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Resumo

Alarmes industriais tem natureza inerentemente assíncrona e são fundamentais para a
manutenção da segurança operacional e saúde de processos industriais complexos. En-
tretanto, sistemas de alarmes industriais mal configurados tendem a gerar quantidades
excessivas de alarmes, o que os tornam ineficientes. Dentre os possíveis agentes degra-
dantes de um sistema de alarmes, estão os alarmes causais. Situações de alarmes causais
ocorrem quando a ativação de um determinado alarme implica na ativação de um ou mais
alarmes decorrentes, gerando informação redundante no sistema de alarmes. Diante da re-
levância do problema, nesta dissertação são analisados os desempenhos de duas técnicas
para determinação de alarmes causais: correlação cruzada e teste de causalidade de Gran-
ger. Como dados de alarmes industriais são essencialmente de natureza discreta, antes de
se aplicar ambas as técnicas, houve a necessidade de se realizar um pré-processamento
sobre os dados de alarmes, através de uma técnica de suavização de sinais. Para obtenção
dos resultados, foram utilizados dados de alarmes provenientes de cenários de simulação
de geração de alarmes e do Benchmark Tennessee Eastman Process. Os resultados ob-
tidos indicam que, em aspectos gerais, o teste de causalidade de Granger obteve maior
eficiência que a correlação cruzada na tarefa de indicação de relações causais em alar-
mes industriais. Também foram realizados estudos comparativos da aplicação do teste de
causalidade de Granger sobre variáveis de processo e alarmes no Benchmark Tennessee
Eastman Process, indicando suas características.

Palavras-chave: Gerenciamento de Alarmes Industriais, Causalidade, Correlação
Cruzada, Teste de Causalidade de Granger.





Abstract

Industrial alarms are inherently asynchronous in nature and are critical to maintaining
the operational safety and health of complex industrial processes. However, poorly con-
figured industrial alarm systems tend to generate excessive amounts of alarms, making
them inefficient. Among the possible degrading agents of an alarm system are the causal
alarms. Causal alarm situations occur when the activation of a given alarm implies the
activation of one or more of the resulting alarms, generating redundant information in the
alarm system. Given the relevance of the problem, this dissertation analyzes the perfor-
mance of two techniques for determining causal alarms: Cross-correlation and Granger
causality test. The industrial alarm data is essentially of a discrete nature, before perfor-
ming both techniques, there was a need to perform a preprocessing on the alarm data,
through the signal smoothing technique. To obtain the results, we used alarm data from
the alarm generation simulation scenarios and the Tennessee Eastman Process Bench-
mark. Therefore, the results indicate that, in general aspects, the Granger causality test
performed a greater efficiency than the cross-correlation in the task of indicating causal
relations between industrial alarms. We also performed comparative studies of the ap-
plication of the Granger causality test on process variables and alarms in the Tennessee
Eastman Process Benchmark, indicating their characteristics.

Keywords: Industrial Alarms Management, Causality, Cross-Correlation, Granger
Causality Test.
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Capítulo 1

Introdução

Automação industrial inclui diversas áreas como: instrumentação, comunicação, con-
trole, supervisão e gerenciamento de processos, e tem o objetivo de se implementar pro-
cedimentos e técnicas pelos quais se verifica seu funcionamento, efetuando medições e
introduzindo correções, diminuindo, assim, a interferência humana (de Holanda Ferreira
& dos Anjos 1975). Como uma das grandes revoluções tecnológicas do século XX, a au-
tomação industrial possibilitou otimização de processos e execução de tarefas intratáveis
por humanos (Leitão 2008). A sua aplicação a processos industriais teve popularidade por
volta dos anos 1980, possibilitando aumento significativo nas linhas de produções com o
menor custo possível, desde então o seu uso se tornou imprescindível (Robinson 2014).

Em termos teóricos, a automação industrial pode ser dividida em alguns níveis, a
saber: Sensores e atuadores, CLP e SCADA, EPS e ERP. A Figura 1.1 demonstra com
mais clareza esta divisão.

Figura 1.1: Modelo de pirâmide de um sistema de automação
Fonte: Autoria própria

Como base da pirâmide da Figura 1.1, o nível de sensores e atuadores são os respon-
sáveis pela interação direta com o planta industrial. Neste nível são realizadas leituras
das variáveis relevantes através dos sensores e comandos no processo através dos atuado-
res. No nível imediatamente acima, encontram-se os controladores lógicos programáveis
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(CLP) responsáveis pelo controle regulatório local e os Supervisory Control and Data Ac-
quisition (SCADA), que possuem a finalidade de supervisionar o processo num todo. O
terceiro nível da pirâmide, Enterprise Production Systems (EPS), é o responsável pela ge-
rência de informação. Neste nível, são armazenados os dados do processo que podem ser
utilizados como informação útil. Por fim, no topo da pirâmide temos os sistemas respon-
sáveis pela transformação desses dados em informação de negócio, Enterprise Resource
Planning (ERP) (Leitão 2008).

Embora os sistemas industriais sejam amplamente automatizados nos dias atuais, faz-
se necessário a existência de alguns operadores humanos responsáveis por auxiliar no
monitoramento do processo em termos gerais. De acordo com padrões técnicos de segu-
rança industrial, o operador possui diversas funções que podem variar de acordo com a
situação do processo industrial em monitoramento. As funções do operador pleitam tare-
fas básicas, desde ajustes de operação e coordenação de manutenções agendadas à tarefas
de risco, como coordenação para desligamento seguro do processo em falha (Equipment
& Association 1999). A Tabela 1.1 dispõe algumas tarefas que o operador possui de
acordo com o estado de segurança da planta industrial.

Tabela 1.1: O papel do operador em diferentes estados da planta industrial
Estado da planta Papel principal do operador

Normal Monitoramento e otimização
Anormal (Upset) Gerenciamento da situação

Desligamento (Shut-down) Garantir desligamento seguro
Fonte: Adaptado de (Habibi 2010)

O controle automático interfere no processo com o objetivo de manter a planta indus-
trial em um estado normal desejado. Entretanto, eventualmente algum componente do
sistema pode vir a falhar e o processo automatizado pode perder a capacidade de contro-
lar a planta, entrando assim num estado de anormalidade. Nestes casos, o operador deve
ser notificado através de alarmes para atuar manualmente no processo industrial a fim de
reverter o quadro problemático e tentar manter o processo ainda no estado normal dese-
jado. Nos casos em que o descontrole persiste e a reversão do cenário anormal se torna
inatingível, novos alarmes, estes ainda mais críticos, são emitidos e a planta é posta em
modo de desligamento seguro (Adnan 2013). A Figura 1.2 descreve os estágios que uma
planta industrial automatizada pode estar, bem como os responsáveis pelo seu controle
em cada momento.

Mediante a função crucial do operador sobre a segurança do processo industrial auto-
mático, torna-se de suma importância a disponibilização de um bom ambiente de trabalho
que venha reduzir ao máximo o estresse e cansaço mental. Neste sentido, o operador ob-
terá um desempenho melhor e, consequentemente, a segurança industrial será aprimorada.
Um dos meios para tornar o ambiente de trabalho do operador mais eficiente é fornecendo
uma boa configuração de alarmes industriais que emitam alarmes ao operador apenas sob
reais cenários de necessidade, isto é, sem desviar a atenção do operador para casos que
não são adequados ao momento (Vinícius Barroso Soares 2016, Jiandong Wang 2016).

A Figura 1.3 ilustra boas e más configurações de alarmes industrias de acordo com o
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Figura 1.2: Possíveis estados de uma planta industrial automatizada
Fonte: Adaptado de (Habibi 2010)

estado da planta, onde as boas configurações notificam o operador apenas nas mudanças
efetivas de estado, enquanto que as más configurações notificam o operador de forma
equivocada, por vezes em regiões dentro da normalidade ou após a ocorrência de alguma
anormalidade.

Figura 1.3: Exemplificação de boas e más configurações de alarmes industriais
Fonte: Adaptado de (Habibi 2010)

Um estudo mais aprofundado da relação do sistema de alarmes industriais e o operador
é apresentado no Capítulo 2.

Conforme mencionado, uma configuração de alarmes que notifique o operador sobre
anormalidades o mínimo necessário, é o objetivo ótimo a ser alcançado. Entretanto, a
busca por este modelo consiste na tarefa iterativa de observação, análise de desempenho
e ajustes necessários da configuração de alarmes. Esta prática, conhecida como gerencia-
mento de alarmes, vem sendo amplamente implementada nas indústrias (Romano 2017c).
Adicionalmente, diversas soluções de softwares que auxiliam na otimização de sistemas
de alarmes com base em dados históricos de alarmes industriais, seguindo normas e pa-
drões associados, estão sendo constantemente requisitadas pelas indústrias de processo
(Downs & Vogel 1993).

1.1 Contribuições
De fato, a maioria das indústrias de processos configura seus alarmes sem seguir uma

metodologia definida. Assim, por questões conservadoras, torna-se comum a criação em
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demasiado de alarmes mal definidos e desnecessários (Vinícius Barroso Soares 2016, Ji-
andong Wang 2016). Em meio a este cenário de desorganização, a vida do operador de
processo industrial se torna estressante, pois, não raramente, a interface do sistema de su-
pervisão apresenta uma tela inundada de notificações de ativação dos alarmes. Claramente
a eficiência do operador e, consequentemente, a insegurança do processo industrial, são
negativamente afetadas, gerando riscos para segurança pessoal, ambiental e de produção.

De acordo com os padrões EEMUA 191 e ISA-SP18 (Equipment & Association
1999), em meio aos diversos tipos de alarmes mal definidos temos os alarmes causais.
Estes alarmes são enquadrados como perfis indesejáveis aos sistemas de alarmes, pois
a sua ocorrência gera informação redundante e desnecessária ao operador. Devido as
dificuldades e definições a indústria não possui casos de sucesso na otimização deste pa-
râmetro.

Diante desta realidade e da sua relevância, esta dissertação visa contribuir com a lite-
ratura fornecendo uma análise de desempenho de técnicas para detecção de causalidade
de alarmes industriais. Desta forma, os seus resultados podem ser úteis para possíveis
soluções que auxiliem a indústria na otimização de sistemas de alarmes.

Mais especificamente, nesta dissertação são avaliadas as técnicas de correlação cru-
zada e teste de causalidade de Granger para determinação de causalidade entre alarmes
industriais. Além disto, como os dados de alarmes são de natureza discreta, se propõe o
uso de uma técnica de suavização de sinais como pré-processamento nos dados de alarmes
visando adequá-los ao emprego das duas técnicas mencionadas acima.

Para obtenção dos resultados, foram utilizados dados de alarmes provenientes de ce-
nários de simulação de simulador de alarmes próprio e do Benchmark Tennessee Eastman
Process (Downs & Vogel 1993).

1.2 Organização do Trabalho

O restante do trabalho esta dividido nos seguintes capítulos:

• No Capítulo 2, apresentamos um conciso conteúdo relacionado à prática de geren-
ciamento de alarmes industriais. Neste capítulo abordamos sobre a definição de
alarmes industriais e suas principais características, as principais normas de geren-
ciamento de alarmes industriais e um referencial histórico da evolução desta prática.
• No Capítulo 3, fornecemos detalhes teóricos associados às técnicas de indicação de

causalidade estudadas neste trabalho.
• No Capítulo 4, mencionamos alguns trabalhos que tiveram por objetivo âmbitos

similares aos do trabalho atual.
• No Capítulo 5, apresentamos a estratégia de desenvolvimento decidida, detalhando

todas as etapas do estudo, desde aquisição e pré-processamento dos dados à visua-
lização e análise dos resultados.
• No Capítulo 6, detalhamos os casos de estudos utilizados para aplicação das téc-

nicas, bem como fornecemos os resultados obtidos e suas respectivas análises de
desempenho levantadas.
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• No Capítulo 7, expomos as considerações finais, uma breve revisão do trabalho num
todo e mencionamos possíveis trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Gerenciamento de Alarmes Industriais

Conforme mencionado no Capítulo 1, os alarmes industriais possuem papel impor-
tante na segurança operacional na indústria de processos. Através de sinalizações, os
alarmes possibilitam que os operadores atuem no processo a fim de reverter algum cená-
rio indesejável. Entretanto, quando mal configurados, os alarmes industriais podem atuar
como obstáculos para o operador. Desta forma, a prática de gerenciamento de alarmes in-
dustriais surge como solução para as indústrias na busca por uma configuração de alarmes
eficiente.

Sendo assim, neste capítulo é fornecido um embasamento teórico relacionado às de-
finições de alarmes industriais e suas características, bem como uma contextualização da
prática de gerenciamento de alarmes industriais.

2.1 Alarmes Industriais
Por definição, um alarme industrial é um meio audível e/ou visual de notificação ao

operador sobre algum mal funcionamento de algum equipamento, desvio de processo,
ou condição anormal que requer alguma resposta, mesmo esta sendo mental (Hollifield
2010, Leitão 2008). A transição dos estado do alarme pode se enquadrar no seguinte
conjunto: normalizado, não reconhecido, reconhecido, retornado ao normal e bloqueado
(Hollifield 2010). A quantidade de estados pode ser ampliada ou reduzida, visto que
esta característica está associada a norma utilizada como referência e/ou a natureza da
indústria.

Quando devidamente implementado e corretamente utilizado, os alarmes industri-
ais proporcionam vários pontos positivos à operação de processos industriais (Romano
2017a):

• Redução de paradas não-programadas, logo, redução de perdas financeiras.
• Aprimoramento da qualidade dos produtos devido à menor probabilidade de falhas

pelo operador.
• Redução dos riscos de acidentes devido à facilidade de identificação de anormali-

dades.

De acordo com a EEMUA 191, um importante guia responsável pela gestão de alar-
mes industriais, o processo de criação de um alarme industrial contempla o levantamento
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de alguns atributos associados a ele, a saber: setpoint, grau de prioridade, causa da
ocorrência, procedimento para normalização e deadband. Algumas destas informações,
como grau de prioridade e causa da ocorrência, são fundamentais para o operador no
momento do reconhecimento do alarme. Sendo assim, a definição destes atributos de
forma clara e concisa são imprescindíveis para facilitar a vida do operador (Equipment &
Association 1999).

Com frequência, há alguns erros durante a criação de alarmes. Entre eles, o erro da
definição em si de um alarme é corriqueiramente registrado. Neste tipo de problema, há
definições de alarmes que não requerem ação responsiva do operador, pois não se trata de
um cenário de anormalidade e/ou falha. Sendo assim, quando tais alarmes ocorrem em
demasiado, o operador terá que diferenciar quais ocorrências precisarão de ação e quais
não precisarão, tornando o trabalho confuso e, consequentemente, aumentando os riscos
na qualidade da produção (Romano 2017a, Vinícius Barroso Soares 2016).

Na maioria das vezes os alarmes estão associados a variáveis de processo analógicas
ou equipamentos digitais da planta. Nas variáveis de processo, os alarmes são utilizados
para notificar algum comportamento anormal através de limiares pré-determinados, tam-
bém conhecidos como setpoint. O alarme associado a este tipo de variável ativa quando
o valor mensurado ultrapassa o setpoint determinado, conforme a Figura 2.1.

Figura 2.1: Ativação de alarme de acordo com setpoint
Fonte: Autoria própria

Quando o setpoint de alarmes se dá de forma equivocada, o mesmo pode se encontrar
muito antes ou próximo demais do limite real da anormalidade associada. Desta forma,
o operador poderá ser sinalizado com relação a falha com muita antecedência, logo não
dará a devida prioridade ou o operador poderá ser sinalizado próximo da falha, sem ter
tempo hábil para o procedimento de correção. A Figura 2.2 demonstra exemplos para
ambos os erros de ajustes de setpoint.

Além da definição do que é um alarme e seus setpoints, outros atributos também
estão relacionados a um alarme. Entre eles, o ajuste de prioridade possibilita informar
ao operador qual alarme deve ser tratado com mais importância em meio as diversas
ocorrências de alarmes (Romano 2017a).

Desta forma, os alarmes industriais estarão devidamente definidos e configurados,
proporcionando notificações importantes e úteis para o operador do processo industrial.
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Figura 2.2: Variações de alarmes mediante diferentes setpoints
Fonte: Autoria própria

O conjunto de todos os alarmes industriais e suas formas de disponibilidades são inclusas
em sistemas de alarmes, que auxiliam o operador no monitoramento industrial num todo.

2.2 Sistemas de Gerenciamento de Alarmes
Sistemas de alarmes são de alta importância para segurança e operação eficiente de

modernas plantas industriais, que incluem refinarias de petróleo, petroquímicas e centrais
elétricas (Vinícius Barroso Soares 2016). Atualmente, mediante o avanço computacional,
as indicações de alarmes são apresentadas ao operador através de representações gráficas
e/ou listas de alarmes, tais sistemas são nomeados sistemas de alarmes (Leitão 2008).

Sistemas de alarmes estão associados a todos sistemas responsáveis pela geração e
disponibilidade de alarmes, incluindo equipamentos (software e hardware) (Leitão 2008).
Estes sistemas são de grande valia para os operadores na tarefa de monitorar a planta in-
dustrial. Com o auxílio do sistema de alarmes, o operador é capaz de manter a planta em
uma faixa segura de execução, prevenir situações de risco, evitar perdas financeiras recor-
rentes e reconhecer cenários complexos de anormalidade no processo (Romano 2017c).

Por outro lado, sistemas de gerenciamento de alarmes são sistemas de caráter auxiliar,
cujo objetivo é fornecer ferramentas adicionais que aprimoram a gestão de alarmes indus-
triais (Leitão 2008). Estas funcionalidades, também conhecidas como análises de alarmes
industriais, podem ser feitas tanto on-line quanto off-line, possibilitam localizar aspectos
negativos em sistemas de alarmes e, assim, otimizá-los pontualmente.

Mediante o papel importante do sistema de alarmes para o operador, registros de-
monstram que a má gestão e a massiva quantidade de dados de alarmes operantes tornam
o sistema intratável, logo inseguro para o processo industrial. Pesquisas apontam que,
mediante um cenário de anormalidade, o sistema de alarmes salta de uma taxa de 0,5
alarmes por minuto para uma taxa de 90 alarmes por minuto (Leitão 2008). Sendo assim,
torna-se visível o cenário intratável com que o operador se depara mediante alguma anor-
malidade no processo industrial. As Figuras 2.3 e 2.4 demonstram registros da ineficácia
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dos sistemas de alarmes.

Figura 2.3: Ocorrências dos alarmes monitorados por operador diariamente comparados
aos valores ideais

Fonte: Adaptado de (Habibi 2010)

Figura 2.4: Número de alarmes monitorados por operador possui crescimento exponencial
Fonte: Adaptado de (Habibi 2010)

Alguns casos de sinistros em grandes processos industriais parcialmente decorrentes
de falha ou ineficiência em sistemas de alarmes já foram registrados na história, conforme
o caso da explosão de uma refinaria na cidade do Texas no ano de 2005. Neste revés,
foram contabilizadas dezenas de óbitos e feridos bem como um prejuízo financeiro de,
no mínimo, dois bilhões de dólares. Análises pós-incidente identificou que o sistema
de alarmes não funcionou corretamente e, parcialmente, cooperou com a explosão (Shah
2016).

2.3 Normas para Gestão de Sistemas de Alarmes
Como meio para tornar a prática de gestão de alarmes industriais padronizada e mo-

tivada pelos constantes registros de má gestão de alarmes, um grupo de representantes
de diversos segmentos de indústrias lideres compartilharam suas observações e melhores
práticas aplicadas localmente. Como resultado desta integração, a especificação EEMUA
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Figura 2.5: Explosão na refinaria do Texas ocorrida em Março de 2005
Fonte: (Gilbert 2010)

191 surgiu com a seleção das melhores práticas para gestão de alarmes industriais. Poste-
riormente, a norma ISA-SP18 foi publicada no padrão ISA como documento de referência
para gestão de sistemas de alarmes.

EEMUA 191
Publicada em 1999 através de uma ação conjunta da EEMUA (The Engineering Equip-

ment and Materials Users Association) e da HSE (Health and Safety Executive), a EE-
MUA 191 surgiu com o objetivo de tornar os sistemas de alarmes melhores, mais fáceis
de utilizar, seguros e com melhor custo benefício (Romano 2017b).

Inicialmente o guia define os seus quatro princípios básicos relacionados a sistemas de
alarmes que são tomados por base para todos os tópicos subsequentes, a saber (Equipment
& Association 1999):

1. Manuseabilidade: Um sistema de alarmes deve ser capaz de atender as necessi-
dades do usuário, isto é, o operador. Sendo assim, as informações disponibilizadas
pelo sistema devem: ser relevantes, ser apresentadas com clareza, compactuar com
o tempo hábil para correção e ser de fácil compreensão.

2. Segurança: Um sistema de alarmes faz-se necessário no papel de contribuir com a
proteção e segurança das pessoas, do ambiente e dos equipamentos da indústria.

3. Monitoramento de Desempenho: O sistema de alarmes deve ter seu desempenho
continuamente mensurado a fim de garantir a eficiência constante e/ou crescente
sob diversos cenários de operação.

4. Investimentos: A possibilidade de adição de novos alarmes ou alteração de alarmes
existentes deve estar associada a mecanismos de escolha, gerenciamento e manu-
tenção com alto grau de qualidade.

Desta forma, tomando como base os princípios mencionados, o guia EEMUA 191 de-
fine a função primária de um sistema de alarmes como sendo a de direcionar a atenção do
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operador as condições da planta que requerem oportuna avaliação e/ou ação. Adicional-
mente, o guia define alarme industrial como sendo um sinal visual e/ou sonoro que indica
ao operador a ocorrência de uma mudança de comportamento do processo que requer
atenção ou ação de resposta (Leitão 2008).

Para atingir tais funções, o guia afirma que todos alarmes pertencentes a um sistema
de alarmes deve:

• Alertar, informar e conduzir o operador sobre a anormalidade publicada;
• Ser útil e relevante ao operador;
• Apresentar uma ação de resposta, mesmo esta sendo um procedimento mental;
• Ocorrer em tempo hábil para que o operador possa executar alguma resposta;
• Ser projetado considerando as limitações humanas.

Sendo assim, o sistema de alarmes e seus alarmes se encontram bem definidos. O guia,
adicionalmente, menciona que tais definições só são atingidas em sua plenitude quando o
sistema de alarmes possui como características:

• Relevância: As informações repassadas ao operador devem possuir uma relevância
mínima aceitável;
• Singularidade: As informações devem ser de caráter único, sem duplicidade;
• Precisão: As informações devem ser fornecidas no tempo correto, nem de forma

antecipada ou atrasada;
• Importância: As informações devem possuir seus respectivos graus de prioridade;
• Clareza: A informação deve ser apresentada de forma clara e de fácil compreensão;
• Diagnóstico: As informações devem apresentar os motivos das anormalidades;
• Consultivo: A informação deve apresentar a ação de resposta a ser tomada;
• Focado: As informações devem se limitar a notificar apenas o que importa para

cada caso.

As definições e características apresentadas configuram a filosofia da construção de
um sistema de alarmes da especificação EEMUA 191. O guia ainda especifica outros
detalhes associados a configuração de sistemas de alarmes ideais. Entretanto, é possí-
vel afirmar que a EEMUA 191 foi pioneira na tentativa de padronizar boas práticas para
gestão de sistemas de alarmes industriais, sendo amplamente utilizada pelas maiores in-
dustriais do mundo (Leitão 2008).

ISA-SP18
Durante a ISA Expo realizada em Houston em Outubro de 2003, o comitê de Práticas

e Padronização 18 (Standards & Pratices Committee 18, SP18) iniciou os esforços na
criação de um guia que orientasse a indústria de processos na tarefa de otimizar a gestão
de alarmes. O comitê em constante crescimento perdurou e atualmente contém integrantes
vendedores, consultores e usuários de diversas indústrias (Donald G. Dunn 2005). O
guia elaborado tem por função definir terminologias, modelos e processos para a efetiva
implementação e gerenciamento de sistemas de alarmes desenvolvidos, exclusivamente,
em sistemas computacionais (Leitão 2008).
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O comitê SP18 padronizou que as práticas de gerenciamento de alarmes podem ser
organizadas dentro de um sistema amplo representado por um modelo de ciclo de vida do
sistema de alarmes. Este modelo cobre etapas desde projeto e manutenção da criação do
sistema (definição da filosofia de alarmes) até o monitoramento do mesmo em operação.
A Figura 2.6 demonstra todos os estágios especificados que contemplam etapas desde
criação à análise de desempenho do sistema de alarmes.

Figura 2.6: Modelo de ciclo de vida de um sistema de alarmes
Fonte: Adaptado de (Leitão 2008)

Cada etapa no modelo de ciclo de vida do sistema de alarmes possui uma funcionali-
dade clara e singular, a saber:

• Filosofia: Estágio onde são documentadas as informações básicas do sistema de
alarmes a ser construído. Definições e princípios do sistema de alarmes são algumas
dos levantamentos inclusos nesta etapa.
• Identificação: Nesta etapa é feito o levantamento dos possíveis alarmes através de

métodos como análise de risco e investigação de falhas.
• Racionalização: Nesta etapa são levantados e documentados os atributos de cada

alarme identificado no estágio anterior.
• Design: Neste estágio é idealizado o modelo do sistema de alarmes através da

definição das configurações básicas de cada alarme. Eventualmente, alarmes in-
convenientes podem ser eliminados.
• Implementação e Treinamento: O modelo idealizado é posto em prática. Os

operadores são treinados com o novo modelo e testes iniciais do sistema de alarmes
são aplicados.
• Operação: É o estágio onde o sistema de alarmes está em pleno serviço.
• Monitoramento de Desempenho: Periodicamente são feitas análises dos dados

gerados pelo sistema de alarmes em operação. As análises possibilitam a identifi-
cação de problemas na configuração de alarmes adotada.



14 CAPÍTULO 2. GERENCIAMENTO DE ALARMES INDUSTRIAIS

• Manutenção: Eventualmente os componentes do processo industrial necessitam de
reparos ou ajustes periódicos. Nesta etapa, os alarmes associados aos componentes
em manutenção são desativados.
• Avaliação: Auditorias periódicas são realizadas no sistema de alarmes e nos pro-

cessos do estágio de filosofia a fim de avaliar a necessidade de modificações nos
procedimentos, filosofia ou design do sistema de alarmes.
• Gerenciamento de Mudanças: Aprova e autoriza o processo de adição, modifica-

ção e/ou remoção de alarmes do sistema.

Sendo assim, a ISA-SP18 é uma importante norma que possibilita um aumento sig-
nificativo na segurança das indústrias de processo. Devido ao conjunto de definições e
práticas que especialistas utilizaram por anos na gestão de alarmes internamente presen-
tes na norma, as indústrias vêm se familiarizando com a sua utilização (Hollifield 2010).

2.4 Alarmes Causais
No contexto de teoria da informação, o grau de informação de uma mensagem é in-

versamente proporcional a probabilidade de ocorrência daquela mensagem (Sucar 2015).
Logo, uma mensagem com alta probabilidade de ocorrência possui um grau de informa-
ção menor do que outra mensagem que ocorra com probabilidade inferior. Aplicando este
conceito em alarmes industriais, um alarme que possui alta probabilidade de ocorrência
sob determinadas condições se torna menos importante, em termos de informação, do
que outro alarme que ocorra com menor probabilidade. Isto se dá devido ao fato que este
último representa uma condição mais improvável, logo, a atenção para esta informação
será maior.

Conforme informado, a eficiência de sistemas de alarmes que, corriqueiramente são
mal configurados, afeta diretamente o desempenho do operador do processo industrial.
Entre os diversos aspectos que degradam a eficiência de um sistema de alarmes, temos os
alarmes causais. Estes alarmes se caracterizam pelo padrão de causa e consequência nas
ocorrências dos alarmes envolvidos.

Os alarmes causais são considerados problemáticos, pois a informação do alarme con-
sequente (ou o efeito) se torna previsível a partir da ocorrência do alarmes causador. Neste
aspecto, o alarme consequente irá ocorrer com alta probabilidade, dado que houve a ocor-
rência da causa. Isto implica, nestas condições, em informação com alta probabilidade
de ocorrência que, por sua vez, se torna menos importante. Sendo assim, mediante este
cenário, o operador eventualmente ignorará o alarme com menor importância devido ao
padrão causal, logo o risco da segurança industrial cresce.

A EEMUA 191 lista um conjunto de técnicas que identificam aspectos negativos em
sistemas de alarmes, estas são utilizadas no estágio de monitoramento do ciclo de vida do
sistema de alarmes. Entre as técnicas listadas, é contemplada a técnica para identificação
de alarmes causais, onde a norma aconselha o uso de correlação cruzada como meio para
localização dos padrões causais.

Desta forma, mediante a contextualização associada à prática de gestão de alarmes in-
dustriais e ao problemático cenário de alarmes causais, é possível notar a real necessidade
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em otimizar os sistemas de alarmes industriais. Entre os possíveis aspectos para otimiza-
ção, a identificação de alarmes causais se torna necessária para a etapa de monitoramento
do ciclo de vida de um sistema de alarmes.
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Capítulo 3

Fundamentação Matemática

Devido ao âmbito complexo, e até filosófico, da definição de causalidade, diversas téc-
nicas matemáticas surgem na literatura com a proposta de identificar causalidade. Cada
uma com suas estratégias e, consequentes, limitações associadas. A dificuldade da iden-
tificação de relações de causa e efeito se agrava mediante o quão mais complexo for o
sistema de causalidade a ser analisado (Fan Yang 2012).

Desta forma, este capítulo apresenta a fundamentação teórica associada às técnicas de
indicação de causalidade em estudo, a saber: Correlação Cruzada e Teste de Causalidade
de Granger.

3.1 Correlação Cruzada

Conforme a norma EEMUA 191, a técnica indicada para identificar possíveis rela-
ções causais entre alarmes industriais é a correlação cruzada. Sendo assim, esta seção
demonstra os aspectos matemáticos envolvidos na técnica de correlação cruzada.

Correlação

Amplamente estudada por Francis Galton e Karl Pearson nos anos 1885 e 1895, res-
pectivamente, a correlação, no estudo estatístico, é denominada como a relação entre
duas ou mais variáveis. Esta propriedade estatística teve papel fundamental no pro-
grama de pesquisa de Pearson descrito como "contribuições matemáticas para a teoria
da evolução"(Aldrich 1995, Joseph Lee Rodgers 1988).

Através desta propriedade, torna-se possível identificar se alterações em uma das va-
riáveis produz alterações relacionadas nas outras, possibilitando a identificação de pa-
drões entre as variáveis. Por exemplo, a correlação permite identificar relações diretas
entre variáveis nas áreas de medicina (Mukaka 2012), política (Taylor 1972), etc.

A correlação entre variáveis utiliza-se do diagrama de dispersão. Este é um gráfico
cartesiano onde cada eixo corresponde a uma das variáveis em análise (Correa 2003).
Desta forma, dado um conjunto de dados das variáveis em estudo, os pares ordenados
formam uma nuvem de pontos no diagrama de dispersão, de acordo com o exemplo na
Figura 3.1.
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Figura 3.1: Exemplo de formação de nuvem de pontos no diagrama de dispersão
Fonte: Autoria própria

O formato da nuvem de pontos geradas no diagrama de dispersão determina o grau de
correlação entre as variáveis. A Figura 3.2 demonstra alguns exemplo de nuvens e seus
respectivos graus de correlação associados.

Figura 3.2: Exemplos de graus de correlação baseados em formato da nuvem de pontos
Fonte: Autoria própria

Por se tratar de uma análise visual e, consequentemente, passível de interpretação pes-
soal, surgiram alguns coeficientes que têm por finalidade padronizar e quantificar a cor-
relação de acordo com a nuvem de pontos formada, cada um com um propósito diferente
para análise. Atualmente, na literatura, alguns coeficientes são amplamente requisitados,
a saber: Spearman, Kendall Tau, Gamma e Pearson (Sorana Daniela Bolboaca n.d.). Este
último, sendo o posto em uso no atual trabalho.

Embora a correlação tenha por objetivo identificar possíveis relações de dependência
entre variáveis, a associação de correlação com causalidade não é uma comparação válida
(Yang et al. 2012), logo correlação não implica causalidade. Esta observação se justifica,
pois a relação de causa pode não ser fundamentada, exclusivamente, pelas variáveis em
análise, isto é, pode existir uma terceira causa em comum que afete ambas as variáveis de
tal forma que, consequentemente, resulte em alta correlação.
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Entretanto, quando utilizado alarmes industriais como variáveis da correlação, pode-
mos aplicar a técnica como forma de validação de causalidade (Fan Yang 2012). Isto
se dá, pois os alarmes industriais, em sua maioria, estão vinculados a variáveis de pro-
cesso que, por sua vez, possuem dependência uma das outras através de relações físicas
herdadas, naturalmente, do processo industrial.

Coeficiente de Correlação de Pearson

O Coeficiente de Correlação de Pearson (CCP), ou coeficiente de correlação produto-
momento, foi a primeira formalização de mensuração de correlação e é a mais popular na
literatura atualmente (Haomiao Zhou 2016). Se caracteriza por identificar a intensidade e
sentido da relação linear entre duas variáveis em análise.

O CCP de duas variáveis X e Y é formalmente definido como a covariância das duas
variáveis dividido pelo produto dos seus desvios padrões, representada na Equação 3.1
(Huihui Gao 2016).

ρx,y =
cov(X ,Y )

σX σY
=

E((xi−µX)(yi−µY ))

σX σY
=

E(xiyi)−E(xi)E(yi)√
E(x2

i )−E(xi)2
√

E(y2
i )−E(yi)2

(3.1)

No caso, ρx,y é o valor do CCP para a relação entre as variáveis X e Y , cov(x,y) é a
covariância entre X e Y , σx e σy são os desvios padrões das variáveis X e Y , µx e µy são as
médias das variáveis X e Y .

O CCP fornece um indicador quantitativo da relação linear entre as duas variáveis X
e Y , podendo variar no intervalo [−1,+1]. Um valor positivo do coeficiente indica que
as variáveis são diretamente relacionadas. Por outro lado, um valor negativo indica que
as variáveis são inversamente relacionadas. Valores próximos de zero, indicam ausência
de relação linear. Valores próximos de 1, em magnitude, indicam forte relação linear. A
Tabela 3.1 exemplifica algumas classificações de acordo com o valor do CCP (Huihui Gao
2016).

Tabela 3.1: Classificação de relação entre variáveis de acordo com valor do coeficiente de
correlação de Pearson.

Intevalo do CCP Relação Correspondente
0 < |ρxy|< 0.1 Sem relacionamento

0.1≤ |ρxy|< 0.3 Correlação Baixa
0.3≤ |ρxy|< 0.5 Correlação Média
0.5≤ |ρxy|< 0.8 Correlação Forte
0.8≤ |ρxy|< 1 Correlação Máxima

Fonte: (Huihui Gao 2016)
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Correlação Cruzada

A correlação cruzada é útil para mensurar a intensidade e direção de correlação entre
duas variáveis (Wei 2006). O método é definido como aplicação iterativa da correlação,
onde em cada iteração uma das variáveis recebe aplicação de atraso no sinal (Fan Yang
2012). Como resultado da aplicação, obtem-se a função de correlação cruzada, ou Cross-
correlation function (CCF), uma série de correlação em função do atraso de tamanho
2N, onde N + L é o tamanho das variáveis em análise (Bourke 1996). A Equação 3.2,
demonstra como a CCF é obtida.

ρx,y(k) = ρx,y[−k] =
cov(X ,Y[i−k])

σX σY[i−k]

,−N ≤ k ≤ N (3.2)

No caso, Y[i−k] representa a variável Y com um atraso de magnitude k aplicado. Sendo
assim, a CCF é, resumidamente, a aplicação da Equação 3.1 para cada combinação da
variável X com Y atrasado em k unidades, onde |k| ≤ N. N determina o máximo de
deslocamento aplicado na variável Y . A Figura 3.3 exemplifica a CCF resultante.

Figura 3.3: Exemplo de correlação cruzada entre variáveis
Fonte: Autoria própria

De acordo com a Figura 3.3, pode ser observado o perfil de um sinal com certa oscila-
ção na maior parte do domínio e com presença de picos, normalmente não mais que um,
em específicos pontos de deslocamento. Cada pico representa um momento em que a cor-
relação foi alta para aquela específica combinação das variáveis X e Y[i−k]. Sendo assim,
para este deslocamento k, cujo valor foi alto, designamos que X tem alta correlação com
Y com um atraso entre as variáveis de k unidades de tempo (Jia Wang 2015).

Mediante a demonstração do funcionamento da técnica de correlação cruzada, pode-
mos viabilizar sua aplicação em dados de alarmes industriais com o objetivo de identificar
possíveis alarmes com relação de causa/efeito e, adicionalmente, seus respectivos atrasos
associados. Diante da técnica mencionada, os dados de alarmes industriais passaram por
uma etapa de pré-processamento com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados de
entrada e, consequentemente, potencializar o resultados a serem obtidos. Tais detalhes de
pré-processamento serão demonstrados no Capítulo 5.
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3.2 Teste de Causalidade de Granger
Inicialmente publicada por Clive W. J. Granger em 1969, o Teste de Causalidade de

Granger (TCG) é um teste de hipótese estatístico que possibilita a identificação de rela-
ções causais entre séries temporais. A técnica teve por objetivo, a princípio, possibilitar
aplicações em modelos econômicos a fim de identificar relações de causalidade entre as
variáveis do modelo (Granger. C.W.J 1969).

Atualmente, o TCG vem sendo amplamente utilizada em diversas áreas da literatura.
Suas aplicações contemplam pesquisas desde áreas como economia (Foresti 2006) e ci-
ências políticas (Duquette et al. 2014) a áreas de ciências naturais (Hoffmann et al. 2005)
e neurociências (Dhamala et al. 2008). Adicionalmente, no meio comercial, o TCG é
acatado em soluções de softwares voltados para análises de dados de negócio (SAS 2017,
IHS 2017).

Granger formalizou a ideia de identificação de causalidade tomando por base a se-
guinte sentença: Se um sinal X1 "Granger-causa"um sinal X2, então os valores passados
de X1 devem conter informações que ajudam a prever valores futuros de X2 além dos pró-
prios valores passados de X2 exclusivamente (SAS 2017, Seth 2007). Em outras palavras,
Granger afirma existir causalidade de X1 para X2 se os valores futuros de X2 podem ser
previsíveis com mais eficiência utilizando os históricos de valores de ambos os sinais (X1
e X2) do que utilizando apenas o histórico de valores de X2 (Reader 2012).

Em termos matemáticos, o TCG utiliza-se da criação de um modelo linear obtido por
regressão linear bivariada baseado nos valores das variáveis inseridas. Deste modelo, um
teste de hipótese é aplicado verificando a existência da dependência matemática entre as
variáveis. Desta forma, a partir do resultado do teste de hipótese, a indicação da causali-
dade pode ser adquirida (Oguntade 2014).

Inicialmente, a partir do conjunto de dados das variáveis de causa e consequência, o
TCG gera um modelo linear onde a variável consequência tem seus valores futuros como
função dos valores passados de ambas as variáveis em análise. Este modelo, nomeado por
modelo irrestrito, pode ser observado na Equação 3.3.

X2(t) =
p

∑
j=1

α jX2(t− j)+
p

∑
j=1

β jX1(t− j)+ εir(t) (3.3)

No caso, Xi(t) corresponde ao valor da variável Xi no instante t. O parâmetro p corres-
ponde ao número de instantes anteriores a t com que o modelo deve considerar, nomeado
como a ordem do modelo. Os valores α j e β j são os coeficientes do modelo linear. O
componente εir(t) corresponde à série de ruído branco nomeada como resíduo do mo-
delo irrestrito, pois sua função é adaptar os resquícios que o modelo irrestrito, através dos
coeficientes, não contempla.

Para gerar o modelo linear por regressão e prosseguir com o TCG, faz-se necessário
que as variáveis sejam estacionárias, isto é, onde as características de cada variável não
alterem ao longo do tempo. Desta forma, torna-se possível verificar os testes de signifi-
cância estatística da causalidade (Vargas 2016). A ordem do modelo linear pode ser obtida
utilizando critérios de informação como Akaike Information Crietion (AIC) e Bayesian
Information Criterion (BIC) (Vasconcelos 2016).
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A regressão linear aplicada no TCG para geração do modelo é um procedimento ma-
temático usado para esclarecer ou modelar uma relação entre uma única variável Y , no-
meada por variável dependente, e uma ou mais variáveis independentes X1, ...X j; quando
j > 1, a regressão é nomeada regressão múltipla. Devido ao seu baixo custo computa-
cional, a popularidade da análise se deve a aplicações focadas em previsão de amostras,
avaliação de efeito entre variáveis e estruturação em geral de dados (Faraway 2002).

A regressão linear, em suma, tem por objetivo estimar os parâmetros (coeficientes e
resíduos) que melhor modelem os dados fornecidos. Em meio aos diversos métodos para
estimação, a regressão linear no TCG utiliza-se do método dos Mínimos Quadrados Ordi-
nários (MQO), onde os parâmetros estimados escolhidos são aqueles que, conjuntamente,
minimizam a soma quadrada dos resíduos (SQR) do modelo. A Equação 3.4 demonstra a
função a ser minimizada pelo MQO. Esta é expandida, derivada em relação a β e igualada
a zero a fim de identificar os parâmetros que satisfazem o mínimo local (Weisberg 2005).

SQR = ∑ε
2 = ε

T
ε = (y−Xβ)T (y−Xβ) (3.4)

Após a geração do modelo linear, o TCG prossegue sua execução aplicando um teste
de hipótese sobre os parâmetros β j do modelo obtido. O teste de hipótese verifica se β j =
0 para j = 1,2, ..., p; neste caso, de acordo com a Equação 3.3, a relação de dependência
de X2 para X1 é inexistente, logo X1 não causa X2.

O método do teste de hipótese usa o teste de significância para determinar a veros-
similhança que uma declaração é verdadeira, e em que probabilidade consideramos, em
termos estatísticos, aceitar a declaração como verdadeira (Massey & Miller 2006). Todo
teste de hipótese se inicia através da formulação do que se quer testar, nomeada hipótese
alternativa (H1). Comumente esta hipótese é originada da tentativa de provar alguma teo-
ria cogitável. O método é executado testando contra a hipótese nula (H0), correpondente
à negação da hipótese alternativa.

Definindo o nível de probabilidade α, correspondente ao nível de significância do
teste, podemos efetuar o teste de hipótese através de procedimentos matemáticos utili-
zando específica distribuição estatística. Verificando se o valor do teste estatístico se
enquadra na região crítica, pode-se aceitar ou rejeitar a H0 e H1 (Massey & Miller 2006).

Sendo assim, conforme mencionado, o TCG executa o teste de hipótese sobre os pa-
râmetros β j. A hipótese nula é definida conforme a Equação 3.5, utilizando a distribuição
F como distribuição estatística.

H0 : β1 = β2 = ...= β j = 0; j ≤ p (3.5)

Para executar o teste de hipótese existente no TCG, o modelo linear restrito é gerado.
Esta etapa é feita para comparar os dois modelos na tentativa de identificar a probabilidade
da H0 ser verdadeira (Reader 2012). Sendo assim, o modelo linear restrito é demonstrado
na Equação 3.6.

X2(t) =
p

∑
j=1

α jX2(t− j)+ εre(t) (3.6)

No caso, Xi(t) corresponde ao valor da variável Xi no instante t. O parâmetro p cor-
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responde à ordem do modelo. Os valores α j são os coeficientes do modelo linear. O
componente εre(t) corresponde ao resíduo do modelo restrito.

Desta forma, o resultado do teste de hipótese pode ser obtido calculando-se os valores
do teste F para significância de regressão (F0) (Sarabando 2008) e a probabilidade de
significância (p− value) (Morettin 2004). Por um lado, o F0 pode ser obtido através da
Equação 3.7 (SAS 2017), onde valores dos modelos restrito e irrestrito são considerados
para fins de comparação. Por outro, o p−value pode ser obtido utilizando-se o F0 obtido
na distribuição F com graus de liberdade iguais a p e T −2p−1, isto é, Fp,T−2p−1 (SAS
2017, Brandt 2015).

F0 =

(SQRre−SQRir)
p

SQRir
(T−2p−1)

(3.7)

No caso, SQRre e SQRir correspondem aos SQRs dos modelos restrito e irrestrito,
respectivamente. O parâmetro p corresponde à ordem dos modelos. T corresponde à
quantidade de amostras nos dados dos modelos.

Por fim, o resultado do TCG pode ser definido comparando os valores F0 e p− value
no respectivo nível de significância. A hipótese H0, que afirma X1 não causar X2, é rejei-
tada se o valor F0 for maior que p− value (SAS 2017, Reader 2012).

Mediante a demonstração do TCG, alguns detalhes associados aos resultados do TCG
são de conhecimento necessário. O TCG identifica apenas relações de causalidade prediti-
vas (Diebold 2004), isto é, onde a ocorrência da consequência sempre irá ocorrer devido a
uma ocorrência da causa em alguma amostra passada. Adicionalmente, o TCG identifica
relações de causas únicas, logo uma única ocorrência da variável de causa está causando
uma única ocorrência da variável consequente. Sendo assim, considerando estas especi-
ficações, ao identificar uma relação de causalidade através do TCG da variável X para Y ,
dizemos que X Granger-causa Y (Maziarz 2015).

Mediante a demonstração do funcionamento do TCG, podemos viabilizar sua aplica-
ção em dados de alarmes industriais com o objetivo de identificar possíveis alarmes com
relação de causa e efeito. De forma similar à seção sobre correlação cruzada, diante das
limitações e pré-requisitos do TCG, os dados de alarmes industriais passaram por uma
etapa de pré-processamento. Tais detalhes de pré-processamento serão demonstrados no
Capítulo 5.
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Capítulo 4

Trabalhos Relacionados

Na literatura, a busca por soluções que consigam identificar com eficiência relações
de causalidade entre séries temporais são inúmeras. Mais especificamente, a tentativa de
aplicação de técnicas de indicação de causalidade em dados industriais vem em constante
crescimento, o que reforça a importância da solução para a segurança industrial em geral.
Sendo assim, neste capítulo são descritos alguns trabalhos que utilizam de técnicas de
indicação de causalidade aplicadas em dados de contexto industrial, isto é, variáveis de
processo, alarmes industriais, etc. A Tabela 4.1 contém a lista dos trabalhos descritos
neste capítulo, classificando-os por métrica utilizada e fonte de dados aplicada.

4.1 Trabalhos Utilizando Correlação

Embora o correlação não implique causalidade, muitos trabalhos recorrem a esta mé-
trica devido à sua simplicidade de uso. Os trabalhos que se utilizam de correlação como
ferramenta não concluem que identificam causalidade, mas sim indicativos de possíveis
relações causais, pois toda relação causal possui alto grau de correlação.

O trabalho proposto por F. Yang (Yang et al. 2012) se utiliza de correlação com co-
eficiente de Pearson em alarmes industriais para identificação de alarmes redundantes
e, possivelmente, causais. Em sua metodologia, o trabalho propõe uma fase de pré-
processamento dos dados de alarmes industriais. Estes são convertidos de dados biná-
rios para contínuos através da aplicação de funções Gaussianas. Posteriormente, os sinais
de alarmes resultantes são processados pela métrica de correlação cruzada. O trabalho
também propõe, utilizando os resultados da correlação cruzada, uma ferramenta de visu-
alização dos dados resultantes nomeada por Alarm Similarity Color Map (ASCM). Nesta
matriz de cores, ou matriz de confusão, são colocados os alarmes industriais analisados
de forma reordenada por grau de similaridade, desta forma torna-se possível gerar agru-
pamento de alarmes com base nos graus de correlação obtidos. A Figura 4.1 demonstra
um cenário de uso do ASCM.

Outro trabalho que se utiliza da métrica de correlação aplicada em dados de alarmes
industriais é o trabalho proposto por G. Leitão (Leitão et al. 2012). Nesse trabalho, é
proposto uma técnica de correlação para alarmes industriais que viabiliza o conhecimento
da dinâmica de ocorrências dos alarmes em estudo. O trabalho fornece uma técnica de
alta precisão resultante de uso de filtros de ruído de ativação, processamento de ciclo de
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vida de alarme, cálculo de correlação e filtragem, conforme apresentado na Figura 4.2.
O trabalho se demonstrou eficiente visto que se baseia em buscas exaustivas por ocor-

rências nas séries temporais dos alarmes, consequentemente obtendo resultados mais pre-
cisos. Resumidamente, ao identificar uma ocorrência de um alarme, a técnica percorre
uma janela temporal à frente desta ocorrência buscando por ocorrências de outros alar-
mes. Todas as ocorrências identificadas são contabilizadas e, então, torna-se possível
calcular a correlação dos sinais com base na proporção da contagem de ocorrências loca-
lizadas. A Figura 4.3 demonstra cenários de uso desta técnica.

4.2 Trabalhos com Causalidade de Granger
Embora a causalidade de Granger possua suas limitações no sentido de pré-requisitos

das variáveis a serem analisadas e da definição de causalidade, ou Granger causa, que
possui detalhes teóricos associados a definição de causalidade, diversos trabalhos acata-
ram a sua utilização em aplicações com dados industriais, demonstrando o sucesso da
ferramenta e sua viabilidade como soluções para análise de dados industriais.

Dentre os diversos trabalhos presentes na literatura que se utilizam da causalidade de
Granger em dados industriais temos o trabalho proposto por Vasconcelos V. (Vasconcelos
2016), que utiliza a técnica como ferramenta para identificação de possíveis relações de
causalidade no contexto de variáveis de processo. O autor propõe um estudo do efeito da
ordem do modelo autoregressivo sobre o resultado da métrica de causalidade de Granger.

Em (Duan et al. 2014) é disponibilizado um conjunto de métodos para diagnóstico de
falhas em plantas industriais. Entre os métodos disponibilizados, a técnica de causalidade
de Granger é utilizada em dados de variáveis de processo provenientes do Benchmark
Tennessee Eastman. Os métodos são aplicados e, então, seus resultados analisados a fim
de discutir observações de cada aplicação individualmente.

Em ambos os trabalhos descritos nesta seção, utilizam causalidade de Granger sobre
sinais analógicos das variáveis de processo, ao invés de sinais de alarmes.

4.3 Trabalhos com Métricas Diversas
O trabalho proposto por Weijun Yu (Yu & Yang 2015) utiliza-se da métrica Entropia

de Transferência (ET) com o objetivo de detectar relações de causalidade entre dados de
alarmes industriais. De acordo com Yu, a métrica ET tem como grande vantagem o fato
de poder ser utilizada em situações lineares e não-lineares. Sendo assim, a métrica ET
se torna equivalente a métrica causalidade de Granger em cenários com ruído Gaussiano,
desta forma todas as propriedades inerentes da causalidade de Granger são herdadas pela
métrica ET. Embora o ET seja aplicável apenas com sinais contínuos, o autor propõe
uma versão discreta da métrica ET. Possibilitando a aplicação em alarmes industriais, que
possuem natureza discreta e digital.

O trabalho realizou testes com alarmes simulados e concluiu um resultado satisfatório
com a métrica ET. De acordo com o autor, a métrica atingiu uma taxa de 86,7% de acertos
das relações causais em testes de validação.
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Figura 4.1: Exemplificação de matriz de cores resultante de trabalho relacionado
Fonte: Adaptado de (Yang et al. 2012)

Figura 4.2: Estágios da técnica de correlação de alarmes industriais utilizado em trabalho
relacionado

Fonte: Adaptado de (Leitão et al. 2012)
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Diante dos trabalhos relacionados, propomos uma análise de desempenho de técnicas
de indicação de causalidade quando aplicadas em dados de alarmes industrias. É esperado
que seja possível levantar os aspectos positivos e negativos de cada técnica na tarefa de
indicação de relações causais entre alarmes industriais. Tomando em consideração as
propriedades que os dados de alarmes industriais divergem dos dados de variáveis de
processo, é esperado que os resultados de indicação de causalidade quando aplicados em
alarmes sejam próximos dos resultados de indicação de causalidade quando aplicados em
variáveis de processo.

Dado que alarmes industriais, quando bem ajustados, herdam diversas propriedades
válidas das suas variáveis de processo associadas, a aplicação das técnicas de indicação
de causalidade em alarmes industriais podem direcionar a resultados similares a aplica-
ção em variáveis de processo (Zijiang Yang & Chen 2013). Desta forma, acreditamos
que mediante a maior facilidade de acesso a dados históricos de alarmes comparados ao
acesso a dados históricos de variáveis de processo, a aplicação das técnicas em estudo com
alarmes industriais potencializa o desenvolvimento de soluções comerciais aplicáveis nas
indústrias.

Os resultados fornecidos neste trabalho contribuem com a literatura no aspecto de
fornecer um comparativo detalhado das técnicas para possíveis implementações de ferra-
mentas auxiliares de gerenciamento de alarmes industriais. Adicionalmente, é esperado
maior eficiência, em âmbito geral, por parte da técnica de teste de causalidade de Granger.
Isto se deve as já conhecidas diversas limitações de inferência de causalidade associadas
à técnica de correlação cruzada.

Tabela 4.1: Trabalhos sobre indicação de causalidade aplicadas em dados industrial.
Trabalho Técnica Fonte de Dados

(Yang et al. 2012) Correlação Cruzada Alarmes Industriais
(Leitão et al. 2012) Correlação Alarmes Industriais
(Yu & Yang 2015) Entropia de Transferência Alarmes Industriais
(Vasconcelos 2016) Causalidade de Granger Variáveis de Processo
(Duan et al. 2014) Causalidade de Granger Variáveis de Processo

Fonte: Autoria própria
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Figura 4.3: Demonstração das janelas de tempo percorridas pela técnica de correlação
proposta em trabalho relacionado

Fonte: Adaptado de (Leitão et al. 2012)
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Capítulo 5

Proposta e Aspectos de Implementação

Nesta dissertação propomos uma análise de desempenho de técnicas úteis para indi-
cação de causalidade entre alarmes industriais. Sendo assim, algumas etapas sistemáticas
foram idealizadas a fim de padronizar a análise em pauta. Estas etapas configuram a
arquitetura da análise de desempenho das técnicas, conforme a Figura 5.1.

Figura 5.1: Arquitetura da análise de desempenho de técnicas proposta
Fonte: Autoria própria

Através da Figura 5.1, observamos a presença de etapas distintas e bem definidas.
Cada etapa desta arquitetura é detalhada nas seções seguintes deste capítulo. Desta forma,
este capítulo apresenta os detalhes associados a estratégia adotada, desde aquisição dos
dados à execução das técnicas.

Ressalta-se que o sistema de análise proposto nesta dissertação foi desenvolvido utili-
zando a linguagem de programação R.

5.1 Aquisição dos Dados
Nesta etapa é executado um processo de integração de fontes de dados, possibilitando

uma padronização dos dados posteriormente submetidos a etapa de pré-processamento.
Em outras palavras, este estágio permite a execução da análise das técnicas a partir de
dados oriundos de diversas fontes.

Até os dias atuais, diversas iniciativas almejaram a consolidação de suas soluções para
a área de alarmes industriais. Atualmente, o protocolo OPC AE (OLE for process control
Alarms and Events) se tornou a padronização mais popular nas indústrias pelo mundo.
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Este protocolo especifica, entre os diversos aspectos contemplados, as formas de trans-
missão de dados de alarmes industriais. Sendo assim, as fontes de dados suportadas pela
análise proposta consistem em soluções de softwares que compactuem com o protocolo
OPC AE.

Desta forma, esta etapa é responsável por padronizar a coleta dos registros de alarmes
industriais oriundas de diversas fontes de dados, a fim de tornar escalável o aprimora-
mento da análise proposta. Por instancia, o estágio de aquisição de dados suporta regis-
tros de alarmes provenientes do simulador de alarmes causais e do Benchmark Tennessee
Eastman Process, ambos detalhados no Capítulo 6.

5.2 Módulo de Pré-processamento
Devido ao fato dos alarmes industriais possuírem variações abruptas (descontinuida-

des e ruídos) e grande quantidade de amostras, faz-se necessário aplicar pré-processamentos
nos sinais de alarmes para remover as características indesejáveis. A Figura 5.2 demonstra
como o módulo de pré-processamento está organizado.

Figura 5.2: Organização do módulo de pré-processamento
Fonte: Autoria própria

Inicialmente os dados são submetidos a uma etapa de sub-amostragem, onde reduzem
o número de amostras e ruídos presentes no sinais. Em seguida, é feita a aplicação do
filtro por início de ocorrência, pois no estudo de causalidade a informação do momento
da ocorrência é mais importante que a duração das mesmas. Por fim, os dados são subme-
tidos a etapa de suavização, onde os sinais de alarmes saem do aspecto digital e se tornam
analógicos.

Sub-amostragem
Através da sub-amostragem, a série de alarmes tem sua precisão definida de forma

adequada, visto que a alta precisão requer alto esforço computacional eventualmente des-
necessário para os resultados (Yang et al. 2012). Sendo assim, a tarefa de sub-amostragem
é o primeiro passo do módulo de pré-processamento (Figura 5.2). A Equação 5.1 demons-
tra como o processo de sub-amostragem é executado.

si =

{
1 , Norig

ativo(iτ,(i+1)τ)≥ 1
0 , c.c.

(5.1)
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No caso, si é a série resultante sub-amostrada sob uma taxa de amostragem de τ a
partir da série orig. A função Norig

ativo(iτ,(i+1)τ) retorna o número de amostras com valor
1 no intervalo de [iτ,(i+1)τ] da série orig.

Resumidamente, a sub-amostragem obtém valor 1 se houver no mínimo uma ocor-
rência entre os períodos sub-amostrados (Noda et al. 2011). Por fim, através da sub-
amostragem, temos a precisão definida e o número de amostras adequado ao esforço
computacional desejado. Logo, a taxa de sub-amostragem se torna um dos parâmetros
da análise proposta. A Figura 5.3, demonstra um cenário de aplicação da tarefa de sub-
amostragem.

Figura 5.3: Exemplo de sub-amostragem de um sinal de alarme
Fonte: Autoria própria

Filtro por início de ocorrência

Os perfis de causalidade entre sinais de alarmes estão diretamente relacionados com
os momentos de início das ocorrências de cada alarme. Sendo assim, a duração das ocor-
rências não são de grande interesse neste contexto. Logo, esta etapa, resumidamente, tem
por função filtrar somente as amostras no qual representam os inícios das ocorrências dos
alarmes (Figura 5.2).

Este passo reduz substancialmente o esforço computacional para o cálculo da corre-
lação cruzada, do TCG e do passo de suavização do pré-processamento. A Equação 5.2
demonstra como esta etapa ocorre, sendo exemplificada pela Figura 5.4.

Rs(n) =
{

1 , (sn = 1,sn−1 = 0)
0 , c.c. (5.2)

No caso, Rs(n) é a função resultante do filtro de início de ocorrência do alarme e si
representa a i-ésima amostra da série resultante da etapa de sub-amostragem.

Mediante resultados de testes e por se tratar de uma etapa que altera os dados subs-
tancialmente, a aplicação deste filtro se torna um parâmetro para a análise proposta neste
trabalho, isto é, o uso do filtro tem caráter opcional, sendo habilitada através de um parâ-
metro da análise.
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Suavização
Os pontos de descontinuidades existentes nos alarmes industriais interferem signifi-

cativamente no processamento da causalidade, isto ocorre pois as variações abruptas nos
sinais dificultam a identificação dos momentos de tendência das séries (crescente e de-
crescente). Logo, as métricas de causalidade utilizadas sofrem interferências nos seus
resultados.

Para evitar o problema de descontinuidade das séries de alarmes, o pré-processamento
contém a etapa de suavização do sinais (Figura 5.2). A suavização ocorre nos sinais
de alarmes, até então digitais e discretos, aplicando funções Gaussianas, Equação 5.3,
aos alarmes. O processo de aplicação de funções Gaussianas nas séries de alarmes é
demonstrado pela equação 5.4.

G(t,µ,σ) =
1

σ
√

2π
e−(t−µ)2

/
2σ2

(5.3)

f (t,σ) =
N

∑
n=0

(G(t,n,σ)Rs(n)) (5.4)

No caso, f (t,σ) é o sinal do alarme suavizado com uma taxa de suavização de σ,
G(t,n,σ) é a função Gaussiana com média n e desvio padrão σ, o valor de N é igual ao
tamanho da série sub-amostrada.

Ao aplicar a suavização, o sinal de alarme resultante passará a ser contínuo e analógico
ao invés de discreto e digital. A Figura 5.4 demonstra um cenário de aplicação da tarefa
de suavização.

O fator de suavização da função Gaussiana interfere significativamente na análise, pois
um baixo valor para este fator torna o sinal resultante similar a um sinal binário, mantendo,
mesmo que parcialmente, as variações abruptas. Por outro lado, suavização longa faz uma
ocorrência do alarme interferir em um intervalo grande de amostras, logo a informação do
alarme original no sinal é reduzida gradativamente, possibilitando a geração de resultados
equivocados (Yang et al. 2012). Desta forma, a grau de suavização se torna um parâmetro
da análise proposta.

Figura 5.4: Exemplo de suavização do alarme
Fonte: Autoria própria
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5.3 Módulo de Causalidade
Nesta etapa os dados de alarmes pré-processados são obtidos e aplicados nas métricas

de causalidade em estudo. A Figura 5.5 demonstra como o módulo de causalidade está
estruturado.

Figura 5.5: Organização do módulo de causalidade
Fonte: Autoria própria

Para o propósito de estudo desta dissertação foram implementadas apenas as técnicas
de correlação cruzada e teste de causalidade de Granger (TCG). Porém, a solução foi
concebida de modo que outras abordagens possam ser incorporadas de forma bastante
simples.

Correlação Cruzada

A aplicação da correlação cruzada utilizada nesta dissertação tem por base a função
ccf do pacote stats na linguagem R (Paul Gilbert 2017). Sendo assim, a metodologia
aplica as séries temporais dos alarmes industriais pré-processados, par-a-par, na função
descrita e seus resultados são registrados.

A função utilizada requisita, além das séries temporais, o atraso máximo a ser consi-
derado. Esta informação se enquadra como um dos parâmetros da análise, visto que a sua
variação influencia os resultados obtidos.

Conforme mencionado no Capítulo 3, a correlação cruzada se caracteriza pela gera-
ção da função de correlação cruzada (CCF), isto é, uma função de correlação em função
do atraso em uma das variáveis analisadas. Sendo assim, a fim de obter um único valor
associado a técnica de correlação cruzada na aplicação, a metodologia utilizada nesta dis-
sertação trata como o valor de correlação cruzada entre dois alarmes o valor máximo na
CCF. Adicionalmente, o registro do atraso respectivo ao valor máximo também é arma-
zenado.

A fim de obter um resultado binário, isto é, verdadeiro ou falso, da técnica de cor-
relação cruzada como indicação de causalidade entre alarmes industriais, a metodologia
utiliza o valor máximo do CCF e um threshold para determinar a indicação. O threshold é
um dos parâmetros da análise de desempenho, através desta, configuramos a sensibilidade
de indicação de causalidade por parte da correlação cruzada.
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Teste de Causalidade de Granger
A aplicação do teste de causalidade de Granger (TCG) no contexto desta dissertação

tem por base a função granger.test do pacote MSBVAR da linguagem R (Brandt 2015).
De forma similar a correlação cruzada, a técnica TCG aplica as séries temporais dos
alarmes industriais pré-processados, par-a-par, na função descrita e seus resultados são
registrados.

Para a seleção da ordem dos modelos necessários para a função granger.test, foi utili-
zada a função VARselect do pacote vars da linguagem R (Pfaf 2015). Esta função identi-
fica a ordem do modelo com base no critério de informação Akaike (Akaike information
criterion (AIC). Sendo assim, para cada par de alarmes em análise, a ordem é identifi-
cada e repassada para a função granger.test. O parâmetro de atraso máximo da análise é
utilizada na identificação da ordem do modelo via AIC, visto que esta função requisita o
atraso máximo a ser considerado.

Por fim, após a execução da função, a técnica terá os registros dos valores F0 e
p− value para cada par de alarmes. Inicialmente, as hipóteses nulas só serão rejeita-
das nos casos em que o p− value for menor que o valor α, por padrão ajustado em 5%.
Posteriormente, os valores de F0 são analisados para a indicação da causalidade.

A análise proposta para indicação de causalidade com base no valor de F0 tem o
seguinte comportamento: a indicação de causalidade é identificada se a Equação 5.5 for
satisfeita.

F0 > µ+ k ∗σ (5.5)

No caso, F0 é o valor do teste F para significância de regressão, µ é a média dos valores
F0 para cada uma das relações em análise, σ é o desvio padrão relacionado µ e k é o fator
threshold do TCG.

Esta condição desenvolvida para indicação de causalidade a partir do TCG foi ide-
alizada tomando por base os resultados de testes iniciais da técnica. Foi verificado que
onde há possível relação de causalidade o valor de F0 assume valores distante da média de
todas as possíveis relações causais. Sendo assim, o uso e variação do threshold do TCG
possibilita a definição da sensibilidade de indicação de causalidade por parte da técnica.
Logo, o threshold do TCG se torna mais um parâmetro da análise proposta.

Desta forma, temos todas as etapas da análise proposta neste trabalho bem defini-
das. A partir das etapas especificadas, alguns parâmetros de execução da análise foram
disponibilizados, a saber:

• Sub-amostragem: A sub-amostragem afeta a etapa de pré-processamento dos da-
dos, alterando a precisão e o esforço computacional da análise. A sua escolha deve
ser feita tomando por base a quantidade de dados disponível, a dinâmica dos alar-
mes analisados e o esforço computacional desejado.
• Grau de suavização: O grau de suavização está relacionado com a etapa de suavi-

zação dos alarmes pré-processados, devido a aplicação das funções gaussianas nos
sinais de alarmes binários. A escolha deste parâmetro deve ser tomada com base na
dinâmica dos alarmes analisados e na interpretação de atraso aceitável entre ocor-
rências de alarmes causais.
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• Atraso máximo: O atraso máximo interfere no módulo de causalidade de análise.
Este parâmetro define o atraso máximo aplicado na técnica de correlação cruzada
e no máximo valor inidentificável da ordem dos modelos do TCG via AIC. Este
parâmetro deve ser escolhido com base na interpretação de atraso máximo aceitável
em uma relação causal de alarmes.
• Threshold de correlação cruzada: O threshold da correlação cruzada valida ou

não a indicação de causalidade por parte da técnica mencionada. A escolha deste
parâmetro deve ser tomada com base na sensibilidade de indicação de causalidade
desejada para a técnica de correlação cruzada.
• Threshold do TCG: O threshold do TCG define a sensibilidade com que a técnica

mencionada irá indicar ou não relações causais. A escolha deste parâmetro deve
ser tomada com base na sensibilidade de indicação de causalidade desejada para a
técnica do TCG.

Conforme descrito, os parâmetros da análise possuem papéis importantes nos resulta-
dos obtidos. Sendo assim, a escolha dos parâmetros interfere de forma significativa nos
resultados gerados. Sendo assim, neste trabalho, a escolha destes parâmetros seguiu uma
aproximação de um procedimento padrão conforme as etapas a seguir:

1. Inicialmente é necessário fazer um levantamento dos parâmetros, tomando por base
informações prévias dos alarmes que serão postos em análise. Sendo assim, infor-
mações como quantidade de dados, dinâmica física dos alarmes e possíveis associ-
ações físicas entres os alarmes orientam a escolha dos valores iniciais dos parâme-
tros;

2. É posto em execução a análise com os valores primários dos parâmetros. Os resul-
tados são então analisados e interpretados, visando localizar pontos onde variações
em alguns parâmetros podem potencializar os resultados gerados;

3. A etapa anterior é repetida até o momento em que os resultados obtidos são de fácil
interpretação e com informações úteis para a proposta do trabalho.

Seguindo as etapas mencionadas, torna-se possível aplicar a análise proposta em um
conjunto de alarmes e obter informações úteis de possíveis relações causais entre pares
de alarmes industriais.
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Capítulo 6

Experimentos e Resultados

A fim de validar as técnicas utilizadas na análise de desempenho proposta, alguns
testes foram executados em dados de alarmes industriais provenientes de duas diferentes
fontes de dados, a saber: simulador de alarmes causais e Benchmark Tennessee Eastman
Process. Neste capítulo apresentamos os detalhes associados as fontes de dados utiliza-
das, bem como analisamos os resultados da aplicação da proposta nestas fontes de dados.

6.1 Cenários de Teste

Nesta seção apresentamos as fontes de dados de alarmes industriais utilizadas para
validação e levantamento de observações das técnicas de indicação de causalidade em
estudo. Nesta dissertação utilizamos um simulador de alarmes de autoria própria e o
Benchmark Tennessee Eastman Process.

Simulador de Alarmes Causais

O simulador de alarmes causais, idealizado e desenvolvido pelo próprio autor desta
dissertação, tem por objetivo disponibilizar uma base de dados de alarmes industriais com
características bastante realísticas e com relações causais conhecidas. Para gerar os dados
simulados, o simulador toma por base uma configuração de relações causais entre alarmes
pré-determinada pelo usuário.

A utilização dos dados provenientes do simulador de alarmes causais é motivada pela
necessidade de validação das técnicas utilizadas, visto que as relações causais são pre-
viamente conhecidas. Desta forma, os dados oriundos do simulador de alarmes se ca-
racterizam por dados livres de ruídos e de outros aspectos comuns em sinais de alarmes
reais.

Para gerar os dados de alarmes simulados, o simulador necessita de algumas informa-
ções fornecidas pelo usuário, a saber: data do início da simulação, duração da simulação
e grafo de causalidade entre os alarmes. No grafo de causalidade de alarmes devem es-
tar contidas todas as informações relacionadas as relações causais dos alarmes uns com
os outros, isto é, qual alarme se relaciona com outro, qual a probabilidade de ocorrência
de um específico alarme dado a ocorrência de outro e etc. A Figura 6.1 demonstra um
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exemplar de um grafo com todas as informações relacionadas as relações causais entre
alarmes.

Figura 6.1: Exemplo de grafo de causalidade entre alarmes do simulador
Fonte: Autoria própria

De acordo com a Figura 6.1, cada vértice no grafo representa um alarme e as suas
arestas as relações de causalidade entre os alarmes associados. Para cada alarme é neces-
sário informar duas informações básicas: a probabilidade de ocorrência deste alarme e a
duração média da ocorrência. Para configurar uma relação causal, são necessárias duas
informações: a probabilidade de ocorrência causal e o atraso médio entre as ocorrências
na relação causal.

A probabilidade de ocorrência de cada alarme representa as chances que aquele alarme
tem de ocorrer de forma independente, a probabilidade de ocorrência causal representa as
chances que um alarme tem de ocorrer dado a ocorrência de outro alarme relacionado. O
atraso associado a uma relação causal representa o tempo decorrido entre duas ocorrências
de alarmes em configuração de causalidade.

Por fim, ao executar a simulação, o resultado é apresentados em arquivo de texto no
formato Comma-separated values (CSV), conforme a Figura 6.2.

Figura 6.2: Exemplo de resultado fornecido pelo simulador de alarmes causais
Fonte: Autoria própria

Para cada tupla do resultado da simulação, conforme a Figura 6.2, temos uma repre-
sentação de uma ocorrência de um alarme. Neste caso, a tupla contém as informações do
nome do alarme que está ocorrendo, a data de início da ocorrência, a data de normalização
da ocorrência e o tempo de duração da ocorrência, em segundos. Este padrão de registro
de ocorrências de alarmes foi adotado devido ao uso em softwares de gerenciamento de
alarmes industriais (Leitão et al. 2012).
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Desta forma, o simulador pode ser executado e utilizado como fonte de dados para a
análise proposta nesta dissertação. O simulador está desenvolvido na linguagem de pro-
gramação Java e se encontra livre para acesso público na base de dados on-line (Miranda
2017).

Por fim, para tornar os resultados simulados aplicáveis na análise proposta, as tuplas
são convertidas em séries temporais dos alarmes, onde o valor 1 representa os momentos
em que o alarme se encontra ativo e valor 0 representa os momentos normalizados. A
Figura 6.3 demonstra algumas séries temporais de alarmes resultantes desta etapa.

Figura 6.3: Série temporal resultante da conversão de ocorrências de alarmes do simulador
Fonte: Autoria própria

Benchmark Tennessee Eastman Process
O Benchmark Tennessee Eastman Process (TE) é um modelo simulado de processo

químico clássico proposto por Downs e Vogel (Downs & Vogel 1993). A simulação
pode ser executada através da plataforma científica Matlab, onde seu uso na literatura é
geralmente relacionado a controle de processos, monitoramento de processos, diagnóstico
de falhas, otimização de alarmes, entre outros (Liu Han 2016). A Figura 6.4 demonstra
um fluxograma simplificado do TE, onde é possível observar a presença de um reator, um
condensador, um compressor, um separador de vapor/líquido e um stripper (separador de
componentes a partir do líquido).

O modelo simula um processo químico que produz dois produtos, nomeados como G
e H, e um subproduto, nomeado por F, a partir de quatro reatantes, nomeados como A, C,
D e E, de acordo com a Equação 6.1 (Downs & Vogel 1993).

A(g)+C(g)+D(g)→ G(liq), Produto G,
A(g)+C(g)+E(g)→ H(liq), Produto H,

A(g)+E(g)→ F(liq), Subproduto F,
3D(g)→ 2F(liq), Subproduto F.

(6.1)

O benchmark TE possui 12 variáveis manipuladas e 41 variáveis mensuradas. Dentre
as 41 variáveis mensuradas, 22 são relacionadas as variáveis contínuas do processo (pres-
são, temperatura, fluxo e etc) e 19 relacionadas as variáveis de composição dos compo-
nentes (produtos, subprodutos e reatantes) (Liu Han 2016). Devido ao escopo da proposta
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Figura 6.4: Fluxograma do Benchmark Tennessee Eastman Process (TE)
Fonte: (Peng et al. 2015)

do trabalho, somente as variáveis contínuas do processo foram consideradas, sendo tais
variáveis listadas na Tabela 6.1.

Adicionalmente, o benchmark TE disponibiliza a opção de aplicar falhas ao processo
químico. Num total, são 22 configurações de falhas disponíveis, listadas na Tabela 6.2.

Por fim, ao executar a simulação do TE, torna-se possível acessar todos valores de
todas as variáveis. Sendo assim, a fim de aplicar os dados do TE na análise proposta deste
trabalho, foi utilizado o método do 3σ (Peng et al. 2015) para determinar os setpoints dos
alarmes do processo químico.

O método 3σ baseia-se no valor médio de uma variável em estado normal de operação
para definição dos setpoints dos alarmes para a variável em questão. Sendo assim, com
base no valor médio da variável de processo, os setpoints do alarme associado serão valo-
res iguais a ±3σ, onde σ é o desvio padrão dos valores da variável de processo em estado
normal de operação.

Devido as configurações de amostragem da simulação do TE na plataforma Matlab, a
etapa de sub-amostragem no módulo de pré-processamento é dispensável para os dados
oriundos do TE, pois os dados resultantes da simulação no TE já possuem uma sub-
amostragem associada.

Por fim, os dados de alarmes do TE são repassados ao módulo de pré-processamento
como séries temporais dos alarmes, seguindo o mesmo padrão utilizado pelos dados de
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Tabela 6.1: Tabela de variáveis contínuas do Benchmark Tennessee Eastman Process
Variável Unidade

1 Fluxo componente A kscmh
2 Fluxo componente D kgh−1

3 Fluxo componente E kgh−1

4 Taxa fluxo componentes A/C kscmh
5 Fluxo de reciclo kscmh
6 Taxa fluxo no reator kscmh
7 Pressão no reator kPa
8 Nível no reator %
9 Temperatura no reator oC

10 Taxa de expurgo kscmh
11 Temperatura no separador de produtos oC
12 Nível no separador de produtos %
13 Pressão no separador de produtos kPa
14 Fluxo interno no separador de produtos m3h−1

15 Nível no stripper %
16 Pressão no stripper kPa
17 Fluxo interno no stripper m3h−1

18 Temperatura no stripper oC
19 Fluxo de vapor no stripper kgh−1

20 Potência do compressor kW
21 Temperatura da água de resfriamento do reator oC
22 Temperatura da água de resfriamento do separador de produtos oC

Fonte: (Downs & Vogel 1993)

alarmes oriundos do simulador de alarmes causais.

6.2 Análise dos Resultados

Com as fontes de dados de alarmes industriais devidamente acessíveis, aplicamos
a análise de desempenho proposta nos dados fornecidos a fim de avaliar os resultados.
Sendo assim, três cenários de testes foram selecionados e executados para as devidas
análises. Inicialmente, o cenário com dados de alarmes causais simulados foi selecionado
com o objetivo de validar as indicações de causalidades resultantes. Posteriormente, dois
cenários com dados de alarmes provenientes do benchmark TE foram selecionados a fim
de analisar o desempenho das técnicas quando aplicado em dados com características de
alarmes reais.

Desta forma, as seguintes subseções detalham os resultados obtidos para cada cenário
de teste selecionado.
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Tabela 6.2: Tabela de falhas disponíveis para o Benchmark Tennessee Eastman Process
Falha Descrição

1 Variação degrau na razão de fluxo A/C
2 Variação na composição do componente B
3 Variação degrau na temperatura do fluxo de D
4 Variação degrau na temperatura da água de resfriamento do reator
5 Variação degrau na temperatura da água de resfriamento do condensador
6 Perca de fluxo de A
7 Perca de pressão no fluxo de C
8 Variação aleatória na composição dos componentes A, B e C
9 Variação aleatória na temperatura do fluxo de D

10 Variação aleatória na temperatura do fluxo de C
11 Variação aleatória na temperatura da água de resfriamento do reator
12 Variação aleatória na temperatura da água de resfriamento do condensador
13 Lentidão na reação cinética
14 Agarramento na válvula de resfriamento do reator
15 Agarramento na válvula de resfriamento do condensador

16-20 Desconhecido
Fonte: (Downs & Vogel 1993)

Cenário de teste com dados do simulador de alarmes causais

Com o objetivo de validar as indicações de causalidades proveniente das técnicas em
uso, um cenário com alarmes causais foi idealizado e então simulado. Pelo fato dos dados
de alarmes provenientes do simulador possuírem fortes características das relações cau-
sais previamente configuradas, é esperado que a utilização das técnicas de indicação de
causalidade com estes dados gerem resultados mais consistentes e sólidos. Desta forma,
torna-se possível validar a aplicação das técnicas em análise em dados de alarmes indus-
triais.

O cenário de alarmes causais idealizado possui sete alarmes industriais e sete rela-
ções de causalidades configuradas. As relações causais configuradas possuem topolo-
gia simples, pois estas se aproximam das relações causais reais existentes nas indústrias
(Jia Wang 2015). Foram simulados dados refentes a cinco meses de observação. A Figura
6.5 demonstra o cenário de alarmes idealizado e alguns detalhes de simulação.

Mediante a simulação do cenário de alarmes, os dados foram obtidos e submetidos na
análise proposta. Mediante as diversas configurações de parâmetros possíveis, a análise
foi executada com os parâmetros listados na Tabela 6.3. Tais parâmetros foram configu-
rados de forma empírica, mediante o conhecimento do cenário de alarmes simulados.

Com os parâmetros de execução definidos, os dados de alarmes causais simulados
podem ser obtidos. A Figura 6.6 demonstra os sinais de alarmes submetidos na aná-
lise proposta. Em aspecto geral, cada série temporal submetida contém mais de 200 mil
amostras, devido aos dados históricos de cinco meses sub-amostrado a cada minuto.

Executando a análise com os parâmetros mencionados, obtemos os resultados de am-
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Figura 6.5: Cenário de alarmes causais simulados
Fonte: Autoria própria

Figura 6.6: Sinais de alarmes digitais submetidos na análise de desempenho
Fonte: Autoria própria

bas as técnicas de indicação de causalidade em estudo. A Figura 6.7 demonstra os gráficos
que expõem os resultados da correlação cruzada e do TCG para cada par de alarmes ana-
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Tabela 6.3: Tabela com os parâmetros de execução da análise para o cenário de alarmes
causais simulados

Parâmetro Valor
Sub-amostragem 1 minuto
Grau de suavização 24 minutos
Atraso máximo 10 minutos
Threshold correlação cruzada 0,5
Threshold TCG 0,5

Fonte: Autoria própria

lisado. A reta em vermelho em cada um dos gráficos da Figura 6.7 informa o valor do
threshold respectivo à técnica aplicada.

Figura 6.7: Resultados obtidos da execução da análise nos dados de alarmes causais si-
mulados

Fonte: Autoria própria
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De acordo com a Figura 6.7, os pares de alarmes onde estão configuradas as relações
causais possuem valores destacáveis em meio aos valores das relações causais inexisten-
tes. Desta forma, fica evidente a influência da escolha de thresholds adequados. O gráfico
relacionado a técnica de correlação cruzada fornece a informação da correlação máxima
para cada par de alarmes. O outro gráfico, por sua vez, faz referência ao valor F0 do teste
de hipótese do TCG para cada par de alarmes.

A partir das indicações positivas ou negativas de relações causais de cada técnica,
torna-se possível construir uma matriz de confusão e o grafo causal resultante, conforme
a Figura 6.8 e 6.9 respectivamente.

Nas matrizes disponibilizadas, cada célula corresponde a um par de alarmes, onde o
componente da linha causa o componente da coluna associada. O valor da célula recebe
valor 1 onde a indicação de causalidade é positiva e 0 caso contrário. Por fim, o tamanho
do quadrado interno de cada célula informa a magnitude do resultado da respectiva técnica
para aquele par de alarme, isto é, o valor da correlação máxima para a correlação cruzada
e o valor de F0 para o TCG.

Figura 6.8: Matrizes de confusão resultantes dos alarmes causais simulados
Fonte: Autoria própria

Dado o prévio conhecimento das relações causais existentes, torna-se possível quan-
tificar a eficiência de cada técnica tomando por base os resultados obtidos, conforme a
Figura 6.9. Para isto, estimamos a acurácia (ACC) de cada técnica contabilizando o nú-
mero de acertos e erros obtidos do resultado. A acurácia pode ser quantificada de acordo
com a equação 6.2.

ACC =
V P+V N

V P+V N +FP+FN
(6.2)

No caso, ACC é acurácia calculada; V P é quantidade de verdadeiros positivos, neste
caso associado ao acerto de identificação de relação causal; V N é quantidade de verdadei-
ros negativos, referente ao acerto da não identificação de relação causal; FP é quantidade
de falsos positivos, referente ao erro de identificação de relação causal e FN é quantidade
de falsos negativos, referente ao erro da não identificação de relação causal.
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Figura 6.9: Grafos montados a partir dos resultados dos alarmes causais simulados
Fonte: Autoria própria

Os valores de acurácia de cada técnica estão listados na Tabela 6.4. Sendo assim,
observamos que os resultados obtidos apresentaram-se parcialmente satisfatórios, pois, no
aspecto geral, ambas as técnicas identificaram corretamente a maioria da relações causais
existentes.

Tabela 6.4: Desempenho das técnicas no cenário de alarmes causais simulados

Técnica
Correlação

Cruzada TCG

VP 5 6
FP 5 1
VN 31 35
FN 1 0

Acurácia 85,7% 97,6%
Fonte: Autoria própria

Analisando o resultado da correlação cruzada, observamos a limitação da técnica na
na tentativa de identificar o sentido da causalidade, muito embora algumas relações de
causalidades existentes tenham sido localizadas corretamente. Adicionalmente, uma re-
lação causal (F−> G) não foi identificada, tornando o grafo resultante incorreto.

Por outro lado, o TCG conseguiu determinar todas as relações causais existentes. Em-
bora o TCG tenha desempenhado bem a tarefa de indiciação de causalidade, uma ocor-
rência de relação causal inexistente (E−> F) foi incorretamente reconhecida, resultando
em um grafo incorreto.

Analisando os gráficos resultantes deste cenário de teste, é possível observar que a
eficiência das técnicas é diretamente relacionadas com os ajustes dos parâmetros. Os pa-
râmetros de sub-amostragem e suavização, por exemplo, possibilitariam alterações nos
sinais de alarmes de forma significativa, gerando resultados divergentes do atual. Ajustes
no parâmetro de atraso máximo, conforme mencionado, permite a identificação de causa-
lidades com atrasos. Por fim, os thresholds das técnicas são responsáveis pelo ajuste da
sensibilidade de indicação de causalidade.
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Sendo assim, verificamos que, em aspectos gerais, o TCG obteve melhor desempenho
na tarefa de indicação de relações causais em alarmes industriais do que o método de
correlação cruzada, fornecendo topologias causais de alarmes industriais mais confiáveis.
Logo, de acordo com a Tabela 6.4, o TCG desempenhou uma eficiência 11,9% maior que
a correlação cruzada na análise proposta.

Cenários de testes com dados do benchmark TE
A aplicação da análise proposta nos dados oriundos do benchmark TE permite ob-

servar o desempenho das técnicas utilizadas em cenários industriais reais. Sendo assim,
foram desenvolvidos dois testes com dados de alarmes oriundos do benchmark TE. As
falhas 1 e 9, conforme a Tabela 6.2, foram selecionadas para a execução dos testes. Para
cada falha selecionada, os dados de alarmes foram coletados, pré-processados e aplicados
nas técnicas em estudo.

A falha 1 se caracteriza pela variação degrau na taxa de fluxo entre os componentes A
e C do processo industrial. Adicionalmente, a composição do componente B no subpro-
duto se torna constante. Sendo assim, ao se deparar com alterações nas composições dos
componentes, o sistema de controle da planta industrial irá alterar os setpoints dos con-
troladores locais a fim de manter o processo industrial sob as condições desejáveis. Por se
tratar de uma planta industrial gerenciada por um sistema de controle automático, a ocor-
rência da falha irá acarretar em alterações em algumas variáveis do processo, ativando
seus respectivos alarmes industriais.

Por outro lado, a falha 9 se caracteriza pela variação aleatória da temperatura do fluxo
do componente D. Sendo assim, de forma similar a falha 1, ao se deparar com as variações
de temperatura do processo, o sistema de controle irá atuar com o objetivo de reverter o
quadro indesejável. Por consequência das variações submetidas, os alarmes industriais
associados as variáveis comprometidas serão ativados.

Dado a seleção de falhas do benchmark TE que serão utilizados, o levantamento dos
parâmetros para as análises se torna viável. De forma similar ao executado no teste para
os dados de alarmes causais simulados, os parâmetros das análises foram levantados de
forma empírica. Tomando como base o prévio conhecimento das falhas em análise e da
dinâmica do processo industrial em teste. O levantamento dos parâmetros se torna um
tarefa iterativa de ajustes até uma configuração aceitável, onde os parâmetros utilizados
nos dois testes propostos estão listados na Tabela 6.5.

Tabela 6.5: Tabela com os parâmetros de execução das análises para os cenários de alar-
mes do benchmark TE

Parâmetro Valor
Sub-amostragem 36 segundos
Grau de suavização 14,4 minutos
Atraso máximo 6 minutos
Threshold correlação cruzada 0,55
Threshold TCG 1,3

Fonte: Autoria própria
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Em meio as diversas opções de variáveis para analisar em cada teste, foi feito uma se-
leção manual das variáveis que sofrem alterações significantes em cada cenário de falha.
Sendo assim, as variáveis 2,5,7,9,12,13,14 e 16 (conforme a Tabela 6.1) foram seleciona-
das para o teste com a falha 1. As variáveis 7,10,11,13,16 e 18 foram selecionadas para o
teste com a falha 9.

Com a devida seleção das variáveis de interesse para cada cenário de teste, torna-se
possível obter as séries temporais das variáveis de processo e dos respectivos sinais de
alarmes. Para o cenário de teste com a falha 1, as séries temporais das variáveis de pro-
cesso e dos alarmes industriais selecionados estão presentes, respectivamente, nas Figuras
6.10 e 6.10.

Sendo assim, aplicando os dados dos alarmes selecionados na análise torna-se possível
obter os resultados de cada técnica. A Figura 6.12 demonstra os resultados obtidos das
duas técnicas em estudo para cada par de alarmes possíveis, quando aplicadas no cenário
de teste com a falha 1. Adicionalmente, a Figura 6.13 fornece as matrizes de confusão
construídas a partir dos resultados obtidos.

Observando a Figura 6.12 é possível obter o resultado de cada técnica de indicação de
causalidade para cada par de alarmes utilizados. Adicionalmente, a reta em vermelho re-
presenta o threshold ajustado de cada técnica, efetivando as indicações de causalidade. As
matrizes de confusão demonstradas na Figura 6.13 foram montadas a partir dos resulta-
dos obtidos da análise, através delas é possível observar quais pares de alarmes obtiveram
sucesso na indicação de causalidade de acordo com a técnica utilizada. Além do mais,
as matrizes fornecem a informação da magnitude do valor resultante de cada técnica para
cada par de alarmes de acordo com o tamanho do quadrado interno de cada célula.

No aspecto geral, a correlação cruzada identificou oito relações causais, de tal forma
que estão identificadas apenas quatro relações de causa bidirecionais. O TCG, por sua
vez, localizou cinco relações causais entre os alarmes. A partir de tais indicações e do co-
nhecimento do fluxograma do benchmark TE, torna-se possível construir um fluxograma
industrial com as ligações causais indicadas. A Figura 6.14 representa o fluxograma in-
dustrial construído a partir dos resultados obtidos.

Na Figura 6.14, as setas em verde representam as indiciações de causalidades comuns
para ambas as técnicas, as setas em vermelho representam as indicações de causalidade
por parte da correlação cruzada e as setas em azul representam as indicações de causali-
dade por parte do TCG.

Analisando o conjunto de todos os resultados obtidos, provenientes dos dados de alar-
mes da falha 1 do benchmark TE, é possível obter algumas observações de desempenho
das técnicas na tarefa de indicação de causalidade entre alarmes industriais. Inicialmente,
devido a natureza da falha 1, isto é, variação de fluxos de alguns componentes do pro-
cesso industrial, é possível notar que as variáveis que sofreram efeito, em sua maioria,
estão relacionadas à pressão, nível e fluxo. Esta observação se apresenta válida, visto que
o processo é controlado por um sistema automático que manipula as variáveis de controle
conforme a alteração do estado atual do processo.

Verificamos que algumas relações causais são indicadas igualmente em ambas as
técnicas, entre estas relações indicadas está a relação de causalidade alarm_12_high-
>alarm_14_high. Esta relação demonstra-se válida visto que a partir do momento em
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Figura 6.10: Variáveis de processo selecionadas para o cenário de teste com a falha 1 do
benchmark TE

Fonte: Autoria própria

Figura 6.11: Sinais de alarmes selecionados para o cenário de teste com a falha 1 do
benchmark TE

Fonte: Autoria própria

que há um aumento da variável 12 (nível do separador), o controlador da válvula respon-
sável pela variável 14 (fluxo interno do separador) identifica a variação e prontamente
atua para reverter o caso. Neste caso, a relação causal é deferida, pois a medida que o
nível do separador aumentar, o controlador aumentará o fluxo interno para tentar reduzir
o nível.

As outras relações causais indicadas simultaneamente por ambas as técnicas são as re-
lações alarm_7_high->alarm_13_high e alarm_13_high->alarm_7_high, estas relações
são apresentadas de forma bidirecional, isto significa que as técnicas não foram capazes
de identificar qual dos alarmes é o causador e/ou a consequência. Embora as relações
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Figura 6.12: Resultados obtidos da execução da análise nos dados de alarmes da falha 1
do benchmark TE

Fonte: Autoria própria

não tenham uma padrão de dependência fisicamente plausíveis com fácil compreensão,
os sinais de alarmes associados a relação causal são bastante similares. Logo, as técnicas,
neste caso, foram capazes de localizar possíveis relações de causalidade escondidas em
meio a massiva quantidade de dados disponível.

Analisando o desempenho da técnica de correlação cruzada individualmente, pode-
mos observar que a técnica não foi capaz de identificar os sentidos das relações causais
indicadas. Isto degrada o desempenho da técnica, visto que faz-se necessário um conheci-
mento especialista do processo para atingir as conclusões de direção das relações. Medi-
ante análise do fluxograma do processo, as relações causais indicadas exclusivamente pela
correlação cruzada, isto é alarm_2_high<->alarm_14_high e alarm_5_high<->alarm_9_high,
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Figura 6.13: Matrizes de confusão resultantes dos alarmes da falha 1 do benchmark TE
Fonte: Autoria própria

Figura 6.14: Fluxograma industrial construído a partir dos resultados do teste da falha 1
do benchmark TE

Fonte: Autoria própria
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apresentaram confiabilidade questionável, visto que os sinais de alarmes relacionados não
apresentam um padrão causal claro. Adicionalmente, verificamos a ineficácia da técnica
quando submetida a sinais ruidosos, caso exemplificado pela indicação da relação causal
alarm_5_high<->alarm_9_high.

Por outro lado, analisando as relações de causalidades indicadas exclusivamente pelo
TCG, temos as relações alarm_2_high->alarm_12_high e alarm_16_high->alarm_13_high.
O primeiro faz referência a ideia que o aumento no fluxo do componente D gera um au-
mento no nível do separador. Embora esta relação demonstre-se fisicamente plausível,
uma breve análise nos sinais dos alarmes envolvidos levantam um questionamento sobre
a veracidade desta indicação. A segunda indicação menciona a causalidade entre o au-
mento da pressão no stripper e o aumento na pressão do separador. Desta vez, a relação se
demonstra questionável, visto que o fluxo natural do processo para gerar o produto passa
primeiramente no separador e em seguida no stripper. Entretanto, os sinais de alarmes
associados a esta relação se demonstram similares, indicando a possibilidade de que um
dos alarmes envolvidos podem estar mal configurados.

Sendo assim, em meio aos pontos positivos e negativos levantados de cada técnica a
partir dos resultado obtidos, verificamos que a correlação cruzada demonstrou-se bastante
sensível as características dos sinais de alarmes ruidosos. Tal aspecto negativo, em con-
junto com as outras observações levantadas anteriormente, direcionam a um desempenho
reduzido da técnica de correlação cruzada em comparação com TCG, quando aplicado
em alarmes industriais com características de cenários reais.

A fim de obter uma análise mais detalhada do desempenho da técnica de TCG quando
aplicado em dados de alarmes industriais, propomos um comparativo de caráter comple-
mentar, onde os resultados do TCG aplicados em dados de alarmes industriais são com-
parados aos resultados do TCG aplicados as respectivas variáveis de processo utilizadas
pelos alarmes. Dado as limitações do sinais de alarmes, são esperadas certas divergências
entre os resultados. As Figuras 6.15 e 6.16 demonstram, respectivamente, os resultados
obtidos do TCG quando aplicado nas séries temporais das variáveis de processo selecio-
nadas e a matriz de confusão resultante construída a partir dos resultados obtidos.

As séries temporais das variáveis de processo, conforme Figura 6.10, previamente ob-
tidas, foram aplicadas no TCG com a ordem do modelo designada através do critério AIC.
Devido ao perfil sem ruídos do resultado dos dados das variáveis de processo, o threshold
da técnica TCG foi ajustado para o valor zero, isto indica que quaisquer resultado superior
a média dos valores será contabilizado como indicação de causalidade, conforme equação
5.5.

Mediante os resultados obtidos, notamos que um conjunto de relações causais encontra-
se presente em ambas as estratégias. Entretanto, em aspecto geral, há relações causais
que foram indicadas apenas com as variáveis de processo e outras relações que foram
indicadas apenas com os sinais de alarmes. Desta forma, mediante o saldo geral da com-
paração proposta, verificamos a limitação natural que o sinal de alarme possui, visto que
as características não são integralmente herdadas das respectivas variáveis de processo.
Isto ocorre devido a quantização desempenhada pelo setpoint do alarme industrial, uma
vez que o valor do alarme somente altera se o valor da variável de processo for supe-
rior ao setpoint. Sendo assim, um bom ajuste do setpoint do alarme é imprescindível
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Figura 6.15: Comparativo dos resultados obtidos do TCG aplicado em variáveis de pro-
cesso e sinais de alarmes para o teste da falha 1 do benchmark TE

Fonte: Autoria própria

para potencializar os resultados obtidos dos dados de alarmes industriais (Zijiang Yang &
Chen 2013).

Para o cenário de teste com a falha 9 do benchmark TE, os mesmos procedimentos
executados no teste da falha 1 do benchmark TE também foram providenciados. A seguir
serão apresentados os resultados obtidos dos dados de alarmes originários da falha 9 do
benchmark TE.

Dado o prévio conhecimento das variáveis manualmente selecionadas para o teste da
falha 9, as séries temporais das variáveis de processo selecionadas, bem como os seus res-
pectivos sinais de alarmes industriais foram obtidos. As Figuras 6.17 e 6.18 demonstram,
respectivamente, as séries temporais das variáveis de processo e os respectivos sinais de
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Figura 6.16: Comparativo das matrizes de confusão resultante das variáveis de processo
e sinais de alarmes para o teste da falha 1 do benchmark TE

Fonte: Autoria própria

alarmes industriais.
Em sequência, a partir dos dados de alarmes industriais obtidos da falha 9, foi possível

viabilizar os resultados de cada técnica para indicação de causalidade. A Figura 6.19 apre-
senta os resultados obtidos de cada técnica em estudo para cada par de alarmes analisado,
bem como os valores dos thresholds ajustados. A partir destes resultados, a construção
das respectivas matrizes de confusão se tornam viáveis, apresentadas na Figura 6.20.

Com base nos resultados, é possível observar que a correlação cruzada indicou oito
relações causais, de tal forma que estão identificadas apenas quatro relações de causas
bidirecionais. O TCG, por sua vez, indicou a existência de cinco relações causais entre os
alarmes. Logo, é feita a construção do fluxograma industrial com as ligações causais. A
Figura 6.21 apresenta o fluxograma construído a partir dos resultados obtidos.

De forma similar ao diagrama do cenário de teste da falha 1, na Figura 6.14, as setas
em verde na Figura 6.21 representam as indicações de causalidade comuns para ambas
as técnicas, as setas em vermelho representam as indicações de causalidade por parte da
correlação cruzada e as setas em azul representam as indicações de causalidade por parte
do TCG.

A partir dos resultados da aplicação das técnicas nos dados de alarmes do cenário de
falha 9 do benchmark TE, é possível levantar algumas observações relacionadas as indica-
ções de causalidade obtidas. Inicialmente, conforme mencionado, a falha 9 se caracteriza
pela variação aleatória na temperatura do fluxo do componente D. Sendo assim, as variá-
veis de processo de dinâmicas associadas, em sua maioria, à pressão e temperatura são
afetadas, logo, estas são selecionadas para a análise de causalidade.

Algumas relações causais estão presentes nos resultados de ambas as técnicas utili-
zadas. Primeiramente, podemos observar a indicação de relação de causalidade bidire-
cional alarm_11_high<->alarm_18_high. Esta indicação informa a possibilidade que o
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Figura 6.17: Variáveis de processo selecionadas para o cenário de teste com a falha 9 do
benchmark TE

Fonte: Autoria própria

Figura 6.18: Sinais de alarmes selecionados para o cenário de teste com a falha 9 do
benchmark TE

Fonte: Autoria própria

aumento na temperatura do separador pode causar aumento na temperatura do stripper
ou vice-versa. A possível relação causal nas temperaturas do separador para o stripper
demonstra-se plausível, uma vez que este segue o fluxo natural do produto no processo
industrial. Entretanto, a relação inversa é questionável, levantando a possibilidade de cau-
salidade semi-instantâneas entre os alarmes envolvidos. Adicionalmente, analisando os
sinais de alarmes envolvidos, verificamos sinais bastante similares, logo podemos reforçar
a possibilidade de existência da relação causal.

Outra relação causal bidirecional indicada por ambas as técnicas é a relação alarm_7_high<-
>alarm_16_high. Esta indicação menciona que o aumento na pressão do reator causa um
aumento na pressão do stripper ou vice-versa. Analisando os sinais dos alarmes relacio-
nados, podemos observar a forte similaridade entre os mesmos, reforçando a possibilidade
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Figura 6.19: Resultados obtidos da execução da análise nos dados de alarmes da falha 9
do benchmark TE

Fonte: Autoria própria

de existência da relação causal. Entretanto, a identificação da direção é desconhecida por
ambas as técnicas, potencializando a ideia que esta relação pode se tratar de uma relação
de causalidade semi-instantânea, conforme o exemplo anterior.

Por fim, a relação causal alarm_13_high->alarm_7_high, indicada por ambas as téc-
nicas notifica a relação que o aumento na pressão do separador pode causar um aumento
na pressão do reator. Mais uma vez, ao analisar os sinais dos alarmes envolvidos reforça-
mos a suposição de existência de causalidade entre os alarmes. Para este caso, a relação
inversa não foi indicada por ambas as técnicas.

Observando as relações indicadas exclusivamente pela correlação cruzada, temos a
relação causal bidirecional alarm_13_high<->alarm_16_high. Esta relação menciona
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Figura 6.20: Matrizes de confusão resultantes dos alarmes da falha 9 do benchmark TE
Fonte: Autoria própria

Figura 6.21: Fluxograma industrial construído a partir dos resultados do teste da falha 9
do benchmark TE

Fonte: Autoria própria

a informação de que o aumento na pressão no separador causa um aumento na pres-
são no stripper ou vice-versa. Embora sem a determinação da direção, a relação causal
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demonstra-se plausível mediante o aspecto físico. Analisando os sinais dos alarmes re-
lacionados, observamos uma forte similaridade entre os mesmos, reforçando a suposição
de existência da relação causal.

Por fim, nenhuma relação causal foi indicada exclusivamente pelo TCG no teste exe-
cutado. Desta forma, verificamos que a correlação cruzada demonstrou-se eficiente na
tarefa de indicação de causalidade, embora a identificação de direção da relação causal
não tenha sido determinada. Por outro lado, todas as indicações de relações causais do
TCG foram indicadas também pela correlação cruzada, mostrando desempenhos similares
entre as técnicas no cenário de teste proposto.

De forma análoga ao procedimento executado com a falha 1, a análise comparativa
dos resultados do TCG aplicados em dados de alarmes industrias com os resultados do
TCG aplicados em dados das variáveis de processo também foram desempenhadas neste
cenário. As Figuras 6.22 e 6.23 apresentam, respectivamente, os resultados obtidos do
TCG quando aplicado nos dados das variáveis de processo e a matriz de confusão cons-
truída a partir dos resultados. Os procedimentos e parâmetros ajustados foram os mesmos
executados pela análise comparativa realizada no teste da falha 1.

Os resultados obtidos deste cenário de teste demonstram-se bastante similares aos re-
sultados obtidos da mesma proposta no cenário de teste com a falha 1. Mais uma vez
é possível observar a presença de um conjunto de relações causais comuns entre os re-
sultados e as divergências anteriormente mencionadas. Sendo assim, é reforçada a ideia
que a limitação do sinal de alarme, proveniente da quantização da variável de processo a
partir do ajuste do setpoint, implica diretamente na eficiência das técnicas de indicação
de causalidade quando aplicadas em dados de alarmes industriais. Sendo assim, as carac-
terísticas presentes nas variáveis de processo serão repassadas para o respectivo sinal de
alarme mediante um bom ajuste no setpoint do alarme (Zijiang Yang & Chen 2013).

Sendo assim, verificamos que, em aspectos gerais, ambas as técnicas desempenharam
bons resultados na tarefa de indicação de causalidade em alarmes industriais. Embora
cada técnica tenha os seus pré-requisitos e limitações, os pontos positivos e negativos de
cada uma puderam ser levantados a fim de identificar a técnica mais adequada à proposta.
Desta forma, concluímos que o TCG manteve o desempenho superior ao desempenho
da correlação cruzada na maioria dos testes submetidos. Isto se deve à ineficiência da
correlação cruzada em determinar a direção das relações causais, à sensibilidade que a
correlação apresentou mediante sinais ruidosos e aos resultados confiáveis fornecidos pelo
TCG.
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Figura 6.22: Comparativo dos resultados obtidos do TCG aplicado em variáveis de pro-
cesso e sinais de alarmes para o teste da falha 9 do benchmark TE

Fonte: Autoria própria
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Figura 6.23: Comparativo das matrizes de confusão resultante das variáveis de processo
e sinais de alarmes para o teste da falha 9 do benchmark TE

Fonte: Autoria própria



Capítulo 7

Conclusão

A tarefa de gerar a melhor configuração possível de alarmes é complexa e rotineira.
Quando não auxiliada por ferramentas eficientes e apropriadas, o processo afeta direta-
mente o esforço mental e físico do operador que irá utilizá-lo. Logo, consequentemente,
a segurança da indústria se torna vulnerável. A adesão pela qualidade no gerenciamento
de alarmes vem crescendo na indústria, devido à sua importância direta na produtividade
e segurança do trabalho.

Desta forma, este trabalho tem como contribuição fornecer uma análise de desem-
penho de técnicas de indicação de causalidade quando aplicados a dados de alarmes no
âmbito industrial. Mais especificamente, as técnicas de correlação cruzada e teste de cau-
salidade de Granger foram utilizadas em dados de alarmes provenientes de simulação de
cenários de alarmes causais e do Benchmark Tennessee Eastman Process. Estes resulta-
dos possibilitam a criação de ferramentas auxiliares na área de otimização de sistemas de
alarmes, pois através destas informações torna-se possível localizar com maior confiabi-
lidade os alarmes com perfis causais.

Concomitantemente, este trabalho elucidou as similaridades e especificidades da apli-
cação do teste de causalidade de Granger sobre variáveis de processo quando comparados
com a execução da técnica sobre alarmes industriais, cujo dados são resultantes do Ben-
chmark Tennessee Eastman Process.

Os resultados obtidos indicam melhor desempenho do teste de causalidade de Gran-
ger quando comparado à correlação cruzada. Isto se deve, de forma geral, as limitações
existentes na correlação cruzada e na definição filosófica de causalidade.

Um artigo resultante de estudo parcial deste trabalho foi submetido e aprovado no XXI
Congresso Brasileiro de Automática 2016, neste trabalho foi proposto o estudo e análise
da viabilidade do TCG com dados de alarmes industriais a fim de identificar relações de
causalidade.

Perspectiva para trabalhos futuros
Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se citar:

• Aplicação e avaliação das técnicas em estudo em cenários de dados de alarmes
reais;
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• Otimização da técnica de teste de causalidade de Granger com a adição da correção
de Bonferroni para testes de múltiplas comparações;
• Aprimoramento da técnica de correlação cruzada com a utilização de outros coefi-

cientes de correlação existentes;
• Acrescentar novas técnicas de indicação de causalidade à análise proposta.
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