

intervirem antes dessas situações. No entanto, podem existir casos (espera-se que
ocorram raramente) onde a planta desvie para uma condição em que o sistema de
ESD não seja capaz de agir efetivamente.
• Identificar os desvios para condições indesejáveis. É de extrema importância que

os sistemas de alarmes possibilitem a identificação dos desvios que possam resultar
em perdas financeiras, tais como, perda de especificidade do produto, aumentando
assim o seu custo ou perda da produção.
• Compreender melhor as complexas condições de processo. Alarmes podem ser uma

ferramenta de diagnóstico importante e são uma das várias fontes de informação que
o operador pode utilizar durante uma perturbação no processo.

Em suma, os sistemas de alarmes ajudam tanto os operadores que trabalham no dia a
dia com o sistema, quanto os gestores já que é possível diminuir o número de paradas da

1Os sistemas ESD possuem uma probabilidade de falha associada. A medida que esses sistemas são
acionados esta probabilidade de falha aumenta, diminuindo assim a segurança operacional da planta.



CAPÍTULO 2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALARMES 7

planta (aumentando a produtividade) e o risco de impacto para o meio ambiente.
Muitos sistemas de alarmes são projetados para funcionar muito bem durante a ope-

ração normal da planta. No entanto, durante os períodos em que a planta está passando
por uma perturbação mais severa, os sistemas de alarmes geram uma quantidade enorme
e muitas vezes ingerenciável de alarmes, tornando a planta inoperável [Mattiasson 1999].

Para demonstrar a ineficácia de alguns sistemas de alarmes, um estudo foi conduzido
na refinaria Scanraff SA, localizada na Suécia, onde foi analisada uma parada de um com-
pressor que resultou em perda na produção além de muito trabalho para os operadores.
Durante a análise dos dados de alarmes foi detectado que 392 alarmes foram disparados
para o operador desde o primeiro evento (relacionado com o incidente) até a completa pa-
rada dos equipamentos, que foi realizada pelo sistema de segurança. Destes 392 alarmes,
254 aconteceram na primeira hora e o primeiro minuto teve uma taxa de um alarme a cada
dois segundos. Este volume de informação tornou impossível a tomada de ações corretas
e em tempo hábil para evitar o trip (parada) dos equipamentos [Mattiasson 1999].

Alguns problemas foram detectados nesse estudo. Um deles foi que um único alarme
aconteceu 118 vezes, caracterizando-se como um alarme Chattering. Esse tipo de pro-
blema acontece quando o equipamento passa a operar bastante próximo do ponto de
ativação2 do seu respectivo alarme e pequenas variações do processo fazem com que o
alarme seja ativado e desativado em um curto intervalo de tempo por diversas vezes. Ou-
tro problema detectado foi que nove alarmes acontecem mais de dez vezes, além disso,
caso fosse somado apenas as ocorrência desses nove alarmes esse total chegaria a mais
de 70% das ocorrências de todos os alarmes. Este fato mostra uma concentração das
ocorrências dos alarmes em um pequeno grupo denominados Bad Actors.

Assim, para melhorar a “saúde” dos sistemas de alarmes é necessário a incorpora-
ção de mecanismos formais de planejamento, implementação, controle e manutenção dos
sistemas de alarmes, bem como a adoção aos sistemas supervisórios de procedimentos
que possam efetuar a identificação, correlação, agrupamentos, classificação, filtragem de
eventos e apoio a decisão, gerenciando de forma efetiva a geração de alarmes produzidos
pelos sistemas de supervisão [Leitão 2008].

Neste contexto, surgem os sistemas de gerenciamento de alarmes, que tratam de forma
mais eficiente as informações de alarmes provindas das plantas industriais, tornando-as
mais compreensíveis aos operadores. Além disso, estes sistemas auxiliam o processo de
gestão dos sistemas de alarmes definido no guia de boas práticas EEMUA No 191 e na
norma ISA-SP18.

2Ponto de ativação de um alarme geralmente é chamado de set-point do alarme tanto no meio acadêmico
quanto nas indústrias, principalmente aquelas que possuem monitoramento automático do processo.



CAPÍTULO 2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALARMES 8

2.1 Normas

Vários projetos para estudo da eficiência dos sistemas de alarmes foram criados de-
vido aos inúmeros incidentes que tiveram como uma das causas a ineficácia desses sis-
temas. Um exemplo é o caso da refinaria de Mildford Haven no Reino Unido, em 24 de
julho de 1994, que resultou em prejuízo de 48 milhões de libras esterlinas e dois meses
de interrupção da operação da unidade. O relatório emitido pela HSE (Health and Safety

Executive) identificou como uma das causas do acidente a incapacidade dos operadores
da unidade em identificar o que estava realmente acontecendo em função do grande nú-
mero de alarmes gerados, telas de operação mal projetadas e falha na análise de risco de
modificações de processo [Pinto & Farina 2007]. Baseado nos documentos gerados pelos
estudos de incidentes, que tiveram como uma das causas a falha no sistema de alarmes,
várias organizações propuseram guias e normas para uma melhor gestão desses sistemas.
Dentre os diversos documentos gerados, dois deles se destacaram:

• EEMUA No 191 - publicado em 1999 pela EEMUA (Engineering Equipment and

Materials Users Association), este guia de boas práticas se tornou o documento
mais referenciado no tema de gestão dos sistemas de alarmes. Atualmente se en-
contra na segunda edição publicada em 2007;
• ISA-SP18 - publicado a sua versão final oficialmente em 2009 pela ISA (Instrumen-

tation, Systems and Automation Society), é um documento que define uma norma
para o gerenciamento de alarmes em uma planta industrial.

Nas próximas sub-seções esses dois documentos serão descrito de forma mais deta-
lhada.

2.1.1 EEMUA No 191

O estudo desenvolvido pelo HSE verificou que na prática as atribuições do operador
em uma situação anormal do processo são muito complexas. A Figura 2.1 mostra que a
resposta do operador a uma determinada situação anormal pode envolver vários tipos de
tarefas. Assim, para melhorar a qualidade da operação, um bom sistema de alarmes se
torna extremamente necessário.

Neste contexto, em 1999 a EEMUA juntamente com representantes da HSE publicou
um guia de boas práticas para a construção, implementação e manutenção de sistemas de
alarmes. Todos os tópicos e etapas exploradas nesse guia são fundamentados em quatro
princípios básicos que se encontram descritos a seguir:
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Figura 2.1: Resposta do operador a uma situação operacional anormal.

1. Manuseabilidade: Os sistemas de alarmes devem ser desenvolvidos de forma a sa-
tisfazer às necessidades do usuário, considerando-se sua capacidade de compreen-
são e manipulação das informações. De outra maneira, tem-se que as informações
apresentadas devem ser relevantes para o usuário (operador) no momento em que
são mostradas, de fácil compreensão (clareza na apresentação), com taxa e tempo
de amostragem (relação de antecedência entre causa e efeito) suficiente para a ma-
nipulação da informação por parte do operador.

2. Segurança: A existência de um sistema de alarmes deve estar vinculada à neces-
sidade em se proteger os funcionários, equipamentos da planta e meio ambiente,
sempre se baseando nos princípios e normas estabelecidos pela sociedade.

3. Monitoramento de Desempenho: O desempenho do sistema de alarmes deve ser
monitorado continuamente de maneira a garantir sua efetividade durante todas as
condições (estado) de operação da planta.

4. Investimentos: Todo novo alarme a ser adicionado ao sistema corrente ou novo
sistema a ser adotado deve ter por princípio um alto grau de qualidade nos mecanis-
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mos de escolha, gerenciamento e manutenção. Por isso, todo o seu desenvolvimento
deve seguir uma metodologia estruturada pré-definida, levando-se em consideração
sua correta implantação e necessidade.

O guia EEMUA No 191 define um alarme como sendo um sinal visual e/ou sonoro
que indica ao operador da planta a ocorrência de uma mudança de comportamento das
variáveis do processo que necessitam atenção ou a realização de uma ação de resposta.
Como os operadores possuem uma vasta quantidade de atividades que não se limitam ape-
nas a gerência de alarmes e como a essência do sistema de alarmes é auxiliar a operação
do processo, um bom alarme deve possuir as seguintes características:

• alertar, informar e conduzir o operador sobre o problema apresentado;
• ser útil e relevante para o trabalho do operador;
• possuir uma resposta, mesmo que esta seja um procedimento mental;
• ser apresentado em tempo suficiente para a adoção de um procedimento de resposta

e
• ser projetado considerando-se as limitações humanas.

Portanto, para satisfazer os cinco atributos descritos anteriormente, é necessário que
um bom sistema de alarmes tenha como características:

1. Relevância: Se nenhuma resposta, mesmo que mental, está associada ao sinal gera-
dor do alarme, este sinal não deve ser um alarme.

2. Singularidade: Uma mesma informação não deve ser representada por dois diferen-
tes tipos de alarmes. Esta característica visa evitar a duplicidade de procedimentos
de resposta que possam confundir o operador.

3. Precisão: Nenhum alarme deve ser apresentado com muita antecedência a sua res-
posta ou muito tarde para que uma medida corretiva seja executada. Alarmes que
são apresentados com muita antecedência acabam por ser ignorados pelos operado-
res e, portanto, têm suas ações corretivas não sendo executadas.

4. Importância: Todo alarme deve ser munido de um grau de prioridade, facilitando,
assim, a tomada de decisões do operador.

5. Clareza: Os procedimentos de resposta e os dados informativos sobre os alarmes
devem ser de fácil compreensão.

6. Diagnóstico: Todo alarme deve identificar o problema ocorrido durante o processo
industrial.

7. Consultivo: Conjunto de decisões a serem tomadas deve estar disponível.
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8. Objetivo: Apresentar somente as informações mais importantes para o correto fun-
cionamento da planta naquele estado. Pretende-se, assim, controlar as informações
de acordo com as limitações de operação de cada operador.

Na especificação também são descritas métricas de avaliação de desempenho dos sis-
temas de alarmes, que segundo a EEMUA No 191 poderão ser utilizadas para:

• definir metas de desempenho para um novo sistema de alarme;
• avaliar se um sistema de alarme existente possui um bom desempenho;
• auxiliar o gerenciamento de alarmes avaliando-se a eficácia das modificações efe-

tuadas no sistema de alarme existente;
• identificar pontualmente alarmes espúrios e
• demonstrar para auditores a performance do sistema de alarmes.

Algumas dessas métricas são descritas a seguir:

1. Taxa média de alarmes por operador - Este índice é um simples e bom indicador da
quantidade de alarmes que foi apresentado para o operador pelo sistema de alarmes
em um determinado período.

2. Pico da taxa de alarmes anunciados por operador durante uma perturbação - Este
índice determina a pior condição que o operador foi submetido durante a operação
da planta em um determinado período.

3. Número de alarmes Stale - Esta métrica tem como objetivo determinar o número de
alarmes que permanecem ativos por várias horas e que não tiveram ações corretivas
ou as ações que foram tomadas não corrigiu o problema.

4. Instabilidade do sistema de alarmes - O objetivo desta métrica é determinar a quan-
tidade de tempo que o sistema de alarmes ficou submetido a um número de alarmes
maior do que a capacidade de tratamento por parte dos operadores.

5. Avalanche de alarmes - Determina os períodos de tempo em que o operador foi
submetido a um número elevado de alarmes e consequentemente prejudicando a
operação da planta.

Em resumo, podemos dizer que a norma EEMUA No 191 foi o primeiro documento
a se preocupar em descrever boas práticas para a completa implantação de sistemas de
gerenciamento de alarmes, construindo índices e procedimentos que hoje são seguidos
pelas maiores indústrias do mundo.
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2.1.2 ISA-SP18

Durante a ISA Expo de 2003 realizada em Houston, o comitê de Práticas e Padroni-
zação 18 (SP18 - Standards & Practices Committee) iniciou os trabalhos para o desen-
volvimento de uma documentação que auxiliasse a indústria de processos na adoção de
sistemas de alarmes, estendendo-se por todas as etapas do seu ciclo de vida, desde o seu
planejamento inicial até o seu gerenciamento de desempenho [Dunn & Sands 2005].

A utilização do ciclo de vida auxilia na identificação dos requisitos e regras neces-
sários para a implementação de um novo sistema de gerenciamento de alarmes ou no
gerenciamento de um já existente. A Figura 2.2 apresenta o ciclo de gestão definido na
ISA-SP18. Ele possui uma série de estágios sequenciais que geralmente são seguidos
durante o gerenciamento dos sistemas de alarmes, já que algumas etapas necessitam de
informações das etapas anteriores. Para um melhor entendimento, as etapas deste ciclo
serão descritas a seguir:

• Filosofia: Frequentemente o primeiro passo adotado por uma indústria para tratar
do tema gerenciamento de alarmes é o desenvolvimento de uma filosofia formal
que determinará a abordagem a ser adotada. Estão incluídos nesta etapa definições
e princípios para um sistema de alarmes (tais como: prioridade de alarme, tipos
de alarmes e pontos de ativação dos alarmes), detalhamento e práticas dos procedi-
mentos necessários em cada uma das etapas do ciclo de vida, além das métricas de
avaliação de desempenho.
• Identificação: A etapa de identificação tem como principal objetivo a determinação

de possíveis novos alarmes e ponto de partida para remoção de alarmes existentes
que não satisfaçam os requisitos na etapa de racionalização.
Para realizar essa identificação geralmente são utilizadas:

– investigações de incidentes;
– análises de processos de risco;
– especificações de segurança e
– P&ID (Process and Instrumentation Diagram).

• Racionalização: A racionalização é o estágio em que se realiza a união entre os
princípios e requisitos definidos na etapa de filosofia com os alarmes levantados na
etapa de identificação. O produto desta etapa é a documentação completa de to-
dos os alarmes previstos na etapa de identificação. Para essa documentação serão
necessárias as informações básicas do alarme, tais como: ponto de ativação, priori-
dade, consequências em caso de falha e qual deve ser a ação tomada pelo operador
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Figura 2.2: Ciclo de Vida do Gerenciamento de Alarmes definido pela ISA-SP18.

em caso de ativação do alarme. Todas as informações do documento obedecerão
aos critérios e procedimentos definidos na filosofia do gerenciamento de alarmes.
• Projeto detalhado: Nesta fase são especificadas as configurações básicas de cada
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alarme, as definições de interface de visualização e acesso aos alarmes pelo opera-
dor e os métodos avançados de gerenciamento. Cada um dos procedimentos abor-
dados nesta etapa deve ser conduzido por um documento formal que indique os
procedimentos a serem implementados.
• Implementação: Durante a implementação, as atividades necessárias para a im-

plantação dos alarmes são completadas. Isto inclui a instalação lógica e física, bem
como a verificação funcional do sistema de alarmes implantado. Além disso, é
de extrema importância que durante essa etapa os operadores recebam treinamento
visando esclarecer as funcionalidades de cada um dos alarmes no sistema e priori-
dades na execução das soluções.
• Operação: Nessa fase o sistema de alarmes encontra-se em operação e anomalias no

funcionamento de cada alarme são gravadas na base de dados. Cursos de reciclagem
sobre a filosofia adotada e sobre a finalidade de cada alarme também são previstos
neste período.
• Manutenção: A prática demonstra que os dispositivos de medição ou mesmo al-

guns componentes dos sistemas de alarmes necessitam de ajustes de calibragem ou
reparo, tornando a manutenção uma fase necessária em qualquer ciclo de vida de
gerência de alarmes. O período de execução da manutenção pode ser definido atra-
vés do monitoramento dos equipamentos ou através de agendamento programado
segundo as especificações dos dispositivos.
• Monitoramento e Avaliação de Desempenho: Nesta etapa, o desempenho indivi-

dual de cada alarme, bem como o desempenho global do sistema de alarmes é
avaliado e confrontado com os resultados definidos na filosofia de alarmes gerada
na primeira etapa. O monitoramento e avaliação dos dados provenientes da etapa
de operação podem gerar atividades de manutenção em instrumentos ou identificar
a necessidade de modificar o sistema de alarmes ou os procedimentos de operação.
Já monitorando e avaliando os dados gerados durante a etapa de manutenção é pos-
sível a identificação dos alarmes problemáticos mais eficientemente. A remoção
desta fase do ciclo de gerência de alarmes torna a manutenção efetiva do sistema
impraticável e o sistema de alarmes entraria em processo de degradação.
• Gerenciamento de Mudanças: Controlam-se de maneira estruturada os processos

de alteração, remoção ou adição de novos alarmes e suas configurações no sistema
de alarmes. Para toda e qualquer alteração no sistema de alarmes será necessário
uma documentação, para que seja possível analisar as configurações anteriores à
modificação.
• Auditoria: Revisões periódicas são conduzidas para manter a integridade do sistema
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de alarmes e do processo de gerenciamento de alarmes. Nesta etapa poderá ser
identificada a necessidade de melhoramento nos procedimentos adotados em todas
as etapas, inclusive na definição da filosofia adotada.

É possível detectar três pontos de início no ciclo de gerenciamento de alarmes apre-
sentado pela ISA-SP18: a definição da filosofia, a etapa de monitoramento e avaliação de
desempenho e a de auditoria.

Para novos empreendimentos, o ponto de início das atividades de gerenciamento de
alarme é a definição da filosofia que será utilizada para a definição de todo o sistema de
alarmes, já para os sistemas existentes é possível iniciar as atividades a partir dos três
pontos de início.

1. Definição da filosofia - Caso seja decido começar definindo a filosofia que será
adotada para o gerenciamento de alarmes, o procedimento adotado será semelhante
ao utilizado pelos novos sistemas.

2. Monitoramento - Se as atividades forem iniciadas pelo monitoramento, será ado-
tado inicialmente a abordagem de identificação, racionalização e gerenciamento de
mudança de cada bad-actor.

3. Auditoria - Caso seja escolhido a etapa de avaliação para iniciar as atividades, será
necessário levantar todas as configurações adotadas no sistema e confrontá-la com
as normas e padrões definidos na literatura, para assim, começar o processo de mu-
dança da configuração existente baseando-se em uma filosofia definida formalmente
pela equipe.

Outro ponto importante tratado na norma ISA-SP18 é a definição de métricas de de-
sempenho para os sistemas de alarmes. Semelhante à EEMUA No 191, esta norma esta-
belece vários critérios de avaliação para determinar o quão bom está o sistema de alarmes.
Alguns desses índices já foram definidos pela EEMUA No 191, no entanto a ISA-SP18
define um índice para a avaliação da severidade de cada avalanche, que tem uma grande
importância haja vista que a mesma determina o grau da avalanche entre leve, moderada
e severa.

Todos os índices mencionados neste capítulo serão descritos detalhadamente no pró-
ximo, onde serão apresentados os parâmetros de referência das normas EEMUA No 191
e ISA-SP18.

Após as publicações das normas sobre gerenciamento de alarmes, varias empresas
lançaram, no mercado, sistemas computacionais para auxiliar o processo de gestão dos
alarmes, tais como: BR-AlarmExpert, LogMate - Tips, Alarm Manager - Matrikon e
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CAMS - Yokogawa. O BR-AlarmExpert é um software que foi desenvolvido pela Petro-
bras/UFRN e será descrito na próxima seção, pois ele será utilizado durante os testes e
validação dos resultados desta dissertação.

2.2 BR-AlarmExpert

O software BR-AlarmExpert (ver Figura 2.3) foi desenvolvido tendo como princípios
básicos o ciclo de gestão estabelecido pela norma ISA-SP18 e os índices e métricas es-
tabelecidos pelas normas EEMUA No 191 e ISA-SP18. Esse software é um sistema de
gerenciamento de alarmes capaz de identificar problemas em configurações de alarmes
através de análises nos dados históricos, além de possibilitar a completa documentação
dos alarmes mantendo o histórico de todas as mudanças realizadas nas configurações des-
ses alarmes, como é sugerido nas normas descritas nas Seções 2.1.1 e 2.1.2.

Figura 2.3: Tela inicial do software BR-AlarmExpert [Araújo et al. 2009].

O software foi projetado de forma modular sendo o módulo responsável pelas análises
dos dados históricos dividido da seguinte forma:

• Análises de frequência;
• Análises de duração;
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• Análises avançadas.

Todas as análises presentes nestes grupos têm como principal objetivo identificar pro-
blemas na configuração e/ou interpretação dos alarmes para que mudanças possam ser
realizadas desde simples alterações do ponto de ativação de um determinado alarme ou
do ponto de operação do instrumento, até a adição de novos alarmes e a remoção de
alarmes desnecessários.

Já o módulo de documentação é denominado de racionalização. O seu objetivo é
prover um ambiente amigável e de fácil navegação para ajudar no gerenciamento de mu-
danças das alterações que deverão ser realizadas a partir das informações disponibilizadas
pelas análises, mantendo um acompanhamento histórico dos motivos que levaram a cria-
ção, alteração e/ou remoção de um determinado alarme, seus tipos e atributos. A interface
principal deste módulo pode ser visualizado na Figura 2.4.

Figura 2.4: Módulo de documentação dos alarmes do sistema BR-AlarmExpert.

2.2.1 Análises de dados históricos

Atualmente os operadores de sistemas de gerenciamento de alarmes de grandes indús-
trias são submetidos a uma grande sobrecarga de alarmes, tornando muitas vezes a tarefa
de identificação da causa do problema bastante complexa ou até mesmo impossível de ser
realizada. Os três principais geradores dessa sobrecarga são, basicamente:

• Alarmes chattering;
• Falsos alarmes;
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• Avalanche de alarmes.

Os alarmes chattering são, na maioria das vezes, frutos da má configuração dos set-

points dos alarmes. Em muitos casos, esses limites são configurados sem uma análise
aprofundada do processo acarretando na ocorrência de alarmes que nem sempre estão
associados com uma ação operacional por parte do operador. Outro grande problema
ocorre quando os set-points são configurados levando-se em conta apenas o funciona-
mento em regime do processo, sem considerar, por exemplo, os estados de perturbação
da planta. Alguns estudos apontam que a maioria dos set-points tem comportamento di-
nâmico, sendo, então, necessária a atribuição dinâmica para solucionar por completo este
problema [Arzén 1996].

Já os falsos alarmes podem ser acionados, por exemplo, pelo desligamento de um
equipamento para manutenção sistemática. Se um controlador, por exemplo, tentar exe-
cutar uma rotina de controle, ficará sem resposta acionando um alarme. Na verdade, este
será um falso alarme, uma vez que não existe ação a ser tomada pelo operador a não ser
ignorá-lo [Ghariani et al. 2002].

Outro importante problema encontrado na indústria é a avalanche de alarmes. As
avalanches de alarmes nada mais são do que a sobrecarga de alarmes imposta ao operador
além de sua capacidade de processamento da informação. Essas avalanches são causadas
na maioria das vezes pela propagação de uma falha ao longo do processo, o que gera
diversos alarmes em cascata, que estão relacionados com uma única causa raiz [Leitão
2008].

A seguir será apresentado um conjunto de análises presentes no BR-AlarmExpert ca-
paz de identificar alarmes e períodos problemáticos que necessitam de atenção especial
por parte da equipe de otimização do processo.

2.2.1.1 Análises de Frequência

Geralmente o ponto de partida para encontrar problemas de configuração dos alarmes
são as análises estatísticas de frequência. Estas análises além de permitir a contabilização
do número de tags de alarmes em um determinado período de tempo, devem também
ser capazes de realizar totalização de qualquer outro atributo associado ao alarme, como
por exemplo, prioridade, tipo do alarme e área. O BR-AlarmExpert divide as análises de
frequência em duas classes: Análises de contagem e Análises de histórico. As análises
de contagem devem contar a quantidade de um determinado atributo do alarme em um
período de tempo pré-estabelecido. Estas análises devem também ser capazes de mostrar
discriminadamente a distribuição das ocorrências no período escolhido. Por exemplo, se
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o usuário do sistema selecionar como parâmetro para contagem a área do alarme no mês
de janeiro do ano de 2010, a análise deverá mostrar todas as áreas que possuíram uma
ou mais ocorrências de alarme no período determinado, bem como as suas respectivas
quantidades.

Diferentemente das análises de contagem que determinam a quantidade de ocorrência
de uma determinada variável em um período, a análise de histórico mostra um histograma
do comportamento da variável no período selecionado. Ou seja, com a análise de histórico
é possível comparar a ocorrência de alarmes entre anos, meses, dias e até horas. Com esse
tipo de análise é possível verificar se ao longo do tempo o número total de alarmes de uma
planta está sendo reduzido.

Estes dois grandes grupos de análises de frequência são suficientes para se obter a
totalização de ocorrência de qualquer variável, mostrar sua distribuição ao longo do tempo
e ainda realizar comparativos entre períodos distintos.

A seguir, serão mostradas algumas análises de frequências geradas pelo BR-Alarm-
Expert que são importantes para a identificação de situações problemáticas em uma planta
industrial.

Análise de Contagem de Bad-Actors
Como dito anteriormente, a análise de contagem pode realizar a totalização do número

de alarmes utilizando qualquer um dos seus atributos. Desta forma, a análise de contagem
de Bad-Actors utiliza para a totalização o tag do alarme. Segunda a norma EEMUA No

191, a distribuição de alarmes em uma planta se comporta de maneira muito parecida com
uma exponencial decrescente, onde os primeiros alarmes mais frequentes geralmente são
responsáveis por até 80% das ocorrências de alarmes. Esses alarmes são chamados de
bad-actors e tratá-los possibilita reduzir boa parte das ocorrências de alarmes em uma
planta.

A visualização desta análise pode ser em forma de gráfico, porém para facilitar a iden-
tificação dos bad-actors é importante que a informação venha ordenada decrescentemente
pelo valor da totalização das ocorrências dos tags [Leitão 2008].

Para demonstrar o uso dessa análise no sistema BR-AlarmExpert, a Figura 2.5 mostra
um exemplo de bad-actors (foram selecionados apenas os vinte alarmes mais frequentes),
com as suas respectivas quantidades, do período janeiro de 2009 para um sistema de
alarmes de uma planta industrial. Além dos alarmes mais frequentes e as suas respectivas
quantidades, o gráfico apresenta duas curvas: Acumulado Parcial e Acumulado Total. O
Acumulado Parcial representa a magnitude que o tag em questão, somado com os tags

anteriores, representa em relação à soma das ocorrências dos alarmes selecionados (neste
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caso, apenas os vinte alarmes mais frequentes). Já no cálculo do Acumulado Total, a
magnitude é comparada com a soma das ocorrências de todos os alarmes da unidade
industrial. Sendo assim, é possível observar que a soma das ocorrências dos tags do
gráfico representam cerca de 50% do total de todos os alarmes da planta, o que significa
que se esses alarmes passarem pelo processo de racionalização a redução do número de
alarmes poderá ser bastante considerável, melhorando a segurança operacional da planta
em questão.

Figura 2.5: Análise de bad-actors de uma planta industrial obtida via BR-AlarmExpert.

Análise de Contagem de Prioridade
O BR-AlarmExpert permite o acompanhado da distribuição de prioridade dos alarmes

de uma planta. Um sistema de alarmes bem configurado deve sempre priorizar os alarmes
mais importantes em relação aos menos importantes, para que o operador possa escalonar
suas atividades ordenadamente de acordo com tal informação. Por outro lado, um sistema
mal configurado com relação à distribuição das prioridades dos alarmes levará fatalmente
a uma dificuldade em priorizar as atividades sinalizadas pelos alarmes. Num cenário de
avalanche de alarmes, esse problema se torna bem mais evidente.

Para caracterizar a importância de se determinar adequadamente as prioridades dos
alarmes, lembramos que a explosão da refinaria em Milford Haven, descrita na Seção 2.1,
teve como uma das causas justamente a ineficiência em priorizar os alarmes. No momento
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do acidente ocorria uma avalanche de alarmes e destes, 87% eram alta prioridade, impos-
sibilitando ao operador identificar quais daquelas centenas de alarmes eram realmente
importante serem tratados rapidamente [Bransby 1998, Bransby & Jenkinson 1998].

É importante notar que uma planta bem configurada deve possuir poucos alarmes de
alta prioridade em relação aos alarmes de baixa prioridade. A norma da EEMUA No 191
estabelece que 5% dos alarmes de uma unidade industrial sejam de alta prioridade, 15%
de prioridade média e 80% de prioridade baixa, como uma boa prática.

A Figura 2.6 mostra uma análise de distribuição de prioridade realizada via BR-
AlarmExpert para uma planta industrial, onde é possível verificar que a distribuição de
prioridades da planta industrial ainda não está dentro das recomendações da EEMUA No

191. Os alarmes de baixa prioridade são representados pela legenda “100” e totalizam
62% quando a norma recomenda 80%, já os alarmes de prioridade média que são repre-
sentados pela legenda “200” totalizam 28% das ocorrências dos alarmes, no entanto a
norma recomenda 15%. Por fim, os alarmes que possuem legenda “300” representam a
prioridade alta e totalizam 10% das ocorrências quando a norma recomenda 5%.

Percebesse que para o período analisado (dezembro de 2009) nenhuma das priorida-
des obedeceu às recomendações da norma EEMUA No 191 e que procedimentos para
modificar a prioridade de alarmes devem ser adotados pela equipe de gerenciamento de
alarmes para diminuir a discrepância para com as normas.

Figura 2.6: Análise de distribuição de prioridade de uma planta industrial obtida via BR-
AlarmExpert.
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Análise de Histórico de Alarmes
Como dito anteriormente, análise de histórico de alarmes possibilita realizar o acom-

panhamento do sistema de alarmes. Para tal, calcula-se a quantidade geral dos tags nos
períodos especificados, possibilitando o monitoramento do desempenho das ocorrências
de alarmes. É de suma importância, também, que tal análise seja flexível o suficiente para
realizar comparativos entre anos, meses, semanas, dias e até horas. Outro fator impor-
tante a ser levado em consideração é o de permitir filtros onde seja possível acompanhar
individualmente o desempenho dos alarmes de uma área da planta em específico, de um
determinado tipo de alarme ou até mesmo de uma tag isolada.

A Figura 2.7 apresenta a análise de histórico de alarmes por área para o mês de de-
zembro de 2009 obtido via BR-AlarmExpert. O gráfico de barras empilhadas mostra o
número de ocorrências de alarmes de cada tipo agrupado por dia. Note que a cor da barra
representa o tipo que os alarmes foram anunciados e que cada barra representa o número
de alarmes que aconteceu em um determinado dia. Desta forma, é possível analisar a dis-
tribuição das ocorrências dos alarmes em cada dia. Caso seja necessário analisar de forma
global o sistema de alarmes, essa mesma análise poderia ser apresentada visualizando to-
dos os meses de um determinado ano, como apresentado na Figura 2.8. Neste gráfico as
ocorrências dos alarmes do ano de 2009 são distribuídas pelo seu respectivo mês, pos-
sibilitando uma análise global da evolução do trabalho de gerenciamento de alarmes na
planta analisada.

2.2.1.2 Análises de Duração

A análise de tempo médio de duração dos alarmes é responsável pelo cálculo do tempo
médio em que cada alarme ficou ativo na tela do operador, ou seja, o tempo em que a causa
que originou aquela ocorrência de alarme levou até ser sanada. Este parâmetro permite
localizar alarmes com duração média bastante elevada ou muito curta. Em ambos os casos
tais alarmes devem ser identificados para que possa se definida as ações corretivas.

No caso de duração média muito elevada pode se configurar uma falta de estratégia de
inibição dos alarmes de equipamentos em manutenção ou mesmo uma falha na concepção
do seu ponto de ativação. Alarmes que perduram por dias ativos fatalmente precisam ser
revistos quanto a sua necessidade. Normalmente não deveriam estar em monitoramento
neste período, porém deixá-los ativos polui a tela de operação dificultando o tratamento
daqueles alarmes que realmente precisam de atenção do operador naquele momento.

Por outro lado, os alarmes que possuem duração média muito curta são fortes candi-
datos a serem alarmes chattering, ou seja, alarmes que entram e saem da tela de operação
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Figura 2.7: Análise de histórico diária de uma planta industrial obtida via BR-Alarm-
Expert.

Figura 2.8: Análise de histórico mensal de uma planta industrial obtida via BR-Alarm-
Expert.

muito rapidamente. Tais alarmes oferecem sérios riscos à operação, levando, gradual-
mente, ao descrédito do sistema de alarmes. Normalmente isto ocorre devido ao ponto de
ativação destes alarmes se localizarem bastante próximo do ponto de operação da variável
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que está associada ao alarme. Qualquer flutuação da variável em relação a seu ponto de
operação implica na geração de uma nova ocorrência de alarme.

O BR-AlarmExpert permite a realização de análise que detectam esses dois possíveis
problemas. A Figura 2.9 apresenta um exemplo de onde os alarmes possuem uma duração
bastante elevada, já a Figura 2.10 identifica o caso onde os alarmes têm duração muito
curta.

Figura 2.9: Análise dos alarmes de longa duração de uma planta industrial obtida via
BR-AlarmExpert.

Figura 2.10: Análise dos alarmes de curta duração de uma planta industrial obtida via
BR-AlarmExpert.
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2.2.1.3 Análises Avançadas

As análises que serão apresentadas nesta seção têm como objetivo agrupar um con-
junto qualitativo de informações. Neste cenário, algumas suspeitas reveladas pelas análi-
ses de frequência e duração podem ser corroboradas com a ajuda destas análises. Além
disto, este grupo de análise visa tornar possível uma maior compreensão sobre a dinâmica
do processo (do ponto de vista de ocorrência de alarmes) e ainda identificar períodos de
sobrecarga de alarmes aos operadores.

Desta forma, este conjunto de análises deverá ser utilizado na etapa de identifica-
ção dos problemas do sistema de alarmes, tornando as decisões bem embasadas. O BR-
AlarmExpert possui um conjunto de análises que permite esse embasamento, tais como:
Análise de Ocorrência, Análise de Interrelação, Análise de Causalidade, Análise de Re-
corrência, Análise de Intermitência, Análise de Períodos de Avalanche e Histograma de
alarmes. No presente trabalho será apresentada a utilização das análises de:

• Análise de Ocorrência;
• Análise de Causalidade;
• Análise de Avalanche.

Estas análises foram descritas, pois são as mais utilizadas durante o processo de veri-
ficação de problemas na unidade industrial estudada.

Análise de Ocorrência
A análise de ocorrência tem como objetivo apresentar o comportamento de um alarme

específico no decorrer do tempo. Deverá, portanto, mostrar o comportamento de ativação,
duração e desativação de um tag de alarme específico ao longo do período pré-definido
pelo usuário. Esta análise se torna mais relevante se utilizada em conjunto com a análise
de bad-actors descrita anteriormente. Portanto, de posse dos bad-actors, pode-se averi-
guar o comportamento individualizado de cada um deles, a fim de observar se tais alarmes
realmente apresentam comportamento problemático.

Esta análise permite observar como as ocorrências de um determinado alarme estive-
ram distribuídas no decorrer do tempo. Sendo possível, desta forma, identificar:

• Grupos de ativações de um mesmo alarme;
• Alarmes recorrentes no período;
• Padrões de ativação (alarmes periódicos).

A forma implementada pelo BR-AlarmExpert para a visualização deste tipo de análise
é o de gráfico de linha, semelhantemente aos gráficos que ilustram o comportamento de
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uma determinada variável de processo. No entanto, a diferença consiste que a variável de
alarme é digital por natureza, tornando o gráfico semelhante ao de uma onda quadrada de
frequência variável. É importante ainda que seja ilustrado o comportamento de cada nível
do alarme em linhas disjuntas o que permite encontrar padrões de ativação.

Um exemplo para gráfico desta análise é ilustrado na Figura 2.11, onde é apresentada
a dinâmica de ativação do tag CITY_33_PT-022B em um dia de operação. Percebe-se que
a distribuição de ocorrência deste tag é espalhada durante todo o dia, no entanto algumas
regiões do dia as ocorrências ficam concentradas (por exemplo, das 22:00 até as 23:00),
nesse período esse alarme fica caracterizado como um alarme recorrente pois em um curto
intervalo de tempo esse tag foi ativado várias vezes.

Figura 2.11: Análise de ocorrência de uma planta industrial obtida via BR-AlarmExpert.

Análise de Causalidade
Outro fator bastante importante de ser observado na etapa de identificação é o grau

de relação entre as ocorrências de alarmes, ou seja, responder, por exemplo, as seguintes
perguntas: dado que um determinado alarme ocorreu, quais outros alarmes estiveram rela-
cionados com esta ocorrência? Quais foram os alarmes que antecederam essa ocorrência?
Que impacto um alarme trás aos demais? Existem alarmes redundantes?

Muitas vezes a falta de uma metodologia formal em gerenciamento de alarmes na
etapa de projeto, faz com que alarmes sejam incluídos a esmo, sem uma crítica mais apu-
rada. Assim, acaba-se preferindo pecar pelo excesso do que pela falta de monitoramento.
Porém este comportamento também acarreta sérios riscos à operação devido à sobrecarga
de informações, muitas vezes desnecessárias, que além de poluir a tela de operação leva
ao descrédito dos sistemas de alarmes. Por estas razões é vital que se tenha em mãos
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uma análise que seja capaz de identificar relações entre alarmes. Tendo isso em vista, o
BR-AlarmExpert possui a Análise de Causalidade que se propõe a realizar esta tarefa.

Para o cálculo desta análise se faz necessário escolher um alarme de ponto de partida
que se deseja encontrar as relações com os demais e uma janela de tempo de ativação.
Vale salientar que esta relação pode ocorrer de duas maneiras:

• Dado que o determinado alarme selecionado ocorreu quais outros alarmes aconte-
ceram após essa ocorrência;
• Dado que o determinado alarme selecionado ocorreu quais outros alarmes aconte-

ceram antes dessa ocorrência.

Essas relações são bastante importantes para a verificação de redundância de alarmes
e para o entendimento da dinâmica do processo. Para realizar o cálculo dessas relações
o BR-AlarmExpert busca todas as ativações do alarme escolhido e verificar quais outros
alarmes aconteceram durante a janela de tempo fornecida. Primeiramente a janela é po-
sicionada a partir da ativação do alarme escolhido em diante. Uma vez identificados os
alarmes que se ativaram na janela, estes são contabilizados em relação ao total de ocor-
rências do alarme escolhido para o cálculo da relação. No segundo momento a janela é
posicionada a partir da ativação dos alarmes escolhido para trás, e novamente são identi-
ficados todos os alarmes que foram ativados dentro desta janela e, então, a contabilização
é realizada.

O resultado desta análise, gerada pelo BR-AlarmExpert, pode ser ilustrado em forma
de grafo como ilustrado na Figura 2.12. Note que existem arestas chegando e saindo do
alarme selecionado. As arestas que chegam ao alarme central indicam que os alarmes da
origem dessas arestas aconteceram previamente ao alarme central, consequentemente no
caso das arestas partirem do alarme selecionado indica que os alarmes de destino ocorre-
ram após as ocorrências do alarme central. Os pesos apresentados nas arestas correspon-
dem aos resultados dos cálculos das suas relações.

Análise de Avalanche
Em um processo industrial real as várias etapas estão interligadas. Assim, uma falha

que ocorra em uma destas etapas poderá ser propagada para as demais. Cada etapa poderá
gerar diversos alarmes e a propagação da falha poderá levar, então, à geração de centenas
ou até milhares de alarmes que serão apresentados para o operador. O período em que
este operador ficou submetido ao grande volume de alarmes é chamado de período de
avalanche.
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Figura 2.12: Análise de causalidade de uma planta industrial obtida via BR-AlarmExpert.

Este fato é bastante problemático visto que apenas um único problema pode ser ge-
rador de diversos alarmes. Para a operação se torna bastante difícil e árduo descobrir a
falha que desencadeou todos estes alarmes. O ideal seria que apenas a falha geradora de
todos os eventos seguintes fosse apontada pelo sistema de alarmes, porém não é o que
acontece na prática, ficando para o operador a função de correlacionar mentalmente todos
os alarmes ativos no momento e inferir uma causa provável, o que nem sempre é possível.

Diante deste fato, fica fácil perceber que as avalanches de alarmes são bastante pro-
blemáticas. Portanto, identificar os períodos em que os operadores estiveram submetidos
a avalanches de alarmes ou sobrecarregados é o principal objetivo da análise de avalanche
presente no BR-AlarmExpert.

O cálculo desta análise consiste em deslizar uma janela de tempo no período a ser
analisado e verificar a quantidade de alarmes ativos. Caso o número de alarmes ativos
ultrapasse um limite superior pré-estabelecido, tem-se início a um período de avalanche
de alarmes, esse período se encerra quando a quantidade de alarmes ativos cai além de
um limite inferior pré-estabelecido. Portanto, para o cálculo desta análise são necessá-
rios cinco parâmetros: período de tempo de análise, tamanho da janela, deslocamento da
janela, limite superior de alarmes ativos e limite inferior de alarmes ativos.

O BR-AlarmExpert apresenta o resultado desta análise de forma gráfica ou tabela
onde a informação a ser apresentada deve ser o início e o fim dos períodos de sobrecarga
encontrados pelo algoritmo a partir dos parâmetros fornecidos. A Figura 2.13 ilustra um
exemplo de resultado via forma gráfica onde são mostrados quatro períodos de avalanches
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de alarmes do dia 31 de dezembro de 2009, bem como o comportamento da quantidade
de alarmes durante estes períodos.

Figura 2.13: Análise de avalanche de uma planta industrial obtida via BR-AlarmExpert.



Capítulo 3

Métricas de Avaliação dos Sistemas de
Alarmes

Nos últimos anos a segurança operacional tem se tornado um tema de grande impor-
tância para as indústrias, principalmente as petroquímicas. O petróleo, que é a matéria-
prima dessas indústrias, é um insumo altamente inflamável, prejudicial ao meio ambiente
quando liberado de forma incorreta e que necessita de um alto investimento para produzir
produtos comercializáveis (gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificantes, entre outros).
Neste sentido, as petroquímicas precisam que os processos de exploração, transporte e
refino (produção) dos insumos sejam seguros, para isso é necessário um monitoramento
completo de todo o processo industrial.

Como visto no Capítulo 2, um dos sistemas que auxiliam esse monitoramento e por
consequência ajudam a segurança operacional da planta, são os sistemas de alarmes. En-
tretanto, muitas vezes esses sistemas são mal configurados e necessitam que uma atividade
de gerenciamento seja efetuada. Atualmente muitas empresas utilizam sistemas auxiliares
para ajudar o processo de gerenciamento de alarmes.

O objetivo dessa dissertação é desenvolver métricas para o acompanhamento de de-
sempenho dos sistemas de alarmes e incorporá-las ao sistema BR-AlarmExpert. Essas
métricas serão capazes de avaliar se os sistemas de alarmes estão de acordo com as nor-
mas internacionais ou até prover um comparativo entre unidades diferentes de uma de-
terminada indústria, encontrando, assim, a localização dos setores onde a atividade de
gerenciamento de alarmes deve ser priorizada para melhorar, a segurança operacional das
plantas industriais tornando-as mais confiáveis.

Os índices propostos e implementados nessa dissertação são:

• Taxa média de alarmes por operador;
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• Instabilidade do sistema de alarmes;
• Pico da taxa de alarmes anunciados por operador durante uma perturbação;
• Severidade das avalanches de alarmes;
• Número de alarmes stale.

Todas as métricas apresentadas nesta proposta estão presentes nos documentos das
normas EEMUA e ISA. No entanto, essas normas não definem os procedimentos ne-
cessários para se obter os valores quantitativos desses índices. O presente trabalho visa
desenvolver algoritmos para determinar os valores desses índices utilizando dados de alar-
mes provenientes de plantas petroquímicas que utilizam o BR-AlarmExpert como sistema
de auxílio ao gerenciamento de alarmes. Desta forma, esta proposta tem como base a ar-
quitetura computacional mostrada na Figura 3.1.

Figura 3.1: Arquitetura para desenvolvimento das métricas de análise de desempenho.

O processo é iniciado com a aquisição dos dados de alarmes e eventos provenientes
das plantas industriais. Após esta etapa, o servidor do BR-AlarmExpert realiza um pro-
cessamento desses dados e persiste o resultado em uma base de dados que será utilizada
para as análises presentes no sistema. A partir desse momento o Ambiente das Métricas
poderá utilizar os dados presentes dentro dessa base para realizar os cálculos necessários
para a computação das métricas e apresentar os resultados aos usuários.

As seções a seguir descrevem detalhadamente os índices do escopo desse trabalho,
destacando os parâmetros utilizados pelas normas descritas no Capítulo 2.
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3.1 Taxa média de alarmes por operador

Como apresentado na Seção 2.1.1, este índice indica a quantidade de alarmes que foi
apresentado para o operador pelo sistema de alarmes em um determinado período. Desta
forma, é possível verificar o quão sobrecarregado o operador estava em um determinado
momento.

Em uma operação normal, a maioria dos alarmes deve requerer que o operador rea-
lize algumas verificações no processo para identificar a melhor ação a ser tomada. Essas
verificações podem ser desde uma simples checagem do ponto de operação de um ins-
trumento até uma análise de campo das condições de processo. O documento EEMUA
No 191 chegou a uma tabela de referência resultante da análise da operação em diversas
plantas industriais. Essa tabela (ver Tabela 3.1) é apresentada a seguir:

Tabela 3.1: EEMUA No 191 - Taxa média de alarmes por operador.
Taxa média de alarmes por operador
em condições normais de operação

Qualidade da Operação

Mais de um alarme por minuto Inaceitável
Um alarme a cada dois minutos Instável
Um alarme a cada cinco minutos Gerenciável
Menos do que um alarme a cada dez mi-
nutos

Aceitável

Estes valores estão baseados na habilidade de um operador para detectar o alarme,
analisar a situação, determinar ou realizar a ação corretiva apropriada e monitorar a situ-
ação para verificar se após as atividades realizadas a condição do alarme foi normalizada.

A norma ISA-SP18 faz uma generalização dos parâmetros determinados pela EE-
MUA, como pode ser visto na Tabela 3.2. Para a ISA, por exemplo, a operação de uma
planta será considerada prejudicada se o número de ocorrência de alarmes chegarem a um
valor maior do que dois alarmes a cada dez minutos por operador.

Tabela 3.2: ISA-SP18 - Taxa média de alarmes por operador.
Qualidade da Operação Aceitável Qualidade da Operação Gerenciável
150 alarmes por dia 300 alarmes por dia
6 alarmes por hora 12 alarmes por hora
1 alarme a cada 10 minutos 2 alarme a cada 10 minutos

Para realizar o cálculo desse índice é necessário obter os alarmes que foram apre-
sentados para cada operador, o que seria uma tarefa simples se todo o processo fosse
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monitorado apenas por um operador. No entanto, a maioria das plantas industriais fica
sob a responsabilidade de vários operadores, que realizam o monitoramento completo de
todos os processos nela contida. Para uma melhor organização, as indústrias dividem a
planta em unidades menores, onde cada unidade é responsável por uma parte do processo.
Essa divisão facilita o monitoramento, pois cada unidade possuirá uma ilha de operação
onde são alocados um ou mais operadores responsáveis pelo monitoramento de todos os
equipamentos. Desta forma, para determinar os alarmes que foram apresentados para
cada operador será necessário obter o número de operadores e a quantidade de alarmes
que surgiram na tela de operação de cada ilha. A expressão matemática, proposta nesta
dissertação, define como é realizado o cálculo para determinar essa taxa:

Taxai =
Qi

Pi ∗Oi
(3.1)

Onde:

• P é o período analisado;
• O é a quantidade de operadores;
• Q é a quantidade total de alarmes apresentado para uma determinada ilha durante o

período P;
• i é a i-ésima ilhas de operação da unidade sob análise(i = 1, 2, ..., no ilhas).

Para um melhor entendimento, suponha que uma petroquímica possua três unidades
denominadas de A, B e C que possuem respectivamente uma média de dois mil, dois
mil e quinhentos e novecentos alarmes por dia. Sabendo que a unidade A possui quatro
operadores, em uma única ilha de operação, então a taxa de alarmes por operador em uma
hora pode ser determinada da seguinte forma:

QA = 2000 alarmes

PA = 24 horas

OA = 4 operadores

Logo, a taxa é dada por:

Taxa =
2000

(24∗4)
≈ 20 alarmes por hora por operador.

Fazendo um comparativo desse exemplo com as normas ISA-SP18 e a EEMUA No

191 percebe-se que a operação da unidade A está no nível “Instável” e “Prejudicada”
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se comparada com a EEMUA No 191 e ISA-SP18, respectivamente. É notório que a
segurança operacional da unidade A da planta está comprometida devido ao número de
alarmes por operador.

3.2 Instabilidade do sistema de alarmes

Uma das mais importantes métricas para medir a “saúde” dos sistemas de alarmes é
o índice de instabilidade do sistema de alarmes. Um período de instabilidade é o tempo
em que o sistema de alarmes ficou submetido a uma carga maior do que a capacidade de
tratamento por parte dos operadores. Segundo a EEMUA, esta carga não poderá ser maior
do que um alarme por minuto por operador.

Para um melhor entendimento, suponha que a distribuição da quantidade de alarmes
em um dia de uma planta industrial seja dada de acordo com a Figura 3.2, onde a quanti-
dade de alarmes foi agrupada por cada hora do dia. Utilizando o valor estabelecido pela
EEMUA No 191 como referência é possível identificar que o sistema de alarmes ficou
nove horas instável, pois nestas horas mais de sessenta alarmes foram anunciados.

Figura 3.2: Distribuição da quantidade de alarmes para um operador.

Desta forma, para computar este índice é analisado um determinado período de tempo
e é determinada a quantidade tempo que o sistema de alarmes ficou na condição de ins-
tabilidade em valores percentuais. A expressão matemática a seguir define como será
realizado o cálculo para determinar essa taxa:

Taxai =
n

∑
j=1

{
1
n se Q j ≥ T

0 se Q j < T
(3.2)

Onde:
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• i é o i-ésimo operador;
• n é o número de janelas;
• j é a janela que está sendo analisada;
• Q j é a quantidade de alarmes na janela j;
• T é o número máximo de alarmes aceitável para o sistema não está sobrecarregado.

Utilizando os dados da Figura 3.2 é possível se chegar à Tabela 3.3 que contém o
resultado da expressão para cada janela apresentada na Figura 3.2. De posse de cada re-
sultado individual, o cálculo da taxa de instabilidade é dado pelo somatório desses valores
que neste exemplo é 9

24 . Por fim, concluísse que o sistema de alarmes do dia em análise
permaneceu em instabilidade 37,5% das horas.

Tabela 3.3: Exemplo de cálculo da Expressão 3.2.
j Q j Taxai j Q j Taxai
1 50 0 13 45 0
2 62 1

24 14 57 0
3 40 0 15 95 1

24
4 35 0 16 63 1

24
5 41 0 17 84 1

24
6 65 1

24 18 77 1
24

7 72 1
24 19 52 0

8 42 0 20 43 0
9 80 1

24 21 26 0
10 70 1

24 22 37 0
11 55 0 23 31 0
12 52 0 24 25 0

Taxa = 9
24

O algoritmo para computar a Expressão 3.2 utilizando os parâmetros da EEMUA é
dado a seguir:

1. Para um dado operador, separar o período analisado em janela de 10 minutos;
2. Calcular o número de alarmes anunciados em cada uma dessas janelas;
3. Contabilizar o número de janelas que o número de alarmes anunciados foi superior

a 10. O algoritmo está considerando o sistema de alarmes instável quando acontecer
mais de 10 alarmes em 10 minutos;

4. Gerar o percentual de janelas instáveis.

A EEMUA define (ver Tabela 3.4), para fins de comparação, parâmetros para esse
índice.
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Para visualizar melhor a aplicabilidade desse índice, a Figura 3.3 apresenta a utiliza-
ção do mesmo. Baseado na média de alarmes e do percentual de instabilidade por dia de
um determinado mês, o gráfico mostra o estado em que o sistema de alarmes de duas uni-
dades de uma planta industrial se encontra. Percebe-se que é possível modificar o estado
do sistema de alarmes modificando apenas a média de alarmes anunciados. No entanto,
na prática quando a média de alarmes aumenta a quantidade de períodos de instabilidade
tende a aumentar.

Figura 3.3: Análise gráfica da instabilidade do sistema de alarmes.

3.2.1 Histórico da instabilidade do sistema de alarmes

Para obter um panorama da evolução do trabalho de gerenciamento de alarmes em uni-
dades industriais, os responsáveis pela atividade podem utilizar o índice de instabilidade.
Para isso, basta avaliar a evolução desse índice no decorrer dos meses. É esperado que
o estado do sistema de alarmes tenda sempre para o ideal (preditivo). No caso, pode-se
traçar a trajetória desse histórico no próprio gráfico da Figura 3.3.

Tabela 3.4: EEMUA No 191 - Instabilidade do sistema de alarmes.
Índice de instabilidade Estado do sistema de alarmes
0% - 1% Ideal ou preditivo
1% - 5% Robusto
5% - 25% Gerenciável
25% - 50% Instável ou reativo
50% - 100% Sobrecarregado
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3.3 Pico da taxa de alarmes anunciados por operador du-
rante uma perturbação

Como dito anteriormente, durante um período de instabilidade da planta o sistema de
alarmes pode gerar uma grande quantidade de alarmes que serão apresentados nas ilhas
de operação. Muitas vezes, esse número de alarmes está acima da capacidade de trata-
mento dos operadores, caracterizando assim a avalanche de alarmes. Essas avalanches são
causadas na maioria das vezes pela propagação de uma falha pelo processo, o que gera
diversos alarmes relacionados com uma única causa raiz [Mattiasson 1999, Leitão 2008].
Um índice que visa determinar o período em que um ou mais operadores ficaram sub-
metidos à taxa mais elevada de alarmes ativos, torna-se importante para determinar os
instantes onde a probabilidade de perda de informações importantes foi maior.

Segundo a EEMUA, a medição desse índice pode ter diversas variações, tais como:
avaliar o número de alarmes que aconteceu a cada minuto, a cada janela de dez minutos
ou a cada janela de uma hora depois do início da avalanche. Ou seja, para calcular este
índice será necessário obter o período em que o sistema de alarmes ficou em estado de
avalanche e contabilizar a quantidade de alarmes que aconteceu, por exemplo, em cada
minuto. A avaliação mais apropriada (a cada minuto, dez minutos ou uma hora) depende
tanto da dinâmica do processo quanto da duração do período de avalanche.

A expressão matemática 3.3 proposta, define como será realizado o cálculo para de-
terminar o valor do pico da quantidade de alarmes.

Picoi = max{Qtdt1,Qtdt2, . . . ,Qtdtn}

t1, t2, . . . , tn ∈ Janelas da avalanche
(3.3)

Onde:

• i é o i-ésimo operador;
• n é o número total de janelas do período de avalanche. Esse valor pode variar tanto

pela duração da avalanche quanto pela duração da janela (um minuto, dez minutos
ou uma hora);
• Qtdtn é a quantidade de alarmes que aconteceu durante a janela tn.

Para a implementação dessa expressão foi utilizado o seguinte algoritmo:

1. Determinar o período de avalanche do sistema de alarmes que será analisado;
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2. “Dividir” esse período em janelas menores de um minuto, dez minutos ou uma
hora;

3. De posse das janelas, contabilizar a quantidade de alarmes que cada janela possui;
4. Selecionar a janela que possui a maior quantidade.

Para realizar a comparação dos resultados, a norma EEMUA No 191 define alguns
parâmetros que são apresentados na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: EEMUA No 191 - Pico da taxa de alarmes anunciados por operador.
Número de alarmes apresentados em
10 minutos durante um período de ava-
lanche por operador

Qualidade da Operação

Mais de cem alarmes Número muito alto de alarmes. Provavel-
mente o operador deverá abandonar o sis-
tema de alarmes.

De vinte a cem alarmes É difícil trabalhar com esse número de
alarmes e não perder informações impor-
tantes.

Menos de dez alarmes Gerenciável, mas pode se tornar difícil
se existir diversos alarmes que necessitem
de uma análise mais criteriosa.

3.4 Severidade das avalanches de alarmes

Em algumas situações apenas a informação se o sistema de alarmes se encontra em
avalanche não é suficiente. Desta forma, se faz necessário que os períodos que a planta
sofreu instabilidade sejam classificados. Pensando nisso, a norma ISA-SP18 definiu a
métrica que classifica as avalanches de alarmes baseado na quantidade de alarmes que
aconteceu em cada janela de tempo. Para computar esta métrica pode ser utilizado o
seguinte algoritmo:

1. Determinar o período de avalanche do sistema de alarmes que será analisado;
2. “Dividir” esse período em janelas de dez minutos;
3. De posse das janelas, contabilizar a quantidade de alarmes que cada janela possui;
4. Baseado na quantidade de alarmes da janela classificar a avalanche.

A Tabela 3.6 apresenta os parâmetros definidos na norma ISA-SP18 para estabelecer
a severidade das avalanches.
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Outra abordagem para determinar a severidade das avalanches é a utilização da quan-
tidade de alarmes em conjunto com as suas respectivas prioridades. Como dito na Seção
2.2.1.1, um sistema de alarmes bem configurado deve priorizar os alarmes de maior im-
portância e atribuir o mesmo peso aos alarmes de baixa e alta prioridade pode mascarar
problemas sérios na planta. Por exemplo, utilizando os parâmetros definidos na ISA-
SP18, uma avalanche com trinta alarmes de prioridade baixa seria mais grave do que uma
avalanche com vinte alarmes de alta prioridade. Essa conclusão pode ser precipitada, pois
teoricamente os alarmes de alta prioridade geralmente possuem um tempo de resposta
por parte do operador bastante curto, além de representar um risco maior ao processo, ao
ambiente e/ou ao pessoal.

Para solucionar esse problema e equacionar melhor o cálculo desta severidade será
necessário atribuir pesos a cada prioridade do sistema de alarmes como pode ser visto na
equação matemática 3.4 proposta:

SAk =
tn

∑
t=t1

j

∑
i=1

Qtdi(t)∗Pi (3.4)

Onde:

• k é o k-ésimo operador;
• j é a quantidade de prioridades distintas do sistema de alarmes;
• Qtdi(t) é a quantidade de alarmes da prioridade i presente na janela de tempo t;
• Pi é o peso associado a prioridade i;
• tn é o total de janelas do período de avalanche.

Para um melhor entendimento, suponha que um sistema de alarmes ficou submetido
a uma avalanche durante trinta minutos e que a distribuição dos alarmes obedece aos
valores presentes na Tabela 3.7.

Como dito anteriormente será necessário atribuir pesos a cada prioridade para poder
estabelecer a diferença entre os alarmes de diferentes prioridades. Desta forma, a Tabela
3.8 traz um exemplo de equivalência entre as prioridades e os pesos que será utilizado

Tabela 3.6: ISA-SP18 - Severidade das avalanches de alarmes.
Número de alarmes presentes no pico
da avalanche em 10 minutos

Severidade

De dez a vinte alarmes Leve
De vinte a cinquenta alarmes Moderada
Mais de cinquenta alarmes Severa
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para demostrar o cálculo da métrica.
De posse desses dados é possível determinar que:

• j = 3, pois há três níveis de prioridade;
• n = 3, pois há três janelas na avalanche.

Desta forma, os dois somatórios da Expressão 3.4 terão três iterações. A Tabela 3.9
apresenta o cálculo do índice para cada janela do período de avalanche.

Note que a janela t1 possui um número menor de alarmes anunciados se comparada
com a janela t2, no entanto, com base na tabela de equivalência proposta a sua severidade
é maior do que a da janela t2. Assim, é possível concluir que durante a avalanche utilizada
no exemplo o período de maior criticidade foi o período t1.

Tabela 3.7: Exemplo de um período completo de avalanche.

j (Janela) Distribuição por prioridade Quantidade de alarmes

1
Alta - 30

57Média - 15
Baixa - 12

2
Alta - 30

60Média - 15
Baixa - 12

3
Alta - 30

34Média - 15
Baixa - 12

Tabela 3.8: Exemplo de equivalência das prioridades com pesos.

Prioridade Peso equivalente
Baixa 1
Média 2
Alta 3

Tabela 3.9: Cálculo da severidade da avalanche com associação de pesos

t (Janela) Somatório SA (Resultado)
t1 30∗3+15∗2+12∗1 132
t2 10∗3+25∗2+25∗1 105
t3 6∗3+12∗2+16∗1 58
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Naturalmente os valores encontrados após a adição de pesos a expressão que calcula
a severidade das avalanches não poderão ser comparados com os parâmetros estabelecido
na norma ISA-SP18. Fica a cargo dos responsáveis pela equipe de gerenciamento de
alarmes adaptar esses parâmetros para que os mesmos se adequem à dinâmica do processo
de cada planta industrial.

3.5 Número de alarmes Stale

Alarmes que permanecem ativos continuamente por mais de vinte e quatro horas po-
dem ser considerados como alarmes stale. Esses alarmes permanecem ativos continua-
mente durante dias, semanas ou meses fornecendo pouca informação para os operadores
e poluindo a tela de operação [ISA 2005]. Segundo a EEMUA No 191, uma planta com
um alto número de alarmes stale indica que ela pode estar com problema de:

• Operação - Esse problema ocorre quando os operadores não tomam ações para cor-
rigir o problema indicado pelo alarme.
• Manutenção - Durante a etapa de manutenção de um ou mais equipamentos é ne-

cessário realizar a inibição dos alarmes, para que esses não apareçam na tela de
operação chamando a atenção do operador para uma situação que não é de perigo.
• Definição dos alarmes - É possível que durante a concepção dos alarmes alguns

dos seus atributos podem estar configurados de forma errada, levando a um equipa-
mento ficar na situação de alarme quando o mesmo está operando normalmente.

A norma ISA-SP18 define que os alarmes stale devem ocorrer menos de cinco por dia
e que todos esses alarmes devem possuir um plano de ação para resolvê-los, além disso,
a norma estabelece que nenhum alarme deve ser projetado para se tornar um alarme stale

e que não há a um prazo definido para que esse alarme sejam considerados aceitáveis.
Já a EEMUA No 191, recomenda que para plantas com um grande sistema de alarmes
(contendo mais do que mil alarmes) deve conter uma média de dez alarmes stale, ou
seja, em uma planta industrial é aceitável que no máximo 1% dos alarmes estejam ativos
continuamente.



Capítulo 4

Resultados

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com a implementação das
métricas descritas no capítulo anterior. Estas métricas têm como principal finalidade pro-
ver valores quantitativos para que seja realizada uma comparação entre uma determinada
unidade industrial e as normas existentes. Com esta comparação será possível identificar
as unidades industriais precisão de um maior trabalho de gerenciamento de alarmes.

Todos os resultados obtidos nesta dissertação usaram dados provenientes de processos
reais da indústria petroquímica.

4.1 Taxa média de alarmes por operador

A identificação da taxa média de alarmes por operador é um índice de extrema impor-
tância no trabalho de gerenciamento de alarmes, pois o maior responsável pelo gerencia-
mento do sistema de alarmes é o operador e este deve ter uma boa condição de trabalho
para que atue de forma eficiente a qualquer perturbação do processo industrial. Como dito
na Seção 3.1, uma vez que o operador esteja sobrecarregado essa atuação fica prejudicada.

A Figura 4.1 mostra os valores da taxa obtidos no mês de agosto de 2009 agrupados
por dia em uma unidade industrial que possui dois operadores monitorando o sistema de
alarmes, utilizando a norma EEMUA No 191 como referência.

Comparando a taxa de alarmes por operador da mesma unidade industrial com o
mesmo período com a norma ISA-SP18 encontramos o gráfico mostrado na Figura 4.2.
A única diferença entre as duas normas é que a EEMUA possui o nível “INSTÁVEL”
que possui 13 horas em sua região. Já a norma ISA-SP18 classifica todo o período como
“INACEITÁVEL”.
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Figura 4.1: Taxa média de alarmes por operador utilizando a norma EEMUA No 191
como referência.

Figura 4.2: Taxa média de alarmes por operador utilizando a norma ISA-SP18 como
referência.

É notório que comparando este período desta unidade industrial com as normas in-
ternacionais percebe-se a clara necessidade de um trabalho de gerenciamento de alarmes,
pois o sistema de alarmes em todos os dias está funcionando fora dos limites aceitáveis
de operação.
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4.2 Instabilidade do sistema de alarmes

Como explicado na Seção 3.2, a instabilidade do sistema de alarmes é obtida veri-
ficando o percentual de horas que o sistema de alarmes ficou com uma quantidade de
alarmes superior a capacidade que um operador tem de processá-los.

Esta métrica é apresentada de forma simples pela Figura 4.3 que mostra o percentual
de horas que o sistema de alarmes da unidade industrial ficou instável durante o período de
01 de agosto de 2009 a 31 de agosto de 2009. No entanto, os grupos de gerenciamento de
alarmes precisam de informações mais refinadas, geralmente índices por operador. Desta
forma, o gráfico de instabilidade pode ser apresentado por áreas operacionais que em
nosso estudo de caso possui apenas um operador em cada área. Essa segunda abordagem
é apresentada nas Figuras 4.4 e 4.5.

Figura 4.3: Instabilidade da unidade industrial.

Figura 4.4: Instabilidade da área A da unidade industrial.
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Figura 4.5: Instabilidade da área B da unidade industrial.

No gráfico da Figura 4.4 a área operacional A - CONSOLE 1 está com índice de
instabilidade mais baixo do que a área B - CONSOLE 2 (Figura 4.5), que está com índice
maior, fazendo com que a unidade operacional (área A + área B) fique com mais de
30% das horas do período com o sistema de alarmes instável. Por fim, com esse gráfico
podemos concluir que a área B precisa de uma dedicação bem maior por parte do grupo
de gerenciamento de alarmes.

Caso o grupo de gerenciamento de alarmes necessite de um maior detalhamento do
cálculo desta métrica, um gráfico por cada hora de um determinado período pode ser
gerado utilizando o mesmo algoritmo, com pode ser visto na Figura 4.6. Note que a curva
“Porcentagem de instabilidade parcial do período” (em azul) representa a dinâmica da
instabilidade no período. A cada hora instável esta curva tem uma ascensão e a cada hora
que o sistema de alarmes fica em uma situação estável a curva sofre um descenso.

4.3 Pico da taxa de alarmes anunciados por operador du-
rante uma perturbação

A avalanche de alarmes é um dos maiores problemas associados aos sistemas de alar-
mes. Durante um período de avalanche o operador fica submetido a uma grande quan-
tidade de alarmes aumentando a possibilidade de perda de informações relevantes sobre
alguma situação anormal do processo. Neste sentido, o período do pico da taxa de alarmes
por operador se torna de grande relevância, pois é neste momento que a probabilidade de
perda de informação é maior.

A identificação desse período é apresentada nas Figuras 4.7 e 4.8. Na Figura 4.7,
apenas os alarmes da área A, que possui apenas um operador, foram contabilizados. Per-
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Figura 4.6: Instabilidade detalhada da unidade industrial.

cebemos que durante o pico da taxa de alarmes mais de 700 alarmes foram anunciados
para o operador em 10 minutos, ou seja, uma média de mais de um alarme por segundo.
Essa alta taxa de alarmes provavelmente fez com que o operador deixasse passar algumas
informações que poderia ter ajudado a resolver mais rapidamente o problema no processo
industrial.

A Figura 4.8, os alarmes contabilizados foram os alarmes da área B, que também
possui apenas um operador. Nesta figura, o pico de alarmes foi menor, se comparado com
a área A. Na área B, no período de outubro de 2009, teve como pico mais de 575 alarmes
em 10 minutos. No entanto, observando seu gráfico vimos a existência de vários picos
“intermediários” com mais de 400 alarmes em um período de 10 minutos, ou seja, nesta
área, em vários períodos a probabilidade de perda de informações pelos operadores foi
bastante acentuada.

4.4 Severidade das avalanches de alarmes

Classificar as avalanches de alarmes de um determinado período pode ser fundamental
para iniciar o trabalho de gerenciamento de alarmes ou para analisar paradas não previstas
de equipamentos identificando o ponto onde ocorreram mais alarmes.

Para demonstrar o uso dessa métrica foram usados dados do período de 01 de maio de
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Figura 4.7: Pico da taxa de alarmes da área A da unidade industrial.

Figura 4.8: Pico da taxa de alarmes da área B da unidade industrial.

2009 a 31 de maio de 2009 de uma unidade industrial que possui duas áreas operacionais
e cada uma possuindo apenas um operador. Além desses dados, foram utilizados como
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base os parâmetros da Tabela 3.6, definidos pela ISA-SP18, onde o sistema de alarmes
entra em estado de avalanche quando o operador for submetido a mais de 10 alarmes em
10 minutos.

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram a classificação das avalanches para a área A e a área B,
respectivamente. É possível observar nestes gráficos, que durante o mês de maio de 2009 a
unidade operacional esteve em avalanche por quase todos os dias, segundo a classificação
da ISA-SP18.

Figura 4.9: Severidade das avalanches da área A da unidade industrial.

Utilizando a segunda abordagem descrita na Seção 3.4, onde as severidades das ava-
lanches são determinadas pelo produto entre a quantidade de alarmes e um determinado
peso associado as suas respectivas prioridades, o gráfico da Figura 4.11 foi construído.

Para a construção desse gráfico foi utilizado um pequeno período do dia 01 de maio
de 2009. Este período possui 26 momentos de avalanche que estão representadas pelas
barras. As barras em azul representam as avalanches calculadas sem a priorização dos
alarmes, tal qual, as dos gráficos das Figuras 4.9 e 4.10. Já as barras em Verde representam
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Figura 4.10: Severidade das avalanches da área B da unidade industrial.

Figura 4.11: Severidade das avalanches priorizando os alarmes da unidade industrial.

o valor calculado pela computação da Equação 3.4, que realiza a priorização dos alarmes.
Esta expressão utiliza uma tabela de equivalência entre uma determinada prioridade e o
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seu respectivo peso.
Para este estudo de caso foi utilizado uma tabela baseada nos parâmetros que a norma

EEMUA No 191 determinou para a distribuição de prioridade em uma unidade industrial
(ver Seção 2.2.1.1). O cálculo do peso foi determinado pela seguinte expressão matemá-
tica:

Pesoi =
1
Di
∗Dbaixa (4.1)

Onde:

• i representa as prioridades: baixa, média e alta;
• Di é o valor do percentual da distribuição de prioridade especificada;
• Dbaixa é o valor do percentual da distribuição de prioridade baixa, que no estudo de

caso será 80.

Logo, é possível obter a Tabela 4.1:

Tabela 4.1: Equivalência das prioridades com pesos

Prioridade Percentual de alarmes Equação 4.1 Peso
Baixa 80 1

80 ∗80 1
Média 15 1

15 ∗80 5,3
Alta 5 1

5 ∗80 16

Desta forma, o somatório dos alarmes de prioridade média deverá ser multiplicado
por 5,3 e os de prioridade alta por 16.

O gráfico da Figura 4.11 permite identificar variações nas severidades das avalanches.
Por exemplo, a 18a e a 20a avalanches utilizando o cálculo normal da severidade de ava-
lanche, obtiveram os valores 18 e 16, respectivamente. Sendo assim, a 18a avalanche é
mais severa que a 20a. No entanto, se a prioridade dos alarmes estiver sendo levada em
consideração a 20a avalanche obtém o valor 56 enquanto que a 18a apenas 38, ou seja,
com a priorização dos alarmes a 20a avalanche se torna mais severa do que a 18a. A opção
de utilizar o cálculo com ou sem a priorização dos alarmes para computar a severidade
das avalanches cabe ao grupo de gerenciamento de alarmes da unidade.
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4.5 Número de alarmes Stale

A quantidade de alarmes stale indica que o sistema de alarmes de uma determinada
unidade industrial está com problema de operação, manutenção ou na definição do que é
um alarme. Geralmente eles poluem a tela de operação o que pode confundir os operado-
res em um momento de perturbação da planta.

As Figuras 4.12 e 4.13 mostram as quantidades de alarmes stale da área A - CON-
SOLE 1 e da área B - CONSOLE 2, de uma determinada unidade industrial. Para cada
área apenas um operador está alocado para realizar o monitoramento do sistema de alar-
mes. Notem que, no período de 01 de setembro de 2009 a 30 de setembro de 2009, várias
horas de ambas as áreas estão com o número de alarmes stale superior ao definido pelas
normas que foi apresentado na Seção 3.5.

Figura 4.12: Alarmes stale da área A da unidade industrial.

Outra forma de visualizarmos os alarmes stale é apresentada na Figura 4.14 que exibe
o tempo que alguns alarmes estão ativos e por consequência sendo apresentados na tela
de operação durante o período de 01 de setembro de 2009 a 30 de setembro de 2009.

Nesse gráfico alguns alarmes, depois de ativados, perduram até o último dia do mês
analisado. Provavelmente esses alarmes entraram em manutenção e ficaram ativos du-
rante os dias do mês de outubro até que os problemas fossem corrigidos. A boa prática
prescreve que alarmes que entram em manutenção devem ser desabilitados para evitar que
o mesmo apareça na tela de operação do operador [EEMUA 1999].
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Figura 4.13: Alarmes stale da área B da unidade industrial.

Figura 4.14: Tempo de duração dos alarmes stale da unidade industrial.



Capítulo 5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Os sistemas de alarmes são um meio muito importante para o monitoramento auto-
mático das condições do processo de uma planta industrial. Além de atrair a atenção do
operador para as mudanças significativas que requerem avaliação e/ou ação, esses siste-
mas ajudam ao operador a identificar os desvios para condições de operação anormal ou
mesmo uma emergência. Porém, esses sistemas podem cair em descrédito se forem mal
configurados. O estudo realizado pelo HSE aponta que durante uma situação de anor-
malidade a maioria dos operadores prefere operar a planta baseado unicamente na sua
experiência, pois o sistema de alarmes apresenta para ele um grande volume de alarmes
inviabilizando, assim, a avaliação e a toda de uma ação deste operador em tempo hábil
para evitar a condição indesejada. Esse grande volume de alarmes se deve principalmente
aos sensores implantados ao longo do processo industrial sem uma filosofia formal. En-
tão, para evitar esse descrédito é fundamental que os sistemas de alarmes sejam bem
definidos e ajustados.

Devido à extrema relevância de se ter sistemas de alarmes bem configurados, nesta
dissertação foram implementadas métricas para avaliar a taxa média de alarmes que um
determinado operador é submetido, a instabilidade do sistema de alarmes, o pico da taxa
de alarmes anunciados por operador, a severidade das avalanches de alarmes e o número
de alarmes stale. Para cada uma das métricas proposta o seu respectivo algoritmo foi
definido, bem como, os valores de referência da norma ISA-SP18 e do guia de boas
práticas da EEMUA No 191.

Para avaliação e validação das métricas propostas, utilizou-se dados reais de uma
unidade industrial proveniente do software BR-AlarmExpert, que foi desenvolvido pela
UFRN e pelo CENPES/PETROBRAS dentro do projeto de pesquisa denominado SIGA
e atualmente se encontra instalado em diversas unidades da Petrobras. Utilizando esses
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dados, foi possível avaliar as métricas de um sistema de alarmes de uma planta real e
verificar a necessidade da atividade de gerenciamento de alarmes para conseguir que os
índices da unidade industrial entre e permaneçam dentro dos valores recomendados pela
ISA e EEMUA.

Finalmente, como trabalhos futuros podemos citar:

• Incorporar essas métricas ao sistema BR-AlarmExpert;
• Desenvolver um ambiente de geração de relatórios automáticos para envio aos ges-

tores, contendo as métricas aqui definidas e as já existentes no BR-AlarmExpert;
• Permitir customizações dos algoritmos aqui definidos, por exemplo, atribuir pesos

diferentes as prioridades de alarmes nos somatórios;
• Desenvolver novas métricas em conjunto com a UFRN e Petrobras.
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