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Resumo

Os processos industriais de grande porte estão sujeito a falhas em seus milhares de
componentes, podendo levar a paradas não programadas, perda de qualidade do produto,
danos aos equipamentos ou até mesmo acidentes. Nesse sentido, o sistema de alarmes é
parte necessária no auxílio na identificação de anormalidades na operação de processos
industriais. No entanto, em momentos de falhas ou distúrbios, é comum os operadores
ficarem sujeitos a centenas de alarmes, causando sobrecarga na sua capacidade de proces-
samento da informação recebida. Esse fenômeno é conhecido como avalanche de alarmes
e tratá-lo é um grande desafio para os sistemas de alarmes modernos. Assim, diante da
relevância deste problema, nesta tese é proposta uma metodologia de processamento de
alarmes on-line voltada ao auxílio ao operador na identificação e classificação de situa-
ções anormais do processo, especialmente em momentos de sobrecarga de alarmes. Para
validação da proposta foi realizado um estudo de caso em um simulador de processo lar-
gamente utilizado e aceito pela comunidade científica chamado de Tennessee Eastman
Process. Os resultados indicaram que a metodologia é eficiente para identificar e acom-
panhar os cenários de anormalidade em curso em processos industriais.

Palavras-chave: processamento de alarme, diagnóstico de falhas, automação indus-
trial, sistemas de alarmes, sistemas inteligentes.





Abstract

Industrial processes are subject to failures in their thousands of components at any
time and can lead to shutdowns, loss of product quality, equipment damage or even acci-
dents. In this sense, the alarm system is necessary to aid in the identification of process
abnormalities. However, during a process failure it is common for the operator to be
subjected to hundreds of alarms causing overload beyond the human processing capacity.
This phenomenon is known as alarm flood and to treat them properly is a challenge for
the modern alarms systems. Thus, the present work aims at the development of an on-
line alarm processing methodology capable of assisting the operator in the identification
and classification of abnormal situations of the process, especially in moments of alarm
overload. To validate the proposal, a case study was carried out on a process simulator
widely used and accepted by the scientific community called Tennessee Eastman Process.
The results indicate that it is important to identify and monitor the abnormality scenarios
underway in industrial processes. The results show that the methodology is efficient to
identify and follow the abnormality scenarios in progress in industrial processes.

Keywords: alarm processing, failures diagnosis, industrial automation, alarm sys-
tems, intelligent systems.
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Capítulo 1

Introdução

Os processos industriais de grande porte estão sujeitos a falhas a qualquer momento
em seus milhares de componentes, podendo gerar paradas não programadas, perda de
qualidade do produto, danos aos equipamentos ou até mesmo acidentes. Estima-se que
apenas nos Estados Unidos da América os acidentes custem em torno de 20 bilhões de
dólares por ano com perdas de produção, danos aos equipamentos e multas ambientais.
Assim, sistemas de automação com o objetivo de monitorar o processo são de extrema
importância, de forma a possibilitar identificação da anormalidade, permitindo evitar ou
mitigar as consequências dessas falhas (ASM Consortium 2016).

Atualmente, diversos sistemas são empregados no monitoramento e controle dos pro-
cessos industriais, como, por exemplo, os Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADAs), sistemas de controle, sistemas instrumentados de segurança e os sistemas
de alarmes. Nesse contexto, os sistemas de alarmes possuem bastante importância, já que
são os responsáveis por notificar aos operadores os distúrbios ou falhas que precisem de
intervenção operacional para serem contornadas.

No entanto, nas últimas décadas os sistemas de alarmes passaram a ser utilizados de
maneira inapropriada, levando à geração de uma grande magnitude de alarmes, dificul-
tando, portanto, o seu correto tratamento por parte dos operadores de processos industri-
ais.

Para compreender melhor esse problema é importante entender que, antes da adoção
dos sistemas digitais, os alarmes eram representados por painéis luminosos, de modo que
cada ponto luminoso ativado sinalizava uma ocorrência de anormalidade no processo. A
adição de um novo alarme possuía um alto custo de instalação dos equipamentos neces-
sários e, por isso, era feita com cautela e análise.

Porém, com a adoção dos sistemas de alarmes modernos e informatizados, um alarme
deixou de ser representado por um ponto luminoso em um painel físico e passou a ser um
item configurável e visualizado através de uma tela de computador. Assim, a adição de
novos alarmes tornou-se tarefa de baixo custo e feita geralmente sem uma metodologia
formal, resultando no acréscimo do número de alarmes configurados e consequentemente
reportados para o operador do processo. Estima-se, segundo Habibi & Hollifield (2006),
que um operador manipule em média cerca de 4 mil alarmes geralmente organizados
em tabelas, que nem sempre são visíveis ou facilmente acessíveis. A Figura 1.1 ilustra a
evolução do número de alarmes monitorados por um operador (Habibi & Hollifield 2006).
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Figura 1.1: Evolução do número médio de alarmes monitorados por operador.
Adaptado de Habibi & Hollifield (2006)

Em consequência disso, atualmente a maior parte dos sistemas de alarmes industriais
reporta mais ocorrências do que podem ser analisadas e entendidas pelos seres humanos.
A Figura 1.2 mostra um típico relatório de taxa de alarmes por dia apresentado a um ope-
rador ao longo de oito semanas, cujos valores em verde e vermelho representam os limites
considerados desejáveis e máximos gerenciáveis, respectivamente (EEMUA 2007). As-
sim, pode-se observar que a realidade está bem distante da média aceitável estabelecida
pelas normas que estabelecem padrões referentes a alarmes. Ainda assim, durante uma
anormalidade na operação do sistema, essa magnitude tende a crescer em número e ve-
locidade, tornando os sistemas de alarmes ainda mais ineficientes justamente quando são
mais necessários.

A
la

rm
e

s 
p

o
r 

d
ia

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

Alarmes Anunciados

Máximo Gerenciável(300)

Desejável (150)

8 semanas

Figura 1.2: Taxa de alarmes por dia por operador ao longo de oito semanas de análise.

Os problemas de sistemas de alarmes começaram a ser identificados e descritos com
mais atenção no começo dos anos 1990 devido às ocorrências de acidentes industriais
graves e à consequente constatação da ineficiência em se diagnosticar situações anormais
a partir desses sistemas. Um caso clássico apontado pelo Health and Safety Executive
(HSE) foi a explosão da refinaria da Texaco em Milford Haven no ano de 1994. A
causa-raiz para o problema teria sido um raio que atingiu a refinaria cinco horas antes
da explosão. No entanto, durante este período os operadores não conseguiram identifi-
car a causa do problema. O sistema de alarmes gerava uma nova ocorrência em média
a cada dois segundos, tornando impossível processá-las adequadamente. A ineficiência
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em priorizar os alarmes (87% dos alarmes possuíam alta prioridade) e as características
da interface gráfica também contribuíram de forma determinante para a ocorrência do
episódio. Nos últimos onze minutos que antecederam a explosão, os dois operadores res-
ponsáveis pelo monitoramento de alarmes reconheceram e atuaram em 275 alarmes. O
acidente em Milford Haven causou 48 milhões de libras em danos materiais, além de mul-
tas e processos judiciais envolvendo 26 funcionários feridos durante o acidente (Health &
Executive 1997, Bransby 1998, Bransby & Jenkinson 1998).

Diversos outros incidentes cujas causas estão de alguma maneira relacionadas com
a ineficácia do sistema de alarmes vêm sendo reportados nos últimos anos, como pode
ser visto pela análise da Tabela 1.1 (Goel et al. 2017). Desta forma, fica demonstrada
a importância deste tema, pois as deficiências dos sistemas de alarmes atuais impactam
diretamente na segurança operacional e, por consequência, podem gerar risco à vida hu-
mana, prejuízos financeiros e impacto ao meio ambiente.

Desde então, muitos artigos científicos e documentação técnica foram escritos sobre
gerenciamento de alarmes e muitas companhias começaram a se preocupar com o as-
sunto. A atividade de reavaliação dos alarmes configurados (racionalização de alarmes)
começou a ser realizada de forma sistemática e ganhou importância dentro das indústrias.
Em decorrência dessas atividades, surgiram alguns sistemas computacionais comerciais
voltados ao apoio de atividades de gestão de sistemas de alarmes através de análises de
dados históricos de alarmes.

No ano de 1999, o Engineering Equipment and Materials Users Association (EE-
MUA) produziu um guia de boas práticas em gerenciamento de alarmes (Publicação n.º
191), que ficou conhecida como EEMUA 191. Esse guia passou a servir como referên-
cia para muitas indústrias. Além de auxiliar no fluxo de gestão de sistemas de alarmes,
a publicação da EEMUA estabeleceu alguns KPIs (Key Performance Index) com metas
estabelecidas.

Uma importante contribuição realizada por Bransby & Jenkinson (1998) foi verificar
se as fragilidades desses sistemas eram problemas isolados ou generalizados. Para isso,
foram analisadas quinze plantas de diferentes portes (quatro refinarias, seis indústrias
químicas, uma farmacêutica, um terminal de gás e três estações de energia). O estudo
mostrou que o número de alarmes configurados nessas plantas era bastante alto, variando
de 500 até 4.700 alarmes por operador. Além disto, durante operação normal o número
de alarmes reportados variou entre 60 e 120 por hora, por operador, com picos de até 200
alarmes por hora, por operador. Porém, em período que a planta estava sob perturbação,
o número de alarmes reportados ficou de 390 a 3.750 alarmes por hora, por operador.

Outro estudo realizado por uma empresa denominada Matrikon e publicado por Rothen-
berg (2009), conforme sumarizado na Tabela 1.2, mostra que o número de alarmes, em
vários tipos de indústrias, é significativamente maior que o indicado pela norma EEMUA
191, constatando que os operadores da planta estão sujeitos a sobrecarga de alarmes, o
que inviabiliza a tomada de decisão adequada sobre os mesmos.

Em seguida, outros documentos foram publicados, conforme sumariza a linha do
tempo ilustrada na Figura 1.3, para servir de referência para a área de gestão de sistemas
de alarmes. Mais recentemente, em 2009 a International Society of Automation (ISA)
publicou uma norma conhecida como ISA-18.2, que estabeleceu o fluxo de atividades de
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Tabela 1.1: Lista de incidentes relacionados a problemas de gerenciamento de alarmes.

Incidentes Ano Causa-raiz Efeito Feridos/
Mortes

Prejuízo

Three Mile Island 1979 Operadores foram sobrecarregados
com numerosos alarmes. Vários
alarmes-chave foram enganosos.

Material radioa-
tivo liberado

0/0 $ 1-2 bilhões

Piper Alpha Oil Rig 1988 Transferências de turno inadequa-
das, problemas com alarmes falsos

Fogo 0/167 $ 3.4 bilhões

Milford Haven Refina-
ria Texaco

1994 Alarmes mal priorizados e projeto
de interface inadequada, avalanche
de alarmes.

Explosão 26/0 £ 48 milhões

Incêndio Euro túnel 1996 Centros de controle ferroviário fo-
ram inundados com alarmes

Fogo 0/0 £ 200 mi-
lhões

Acidente na Tosco
Avon

1997 Sem alarme na indicação de tem-
peratura e sistema de controle com
alarmes de alta prioridade

Autoignição de
hidrocarboneto
inflamável e
hidrogênio

46/1 Desconhecido

Explosão de gás Long-
ford

1998 Resposta inadequada para alarmes
críticos

Fogo e explosão 8/2 Desconhecido

Refinaria Grangemouth 2000 Inundação de alarme significativa Vazamento de va-
por

0/0 Desconhecido

Fist Chemical Corpora-
tion

2002 Nenhuma ação tomada para alarme.
O sistema não foi protegido com ca-
madas de proteção suficientes, in-
cluindo alarmes, intertravamentos
de segurança e proteção contra so-
brepressão

Vazamento de va-
por

3/0 Desconhecido

Refinaria BP Texas 2005 Falha no gerenciamento de instru-
mentos e alarmes de incêndio e ex-
plosão

Fogo e explosão 180/15 $ 1.5 bilhão

Bunce reservatório de
petróleo

2005 Falhas no projeto, fornecimento e
operação dos alarmes de proteção e
sistemas de desligamento

Fogo e explosão 40/0 £ 700 mi-
lhões

Derramamento de óleo
no rio Kalamazoo

2010 Vários alarmes da Linha 6B afe-
tada, mas os controladores acharam
que os alarmes eram de separação
de fase e o vazamento não foi rela-
tado

Vazamento de
óleo cru no ambi-
ente e riachos nas
proximidades

326/0 $ 782,9 mi-
lhões

Columbia Gas transpor-
tadora de gás

2012 O controlador não reconheceu o
alerta de vazamento

Explosão 0/0 $ 8,29 mi-
lhões

gestão de alarmes, bem como descreveu problemas e criou importantes índices e metas a
serem buscadas pelas indústrias.

Apesar da relevância dessas publicações, é importante destacar que esses documentos
não estabelecem nenhuma metodologia detalhada de como alcançar as metas propostas.
Assim, torna-se importante desenvolver técnicas que possam auxiliar as indústrias para
alcançar os resultados esperados.

Por isso, nos últimos anos os sistemas de apoio e suporte à operação de processos
industriais vêm ganhando destaque. Vários algoritmos, metodologias e softwares estão
sendo propostos para auxiliar na identificação de anormalidades ocorridas na operação
do processo. No entanto, a maior complexidade na operação dos processos e os parâ-
metros cada vez mais restritivos de produção levam à necessidade de utilizar abordagens
que auxiliem na identificação de situações anormais, principalmente em momentos de
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Tabela 1.2: Indicadores do número de alarmes por segmento industrial.

EEMUA Óleo & Gás Petroquímica Energia Outras
Média de Alarmes por dia por operador 144 1200 1500 2000 900
Média de alarmes ativos 9 50 100 65 35
Pico de alarmes por 10 minutos 10 220 180 350 180
Média de alarmes por 10 minutos por operador 1 6 9 8 5
Distribuição Prioridade % (Baixa/Média/Alta) 80/15/5 25/40/35 25/40/35 25/40/35 25/40/35

Figura 1.3: Linha do tempo de publicações técnicas e incidentes.
Adaptado de Goel et al. (2017)

distúrbios, quando os sistemas de alarmes são menos eficazes.

1.1 Hipóteses da tese
Para o contexto desta tese, algumas hipóteses estão sendo levantadas com base em

algumas premissas que serão mais bem detalhadas nesta seção.
A primeira hipótese está relacionada à natureza dos alarmes. Assume-se aqui que os

alarmes, mesmo quando bem configurados, geram informação de baixo-nível. As-
sim, os alarmes industriais são dados que indicam o funcionamento inadequado de deter-
minado equipamento ou sistema. No entanto, não identificam a causa, pois monitoram
apenas seus efeitos. Sendo assim, os alarmes precisam de interpretação para, em conjunto
com outros dados, possibilitar entender a causa do cenário e permitir uma ação corretiva.

Estando os alarmes bem sintonizados, ainda devido ao complexo relacionamento fí-
sico, lógico e de energia de uma planta industrial, os alarmes relacionados devem ser
afetados de forma similar às suas variáveis de processos associadas. Sendo assim, o
causa-raiz de um alarme pode induzir a ocorrência de outros pela propagação da anorma-
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lidade sobre a planta.

Apesar de ser uma informação extremamente relevante, o alarme por si só não indica
diretamente um cenário de risco. Sendo assim, os alarmes indicam sintomas de distúrbios
da operação do processo, no entanto, o importante é detectar cenários de risco e/ou
anomalias durante a operação de processos. Pois, apenas com a correta identificação do
cenário, a operação poderá intervir adequadamente para mitigar ou contornar os desvios.

Uma vez que os alarmes refletem sintomas do processo, como no caso de alta tem-
peratura em um determinado trocador de calor, podemos entender que um alarme pode
estar associado a diversos cenários de distúrbios. Isso se sustenta, pois, normalmente,
plantas industriais de médio e grande porte são sistemas bastante interconectados e com-
plexos. Por isso, vários problemas podem estar associados a uma mesma manifestação de
efeito na planta.

Ademais, como dito anteriormente, uma planta contém inúmeras ligações físicas e até
lógicas entre seus componentes. Por ser um sistema interconectado e com propagação de
massa e energia, um cenário de distúrbio pode gerar vários alarmes.

Outra hipótese considerada por esta tese está relacionada ao tempo necessário para a
operação inferir uma anormalidade do processo e poder, então, mitigar ou contornar todos
os seus efeitos. Esse tempo é essencial, pois impacta na possibilidade de o distúrbio ser
contornado em tempo oportuno, de modo a evitar que sistemas de camadas superiores
atuem, ou até mesmo a ocorrência de um incidente. Assim, a dinâmica do processo e os
pontos de ativação dos alarmes precisam estar em sintonia para otimizar as possibilidades
de sucesso. Deste modo, em sistemas de dinâmica lenta, as soluções que aguardam
a ocorrência de todos os alarmes relacionados com o cenário, para só então reali-
zar alguma inferência, tendem a ser ineficientes. Por isso, aspectos de predição que
antecipem o diagnóstico de cenários perigosos são relevantes.

Sendo assim, esta tese tem a seguinte hipótese: é possível criar um sistema especialista
capaz de auxiliar na identificação antecipada de cenários de risco, possibilitando, assim, o
aumento das chances de ações corretivas de sucesso. Para isso, serão consideradas todas
as hipóteses aqui estabelecidas para a construção da abordagem proposta.

1.2 Objetivo da tese

Diante do cenário apresentado, a presente tese tem como objetivo central a proposição
de uma metodologia de processamento on-line de alarmes, capaz de auxiliar na identifi-
cação e tratamento de situações anormais de operação de processos industriais. Espera-se
que a metodologia proposta possibilite a criação de sistemas de auxílio ao diagnóstico de
anormalidades capazes de atuar em momentos de avalanches de alarmes, contribuindo,
dessa forma, para uma melhor operação industrial e consequente aumento da segurança
operacional dos processos industriais.
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1.3 Contribuições da tese
A contribuição principal é a definição e validação de uma metodologia para proces-

samento de alarmes industriais de forma a auxiliar no diagnóstico de situações anormais.
Além disso, pretende-se contribuir também nos seguintes pontos:

• Definição de estrutura formal para armazenamento de base de conhecimento de
cenários de falhas.

• Técnica para validação da base de conhecimento.
• Proposição de índices para mensurar o grau de similaridade dos cenários de anor-

malidades.
• Elaboração de um benchmark para o processamento de alarmes industriais.

1.4 Estrutura da tese
Esta tese encontra-se estruturada, além da introdução, em seis capítulos detalhados a

seguir:

• No Capítulo 2 é apresentada a caracterização do problema detalhando importantes
conceitos relacionados à área de processamento de alarmes industriais.

• No Capítulo 3 é realizada uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados, para
melhor entendimento do estado da arte e indicar as contribuições da tese.

• No Capítulo 4 o problema é formalmente descrito e a proposta é apresentada com
auxílio de um exemplo didático, para melhor entendimento.

• No Capítulo 5 são apresentadas as configurações experimentais utilizadas para vali-
dação da proposta. Para isso, utilizou-se o simulador de processos conhecido como
Tennessee Eastman Process.

• No Capítulo 6 os resultados obtidos são apresentados e discutidos.
• No Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais da tese e são indicados os

trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Caracterização do problema

Como apresentado no Capítulo 1, a principal motivação desta tese está relacionada
com a ineficiência dos atuais sistemas de alarmes em realizar identificação de situações
anormais durante operação de processos industriais, em especial em momentos de sobre-
carga de alarmes em processos industriais complexos. Assim, neste capítulo a problemá-
tica será formalmente apresentada e detalhada. Além disso, para melhor entendimento,
alguns importantes conceitos serão definidos.

Nesse sentido, a seção seguinte tratará de apresentar o conceito central desta tese: o
sinal de alarme.

2.1 O alarme
Um alarme pode ser entendido como uma notificação de um evento inesperado do

processo. Segundo a norma ISA 18.2, um alarme é um anúncio para o operador, iniciado
por uma condição de mau funcionamento de equipamento ou sistema, desvio de processo
ou condição anormal que requer uma ação operacional (ISA 2009).

A partir desta definição é importante entender que os alarmes só devem ser reportados
caso haja ação operacional para contornar ou tratar a anormalidade. Assim, distúrbios
no processo tratados de maneira automática pelos sistemas de controle ou outro qualquer
sistema automatizado, idealmente, não devem gerar alarmes. Esse entendimento é parti-
cularmente importante para garantir que os operadores recebam apenas alarmes úteis na
identificação de eventos anormais que precisam de ação operacional para serem contor-
nados.

Para auxiliar no entendimento, vejamos a Figura 2.1, que ilustra um exemplo de
alarme gerado através de limites superiores (limite nível alto) e limites inferiores (limite
nível baixo) para uma variável de processo contínua. Como pode ser observado, um novo
alarme deverá ser gerado sempre que a variável de processo (Process Variable - PV) atin-
gir qualquer um dos limites. Nesse momento dizemos que houve a ativação do alarme
até que a variável de processo volte à sua condição normal. Assim, como nesse exemplo,
é possível estabelecer vários limites para uma mesma variável de processo, gerando-se
deste modo diferentes alarmes.

O operador do processo tem o papel de promover a segurança operacional, buscando
sempre que a planta opere em sua região normal. Sendo assim, o alarme deve ser levado a
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Limite Nível Alto

Limite Nível Baixo

Operação Normal

t1 t2 tempo

Alarme Nível Alto

Alarme Nível Baixo

Figura 2.1: Alarmes com limiares de variáveis de processos.

ocorrer em momento oportuno de forma que haja tempo hábil para a tomada de uma ação
corretiva. Neste sentido, o alarme é considerado uma das primeiras barreiras de segurança
operacional.

Ao tomar ciência da anormalidade, antes mesmo de iniciar qualquer ação corretiva, é
importante que o operador do processo informe/registre que está ciente da anormalidade.
Tal ação é conhecida como reconhecimento do alarme e é particularmente importante,
pois informa ao sistema de automação, para fins de auditoria, que o alarme será tratado.

Sendo assim, o alarme pode assumir diversos estados. Considerando isso, a norma
ISA 18.2 descreveu um diagrama de estado que auxilia no entendimento de todos os
estados em que determinado alarme pode estar. A seguir, tais estados serão detalhados e
discutidos.

2.1.1 Estados de alarmes
O alarme sofre transição de estado quando a condição de processo altera entre distúr-

bio e normal, bem como quando o operador informa ao sistema estar ciente da anormali-
dade através da ação de reconhecimento. A Figura 2.2 apresenta o modelo em máquina
de estados para determinado alarme.

Além dos estados básicos representados na Figura 2.2 pelos estados A, B, C e D,
existem estados especiais do alarme indicados pelas letras E, F e G. Esses estados mo-
delam uma condição especial do alarme quando, por algum motivo, o alarme precisa ser
desabilitado.

O ato de desabilitar o monitoramento de um alarme é conhecido como suprimir um
alarme. Os diferentes motivos que levam um alarme a ser suprimido é o que diferenciam
os estados E, F e G, conforme detalharemos a seguir.

• Normal e reconhecido (A) - O estado normal do alarme ocorre quando o processo
está operando dentro da região normal e o alarme anterior já foi reconhecido.

• Alarmado e não reconhecido (B) - Estado inicial do alarme após uma condição
anormal ocorrer. Neste momento o alarme está indicando uma condição anormal,
porém o operador ainda não realizou o reconhecimento do alarme.
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Figura 2.2: Diagrama de estado de um alarme.

• Alarmado e reconhecido (C) - Este estado é alcançado quando o alarme ainda está
ativo e o operador recebeu e reconheceu a condição do processo.

• Normal e não reconhecido (D) - Este estado ocorre quando o retorno à condição
normal ocorreu antes mesmo que o operador tenha realizado o reconhecimento.

• Shelved (E) - O estado shelved ocorre quando o alarme é temporariamente su-
primido pelo operador através de uma metodologia controlada. O sistema deverá
automaticamente reverter essa operação após decorrido um tempo programado ou
mesmo alguma condição tenha sido alcançada.

• Suprimido por projeto (F) - O estado suprimido por projeto é utilizado para suprimir
um alarme baseado em condições operacionais ou algum estado do processo. O
alarme é suprimido por projeto através de uma lógica controlada que determina
relevância do alarme naquele dado momento.

• Fora de serviço (G) - O estado fora de serviço é utilizado para suprimir um alarme
manualmente por monitorar um equipamento ou sistema que não se encontra em
operação. Tipicamente é utilizado para desconsiderar alarmes de equipamentos em
manutenção.

É importante ressaltar que diferentes sistemas de alarmes podem ter diferentes com-
portamentos para cada um destes estados de alarme, pois a forma como os alarmes são
apresentados ao operador de processo não é padronizada.
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Tendo o ciclo de vida do alarme bem definido através de uma máquina de estados,
ainda assim, para que haja ativação de alarme, é necessário realizar configurações do
sistema de alarmes. Nesse momento, alguns parâmetros precisarão ser definidos, como
os limites para geração de alarmes. A seguir discutiremos como esses parâmetros podem
ser configurados utilizando alguns métodos formais e ainda serão apresentados alguns
índices estabelecidos na literatura para avaliar a qualidade de configuração de alarmes.

2.1.2 Índices de qualidade de configuração de alarmes
Para avaliar a qualidade da configuração dos alarmes, na literatura utilizam-se basica-

mente os seguintes três índices (Xu et al. 2012):

• FAR (False Alarm Rate) - Taxa de falsos alarmes reportados enquanto o processo
estava em condição normal.

• MAR (Missing Alarm Rate) - Taxa de alarmes não reportados em momentos que o
processo estava sob condição anormal.

• AAD (Average Alarm Delay) - Média de tempo de atraso entre o início da anorma-
lidade e a ocorrência do alarme.

Para entender um pouco melhor como esses índices são calculados, considere uma
variável de processo x e sua distribuição de probabilidade em operação normal (p(x)) e
sua distribuição em um momento de distúrbio (q(x)).
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Figura 2.3: Distribuição de probabilidade de x em condição normal p(x) e em distúrbio
q(x).

Com essas definições, podemos definir formalmente os índices pelas seguintes equa-
ções:
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FAR =
Z •

xt p
q(x)dx (2.1)

MAR =
Z xt p

�•
p(x)dx (2.2)

Além do FAR e MAR, como vimos, o AAD é outro importante índice de desempenho
dos sistemas de alarmes. O AAD representa o atraso médio entre a ocorrência da falha e
o momento em que o alarme é reportado. Para seu cálculo, considere o instante de tempo
t0 como sendo o exato instante em que a variável de processo x ultrapassou o limite do
alarme. Considere também ta como sendo o instante em que o alarme de fato foi acionado.
A diferença entre ta e t0 é chamada de atraso do alarme (Td), ou seja:

Td = ta � t0 (2.3)

Como consequência, o AAD pode ser definido como sendo o valor esperado de Td ,
isto é:

AAD = T̄d = E(Td) (2.4)

Dessa forma, dada a equação 2.4, o AAD pode ser entendido como o valor esperado
(média) da diferença entre o momento em que o alarme é reportado e o momento de início
da falha.

Tendo isto em vista, a seguir serão discutidos os principais parâmetros de configuração
de um alarme e seus impactos na qualidade dos alarmes gerados.

2.1.3 Configurações de parâmetros de alarmes

Como definido anteriormente, a ativação de um alarme pode ser entendida como um
evento gerado para sinalizar que o limite de operação normal de uma variável de processo
foi ultrapassado, indicando uma anormalidade. No entanto, configurações de alguns parâ-
metros desse alarme precisam ser definidos, o que normalmente não é uma tarefa simples
de ser realizada.

Para cada alarme é importante definir, prioritariamente, as seguintes configurações de
parâmetros: o limite de alarme (threshold), banda-morta (dead-band) e atraso de tempo
(delay-time).

O limite de alarme visa criar uma zona de separação entre a operação normal e anor-
mal da variável de processo associada àquele alarme. Já a banda morta e o delay-time têm
a função de lidar com incertezas e falhas na medição da variável de processo de forma a
minimizar as chances de falsos alarmes e alarmes faltosos.

Em muitos casos, essas configurações de parâmetros são definidas por especialistas
no processom, empiricamente, sem uma metodologia formal para tal. Por se tratar de
um problema complexo e com alto impacto na qualidade dos alarmes gerados, muitos
métodos baseados em dados têm surgido recentemente na literatura (data-driven) para
sintonia desses parâmetros de alarmes (Naghoosi et al. 2011a).
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Ajuste do limite de alarme

Conforme abordado anteriormente, o limite do alarme consiste na definição de um
valor que possa identificar quando a variável de processo saiu de sua região normal de
operação.

Diversos trabalhos vêm sendo propostos baseados em dados para ajuste dos limites
de alarme com diferentes abordagens. Sendo que a abordagem mais simples consiste em
calcular estatisticamente µ±3s para uma dada variável de processo xi, onde µ representa
média da variável durante a operação em condições normais e s o seu desvio-padrão
amostral (Han et al. 2016). Com isso, é possível definir os limites superior e inferior de
alarmes através da seguinte equação:

highi = µi +3si

lowi = µi �3si
(2.5)

Onde µi e si representam a média e o desvio-padrão da variável de processo xi, res-
pectivamente, e highi e lowi são os limites superiores e inferiores de alarme para mesma
variável de processo xi.

Outros métodos mais elaborados vêm sendo propostos nos últimos anos. Dentre es-
ses métodos, alguns se baseiam na formulação de um problema de otimização através
da definição de funções objetivos que visam minimizar o FAR e/ou MAR (Naghoosi
et al. 2011a, Izadi et al. 2009, Verdier et al. 2008, Mezache & Soltani 2007). Outra abor-
dagem, ainda na mesma linha, consiste em correlacionar os dados dos alarmes com os
das variáveis de processo, como forma de encontrar os limites ótimos que maximizem a
relação entre estes dados (Jiang 2010, Yang et al. 2010, Gao et al. 2016).

Outros grupos de pesquisa vêm investigando a definição de limites dos alarmes atra-
vés de uma análise multivariada. Nessa abordagem, em vez de analisar cada variável
de processo de maneira isolada, os limites são definidos através da análise de múltiplas
variáveis de processo que estão de alguma forma relacionadas. Essas abordagens multi-
variadas vêm sendo discutidas recentemente por Han et al. (2016), Chen (2010) e Brooks
et al. (2004).

A definição de limites adequados de alarmes é uma etapa importante na configuração
dos sistemas de alarmes. Deve-se observar também nestas definições a dinâmica do pro-
cesso de forma a considerar o tempo que o operador terá para intervenção. Alarmes que
não possuem ação ou cujo tempo para as executar seja demasiadamente curto para um ser
humano devem ser mais bem analisados considerando outras estratégias para o tratamento
da anormalidade.

Os limites de alarmes, como apresentados, correspondem à tentativa de encontrar
uma separação entre operação normal e anormal do processo. Adicionalmente, é im-
portante entender que normalmente os alarmes são gerados a partir da leitura da variá-
vel de processo realizada por algum sensor que possui uma incerteza associada. Além
disso, é comum a ocorrência de ruído de medição que também pode atrapalhar a ge-
ração dos alarmes. Sabendo disso, técnicas de filtragem podem ser implementadas no
sistema de alarmes para minimizar a ocorrência de falsos alarmes, bem como alarmes
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ruidosos (ISA 2009).
A seguir serão descritos os parâmetros banda-morta e delay-time, que visam diminuir

a probabilidade de ocorrência de alarmes ruidosos.

Banda-morta

Os alarmes ruidosos, segundo a norma ISA 18.2, são alarmes gerados repetidamente
devido ao rápido chaveamento da variável de processo entre a condição normal e anor-
mal (ISA 2009). Esse efeito ocorre devido a pequenas variações da variável de processo
em torno do limite do alarme. Como resultado, quando não tratado adequadamente, o
operador fica submetido a muitas ocorrências de um mesmo alarme num curto intervalo
de tempo.

Para tratar esse efeito indesejado, muitos sistemas de alarmes possuem implemen-
tado a técnica chamada de banda-morta. A banda-morta é uma técnica de filtragem uti-
lizada para minimizar alarmes ruidosos. Seu funcionamento consiste no distanciamento
da condição de ativação da condição de normalização do alarme, conforme ilustrado na
Figura 2.4.

Como pode ser observado, a condição para ativação do alarme permanece a mesma
(representada pelas linhas vermelhas), porém a condição de normalização passa a ser
diferente, representada pela linha verde. A região entre a condição de ativação e a de
normalização é conhecida como banda-morta. Com a aplicação dessa técnica, a recor-
rência de alarmes fica minimizada, como pode-se observar pela análise do exemplo da
Figura 2.4, onde algumas ativações indesejáveis foram filtradas.

Limite Nível Alto

Limite Nível Baixo

Operação Normal

t1 t2 tempo

Ativação

Falso Alarme

Normalização

Figura 2.4: Exemplo de uso de banda-morta nos limites de alarmes.

No entanto, o ajuste dos parâmetros da banda-morta depende das características da
variável de processo a ser observada. Passa-se, então, a ser um problema defini-la corre-
tamente. Em vista disto, a norma ISA 18.2 estabeleceu valores de referência para servirem
de ponto inicial na busca pelos valores adequados para configuração de banda-morta. A
Tabela 2.1 mostra valores de referência estabelecidos pela ISA 18.2.

O ajuste adequado de valores para banda-morta de limites de alarmes também atraiu
atenção da comunidade científica. Muitos trabalhos vêm sendo propostos com o obje-
tivo de entender e criar métodos para auxiliar na determinação destes valores. Em Hugo
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Tabela 2.1: Recomendação para ajuste de valores de banda-morta de limites de alarmes.

Tipo do sinal Deadband (% do intervalo de operação)
Vazão ⇠5%
Nível ⇠5%
Pressão ⇠2%
Temperatura ⇠1%

(2009), por exemplo, propôs-se um método de predição através da análise de série tem-
poral, similar ao filtro de Kalman, que estima a parcela do sinal que representa o ruído
e a parcela que representa o sinal do processo, para, então, poder estimar a configuração
adequada do valor de banda-morta do limite do alarme.

Em Izadi et al. (2009) é proposto um método de sintonia de valor de banda-morta
de limite de alarme através da análise da curva ROC (Receiver Operating Characteristic),
que consiste em um gráfico do cruzamento da probabilidade do falso alarme (FAR) versus
a probabilidade de alarmes faltosos (MAR). Assim, é proposto que o valor para a banda-
morta seja obtido de forma a minimizar FAR e MAR.

Outro método disponível na literatura para determinação de configuração do parâme-
tro de banda-morta consiste no uso do cálculo da distribuição run length para auxiliar na
escolha da banda-morta. A distribuição run length consiste na distribuição do tempo em
segundos entre dois eventos iguais (Kondaveeti et al. 2013, Naghoosi et al. 2011b, Nagho-
osi et al. 2011a).

Banda-morta é uma boa técnica para se filtrar múltiplas ocorrências de um mesmo
alarme, no entanto ela não é capaz de filtrar todos os falsos alarmes. Muitas vezes os
falsos alarmes são gerados por falhas de medição (como ruídos), gerando um falso dado
para o sistema de alarmes. Para esses casos, técnicas de filtragem através de técnicas de
delay-time para a ativação e/ou normalização de alarmes são mais eficientes.

Delay-time

Delay-time, ou atraso de tempo, é uma técnica que faz com que um determinado
alarme só seja efetivamente ativado após permanecer algum tempo ininterrupto em estado
ativado (delay-on) e só seja efetivamente desativado se permanecer um período de tempo
ininterrupto (delay-off ) em estado desativado. Assim, delay-time funciona com uma téc-
nica de filtro de tempo para ocorrência de falsos alarmes e alarmes perdidos devido a
ruídos nas variáveis de processos associadas a esses alarmes. O delay-on e o delay-off
são ilustrados na Figura 2.5.

Assim, o delay-on pode ser entendido como um filtro de tempo na ativação do alarme.
Seu funcionamento consiste em aguardar um período de tempo após a condição de alarme
ter sido satisfeita para então ativá-lo caso essa condição permaneça verdadeira durante
todo o período do filtro. O delay-on atua de forma a minimizar a ocorrência de falsos
alarmes uma vez que é necessária a confirmação da condição geradora do alarme durante
o período do filtro. Em contrapartida, o delay-on insere um atraso na ativação do alarme
e, por isso, deve ser avaliado com cautela o tempo a ser configurado neste parâmetro.
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Limite Nível Alto

Limite Nível Baixo

Operação Normal

t1 t4 tempo

Ativação

Normalização

Ativação

Normalização

t2t3

Figura 2.5: Delay-ON para filtro de falsos alarmes.

Tabela 2.2: Recomendação para ajuste do parâmetro de delay-time.

Tipo do sinal Delay (On ou Off)
Vazão ⇠15 segundos
Nível ⇠60 segundos
Pressão ⇠15 segundos
Temperatura ⇠60 segundos

Similarmente, o delay-off consiste no mesmo filtro, porém aplicado à normalização
do alarme. Assim, estabelece uma condição de confirmação à normalização do alarme.
O delay-off, por sua vez, não atua diretamente na minimização de ocorrência de falsos
alarmes e sim na redução de alarmes ruidosos sendo equivalente à técnica de banda-
morta. Como efeito colateral, o delay-off estabelece um tempo mínimo de duração de um
alarme.

Assim como a banda-morta, a ISA 18.2 estabeleceu algumas recomendações para
servirem de base no ajuste dos parâmetros de time-delays, conforme ilustra a Tabela 2.2.

A comunidade científica também vem estudando como encontrar as melhores confi-
gurações de delay-time, bem como o impacto desta configuração na ocorrência de falsos
alarmes, alarmes faltosos e ruidosos. Os métodos propostos de determinação dos valores
de delay-time são similares ao do ajuste da banda-morta. A maioria dos métodos utiliza a
otimização da curva da probabilidade de MAR e FAR, bem como utiliza a distribuição de
run length para auxiliar no ajuste destes parâmetros (Izadi et al. 2009, Su et al. 2018, Ad-
nan et al. 2013, Xu & Wang 2010).

Para um determinado ajuste do alarme, aumentar o tempo de delay-on irá diminuir a
probabilidade de alarmes falsos e faltosos. No entanto, se o ponto de ajuste do alarme não
estiver bem sintonizado, o ajuste do delay só deixará a situação pior (Izadi et al. 2009).

Como pode ser observado, as configurações de um alarme devem ser realizadas aten-
tamente e de forma embasada. Alarmes mal configurados tendem a gerar alarmes indese-
jados, levando ao descrédito de sistemas de alarmes (EEMUA 2007).

Adicionalmente, este assunto aqui discutido é particularmente importante no contexto
desta tese, pois as técnicas de processamento de alarmes devem considerar a ocorrência
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Tabela 2.3: Configuração de prioridade de alarmes.

Tipo de Prioridade Níveis Distribuição
3 níveis de prioridade baixo, médio, alto ⇠80% | ⇠15% | ⇠5%
4 níveis de prioridades baixo, médio, alto, crítico ⇠80% | ⇠15% | ⇠5% | ⇠<1%

de falsos alarmes e alarmes faltosos, mesmo em um cenário onde os limites de alarmes
estejam bem sintonizados.

2.1.4 Priorização de alarmes
Em um ambiente industrial, muitas vezes, o operador é apresentado a mais de um

alarme simultaneamente. Sabendo disso, é importante que cada alarme venha associado
com uma prioridade que indica ao operador o que deve ser tratado primeiro.

O guia de boas práticas EEMUA 191 enfatiza que todos os alarmes devem possuir
uma prioridade associada e que esta deve ser definida segundo uma metodologia for-
mal (EEMUA 2007).

Para definir a prioridade, a equipe local deve atentar para dois grandes fatores: as
possíveis consequências do não tratamento do alarme (risco ao meio ambiente, impacto
na produção, risco à segurança das pessoas, etc.) e o tempo disponível para os operadores
tratarem a situação.

Outro importante ponto de atenção é que não devem existir muitos níveis diferentes
de prioridades. A EEMUA 191 e ISA 18.2 indicam que devem existir entre três e quatro
níveis, pois muitos níveis tendem a deixar o processo de classificação mais complexo.

Além disto, as normas atentam para o fato da quantidade de alarmes definida em
cada uma destas prioridades. A Tabela 2.3 ilustra uma base do percentual de alarmes
que devem ser configurados em cada uma das prioridades (ISA 2009). Nota-se, então,
a preocupação de que os alarmes de prioridade mais alta existam em menor número que
os de prioridade baixa, pois desta maneira torna-se mais fácil a identificação dos alarmes
prioritários em um momento de sobrecarga.

Atualmente, nos sistemas de alarmes existentes, as definições das prioridades dos
alarmes são feitas de maneira estática. Uma vez definidas, as prioridades permanecem
com valores fixos independentemente do modo de operação do processo.

No entanto, mais recentemente alguns estudos vêm propondo que tais prioridades pos-
sam ser definidas de maneira dinâmica em função do modo de operação do processo (Zhu
et al. 2014, Basu et al. 2013, Blaauwgeers et al. 2013, Tchamova & Dezert 2012).

2.2 Sistemas de alarme
Uma vez introduzido o conceito de alarme industrial, suas principais características e

importância, nesta seção serão apresentados os sistemas de alarmes, suas características
desejáveis, bem como limitações atuais.

Por definição, um sistema de alarmes é o conjunto de hardware e software responsável
por detectar o estado do alarme, anunciá-los aos operadores e armazenar as alterações de
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estado dos alarmes. Tais sistemas são fundamentais na segurança de processos industri-
ais, incluindo refinarias de petróleo, centrais elétricas, indústrias químicas, farmacêuticas,
dentre outras. Assim, esses sistemas são projetados para notificar o operador quando um
determinado processo está operando sob condição anormal (ISA 2009).

Em resumo, segundo a norma EEMUA 191, um sistema de alarmes deve ter os se-
guintes objetivos:

1. alertar, informar e conduzir o operador sobre o problema apresentado.
2. ser útil e relevante para o trabalho do operador.
3. apresentar os alarmes em tempo suficiente para a adoção de um procedimento de

resposta.
4. ser projetado considerando-se as limitações humanas.

Portanto, para satisfazer os atributos descritos anteriormente é necessário que o sis-
tema de alarmes tenha as seguintes características:

• Relevância - As informações irrelevantes ou espúrias às atividades desempenhadas
pelo operador devem ser ignoradas. Se nenhuma resposta está associada ao sinal
gerador do alarme, este sinal não deve ser um alarme.

• Singularidade - Uma mesma informação não deve ser representada por dois dife-
rentes tipos de alarmes. Esta característica visa evitar a duplicidade de procedimen-
tos de resposta que possam confundir o operador.

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

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

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

• Diagnóstico - Todo alarme deve identificar o problema ocorrido.
• Consultivo - O conjunto de ações a serem tomadas deve estar disponível.
• Focado - Apresentar somente as informações mais importantes para o correto fun-

cionamento da planta naquele estado. Pretende-se, assim, controlar as informações
de acordo com as limitações de operação de cada operador.

Segundo a publicação EEMUA 191, o sistema de alarmes é um meio para monitoração
automática da planta, atraindo a atenção do operador para significativas mudanças do
processo que necessitam de avaliação ou ação. Portanto, os sistemas de alarmes auxiliam
o operador a manter a planta operando dentro de uma faixa segura de funcionamento.
Um bom sistema de alarmes deve orientar sobre situações potencialmente perigosas antes
que o SIS (Sistema Instrumentado de Segurança) intervenha. Isto melhora a avaliação
da planta e ajuda a diminuir a demanda do SIS, aumentando, portanto, a eficiência e a
segurança operacional do processo. Um sistema de alarme deve, ainda, identificar desvios
de condições operacionais que poderiam levar a perdas financeiras, tais como produtos
fora de especificação ou custo excessivamente alto.
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Em linhas gerais, o sistema de alarmes é uma importante ferramenta na identificação e
diagnóstico de situações anormais. No entanto, ele não é a única ferramenta para garantir
a segurança de uma planta industrial. Na próxima seção será detalhado o modelo de
segurança de processo proposto pela ISA que divide a segurança operacional em camadas.

2.2.1 Papel do alarme na segurança operacional

O alarme, sem dúvidas, tem uma importante função na segurança operacional do pro-
cesso. No entanto, existem outros sistemas que trabalham em conjunto para evitar e
também mitigar caso algum evento indesejado aconteça.

Assim, é importante entender onde o alarme se encaixa na segurança operacional
de um processo industrial. Para isso, o modelo de condição de processo foi sugerido
pela ISA (International Society of Automation) com intenção de propor uma divisão do
processo em camadas, onde cada camada representa um determinado estado do processo
e/ou equipamento. A Figura 2.6 ilustra o conceito dos estados de operação de um processo
industrial, que no caso são caracterizados como regiões de operação.

Indicação de Trip

Aviso de Pré-trip

Indicação de distúrbio

Aviso de pré-distúrbio

Indicação de saída do alvoAlvo

N

O R MA

L

D I S T Ú R B I O

    S H U T D O W N  

Figura 2.6: Ilustração das condições de operação de um processo industrial.

Esse modelo é especialmente importante porque evidencia os limites do processo a
partir de condições normais até condição de desligamento (shutdown) do processo. Na
prática, o modelo impõe limites de atuação de diferentes sistemas de segurança, indicando
o momento ótimo em que cada um deles deve atuar. O modelo é dividido em quatro
condições e cinco transições, detalhadas a seguir:
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Condições de operação

• Alvo - É o conjunto de valores ótimos de operação dentro da gama normal. Essa
condição pode refletir maior rendimento, menor custo, maior segurança e produto
de maior qualidade, por exemplo. A faixa-alvo pode variar com o tempo e com as
condições de funcionamento.

• Normal - A faixa normal de operação é o envelope operacional esperado em torno
da meta ideal de valores. O intervalo normal também pode ser chamado de condição
operacional padrão.

• Distúrbio - A condição de distúrbio é a faixa que pode resultar em perda de espe-
cificidade do produto, aumento de emissões ou pode levar a consequências mais
graves, por exemplo.

• Shutdown - A condição shutdown é o resultado da parada do equipamento ou pro-
cesso de forma automática ou manual de maneira a evitar inaceitáveis condições de
operação, riscos às pessoas, meio ambiente ou produto inaceitável.

Transições entre estados de operação de processos

As transições entre as condições de operação de processos industriais são os pontos
habituais para a indicação de alarmes. No entanto, um alarme só deve ser reportado caso
haja uma ação operacional. Ou seja, alterações do processo que não impliquem qualquer
necessidade de ação operacional não devem reportar alarmes. Porém, caso necessário, as
transições são momentos importantes em que os alarmes devem ser configurados.

Para o modelo da ISA, as seguintes transições são propostas:

• Indicação de Saída do Alvo - Acionada no limite no envelope operacional ótimo. O
objetivo dessa transição é oferecer uma notificação de que uma variável de processo
se encontra ainda em limites normais, no entanto, já não no intervalo ideal.

• Aviso de Pré-distúrbio - Fornece aviso prévio de condições anormais. Esse aviso
tem a função de proporcionar tempo suficiente de forma que a operação possa atuar
antes que a condição de distúrbio ocorra.

• Indicação de Distúrbio - Fornece a indicação de um distúrbio. Quando não existem
avisos de pré-distúrbio configurados para uma determinada variável, esse pode ser
o primeiro aviso de uma condição anormal. Caso exista aviso de pré-distúrbio, essa
notificação é a confirmação da entrada em distúrbio onde a qualidade do produto, a
segurança do meio ambiente ou mesmo das pessoas podem ser prejudicadas.

• Aviso de Pré-Trip - Proporciona uma oportunidade de evitar o desligamento de toda
a planta, parte dela ou de um equipamento.

• Indicação de Trip - Fornece a indicação de que um trip ocorreu. Após o trip os
alarmes daquele determinado processo tornam-se desnecessários, uma vez que, não
existe mais nenhuma ação operacional a ser tomada para retomar as condições nor-
mais de operação.

Na automação industrial moderna, diferentes sistemas relacionados à segurança ope-
racional atuam em diferentes camadas do modelo de condições operacionais de processo
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proposto pela ISA. Entender a função desses sistemas relacionando-as às camadas do
modelo é imprescindível para compreender a proposta e contribuição desta tese.

Nesse sentido, a Figura 2.7 ilustra as camadas de segurança de uma típica indústria
moderna, que tem objetivos desde manter o controle até mitigar os danos de uma possível
parada de emergência, conforme será detalhado a seguir.

Processo

Controle e Monitoramento

Prevenção
Alarmes e proteções mecânicas

Mitigação
SIS e Mitigação Mecânica

Emergência

Figura 2.7: Camadas de Segurança operacional de processos industriais.

A primeira camada de segurança a ser considerada são os próprios sistemas de con-
trole automáticos. Os sistemas de controle têm o objetivo de manter a planta operando
na região-alvo do modelo de camada de processo. Para isso, o controle monitora cons-
tantemente os sensores do processo, realizando ajustes através de atuadores (geralmente
válvulas) de maneira a manter o processo estável e na região-alvo de maneira autônoma.
Os sistemas de controle modernos são capazes de atuarem para compensar os impactos
dos distúrbios inerentes ao processo. Dessa maneira, podemos dizer que os sistemas de
controle atuam desde a camada-alvo até a camada de distúrbio do modelo de condições
de processo apresentado.

A camada seguinte corresponde ao sistema de alarmes. O sistema de alarme tem a
função de notificar o operador de uma situação anormal da operação do processo, que
precisa de uma ação operacional. Isso ocorre quando, por algum motivo, a atuação do
sistema de controle automático não foi suficiente para manter a operação da planta em
uma região estável. Nesse caso, um alarme (ou um conjunto de alarmes) deve ser ativado,
indicando ao operador que determinadas ações devem ser tomadas para contornar a anor-
malidade e trazer a planta de processo para a região de normalidade operacional. Assim,
podemos dizer que o sistema de alarme atua na camada de distúrbio do processo.

Acima dos sistemas de alarmes estão os sistemas instrumentados de segurança (SIS).
Esses sistemas, regulamentados pelas normas IEC 61508, IEC 61511 e ISA 84.00.01,
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atuam quando as camadas inferiores não foram suficientes para contornar a situação anor-
mal. Nesse caso, a planta pode caminhar para uma região instável, podendo causar
perda de qualidade do produto, dano ao meio ambiente ou até risco às pessoas. Desse
modo, o SIS monitora os parâmetros de uma planta automaticamente levando-a para
um estado seguro em caso de uma emergência operacional (Goble 2010, Lundteigen
& Rausand 2009, Lundteigen et al. 2009, IEC 2005). Sendo que, em geral, essa ação
corresponde ao desligamento controlado da operação da planta de processo, denominado
de trip.

O SIS é projetado para atuar quando houver falha nas outras camadas de segurança,
ou seja, quando a operação da planta de processo fugir do controle operacional. Assim,
nessa camada há implementação em hardware especial e dedicado de lógica de segurança
para promover a parada parcial ou até total da operação da planta de processo, de forma
a evitar ou mitigar as consequências dos eventos indesejáveis aos seres humanos, meio
ambiente e equipamentos. Assim, em geral, o estado seguro consiste no desligamento do
processo ou de parte do processo (IEC 2005, Amkreutz 2000).

Conclusivamente, dado o modelo de condições de processo e os sistemas de segurança
apresentados, é notória a importância dos sistemas de alarmes na segurança operacional
de processos industriais. Os alarmes, como visto, geram uma oportunidade de intervenção
para contornar a situação evitando que o SIS ou outros sistemas de mitigação atuem acar-
retando perdas financeiras e materiais com paradas não programadas do processo. Dada
essa importância, quanto mais próximo o alarme ocorrer do momento ideal mais tempo o
operador tende a ter para reverter o cenário perigoso.

Atualmente nem todos os sistemas de alarmes apresentam as características desejá-
veis apresentadas nesta seção. Assim, a seção seguinte apresentará alguns dos principais
problemas atuais desse tipo de sistema.

2.2.2 Principais problemas dos sistemas de alarmes
Nos últimos 30 anos o número e a frequência de ativação dos alarmes mudaram sig-

nificativamente na indústria de processos. No tempo dos controles pneumáticos, a ins-
talação de um novo alarme de processo acarretava custos significativos. Desde o uso de
sistemas de controle baseados em computador, novos alarmes não possuem custos as-
sociados significativos. Como resultado, o número de alarmes configurados por planta
de processo aumentou significativamente. Esse fenômeno chegou a um ponto em que
uma única anormalidade está associada a uma grande quantidade de ativações de alarmes,
causando avalanches reportadas aos operadores em momentos de operação anormal do
processo industrial (EEMUA 2007).

Ainda assim, os alarmes são normalmente configurados para um único estado opera-
cional do processo. Portanto, após alterações de estado operacional do processo, muitos
alarmes podem ser ativados em um curto período de tempo. Geralmente, os primeiros
alarmes ativados indicam o evento iniciador da anormalidade, alertando ao operador para
a alteração do estado da operação do processo. No entanto, depois disso, muitos alarmes
desnecessários e redundantes resultantes da mesma causa-raiz de anormalidade podem se
tornar ativos. O problema será ainda mais grave se outra situação se desenvolver nesse
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período, acarretando ativação de mais alarmes, o que pode levar a uma sobrecarga de
alarmes, o que inviabiliza qualquer análise consciente por parte da operação do processo.

Para se ter uma noção da magnitude desse problema, Mattiasson (1999) realizou uma
pesquisa que chamou a atenção para a necessidade em se melhorar a experiência ofere-
cida pelos sistemas de alarmes aos operadores de processo. Foi constatado que durante
operação normal de processo a média do número de ações do operador por hora é de 3,1
ao longo de uma semana típica. No entanto, durante uma perturbação na operação do
processo, esta média de ações do operador aumenta para 52,8 por hora, o que é quase
uma ação por minuto. As ações do sistema devem, ainda, ser realizadas em conjunto com
discussões e instruções passadas via rádio e telefone entre a equipe de operação do pro-
cesso, tornando ainda mais complicado lidar com as informações fornecidas pelo sistema
de alarmes sob operação anormal.

Um outro estudo conduzido pelo HSE, com objetivo de levantar as deficiências na
área de sistemas de alarmes industriais, apontou resultados semelhantes. A pesquisa,
feita com 96 operadores de 13 plantas de processos industriais, mostrou que sob operação
normal um operador recebe em média 1 alarme a cada 2 minutos. Cerca de 50% destes
alarmes são alarmes repetidos que o operador já havia visualizado nos últimos 5 minutos.
Porém, sob operação anormal, após um grande distúrbio na planta, ocorrem tipicamente
aproximadamente 90 alarmes no primeiro minuto e mais 70 nos 10 minutos subsequentes.
Diante desses números fica evidente observar que as ativações dos alarmes ocorrem em
grande quantidade e em curto intervalo de tempo, sendo impossível sua compreensão por
parte de seres humanos. Aproximadamente 50% dos operadores de processo admitiram
que se sentiram forçados a simplesmente reconhecer a ativação de um alarme durante o
processo de mudança de set-point, sem sequer tentar interpretá-los (EEMUA 2007).

Uma grande parte desse problema é oriunda da falta de uma filosofia na hora de pro-
jetar os alarmes. As normas EEMUA 191 e ISA 18.2 estabelecem boas práticas e pontos
de atenção a serem levados em consideração no projeto de alarmes, no entanto muitas
indústrias ainda não estão completamente adequadas às recomendações dadas por esses
documentos. Ainda assim, devido à complexidade das plantas modernas de processos e
às características de definição estáticas das condições de alarmes, é inevitável que o im-
pacto de uma anormalidade acarrete a ocorrência de múltiplos alarmes, gerando cenários
de avalanches de alarmes.

As avalanches de alarmes podem ser definidas como os momentos de sobrecarga de
alarmes onde o operador fica sujeito a diversos alarmes simultaneamente. As avalanches
de alarmes ocorrem tipicamente devido a propagação de um distúrbio pelo processo, o
que acaba habilitando diversos alarmes. A norma ISA 18.2 estabeleceu a ocorrência de
dez ou mais alarmes por operador em um período de dez minutos, como sendo um valor
de referência para identificar as avalanches (ISA 2009).

As avalanches de alarmes causam sérios problemas à segurança dos processos indus-
triais e são atualmente um dos problemas mais complexos a ser resolvidos (ISA 2009).
Portanto, é de grande relevância científica e de ordem prática proposições que visem for-
necer procedimentos e técnicas para lidar com o problema de avalanche de alarmes de
forma automática, quer enfatizando os alarmes mais relevantes ou mesmo fornecendo
uma interpretação do conjunto de alarmes ativos durante uma avalanche.



2.2. SISTEMAS DE ALARME 25

Alarmes ruidosos

Os alarmes ruidosos (chattering, fleeting e repeating) podem ser definidos como sendo
os alarmes que transitam repetidamente entre os estados normal e de ativado em curto
período de tempo (ISA 2009). A Figura 2.8 mostra dois exemplos comuns de causas
deste problema. Na Figura 2.8 (a) temos alarmes sendo gerados devido às leituras espúrias
que levam o sinal da variável de processo para a zona de ativação do alarme em curtos
períodos de tempo. Já na Figura 2.8 (b) o limite de ativação do alarme está muito próximo
da região de operação normal da variável de processo associada a esse alarme. Assim,
qualquer pequena variação causada por ruído nessa variável de processo ativa o alarme
associado a ela.

0 1 2 3 4 5 6 7
-3

-2

-1

0

1

2

3
a)

0 1 2 3 4 5 6 7
0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15
b)

Figura 2.8: Exemplo de cenário de alarme ruidoso.

Os alarmes ruidosos são comuns na indústria. Para se ter ideia, uma análise realizada
com 75 variáveis de alarmes por Hollifield & Habibi (2010) mostrou que, em média, 70%
das ativações dos alarmes são do tipo ruidoso e por isso não deveriam ocorrer.

Os alarmes ruidosos ocorrem por diferentes motivos. Uma causa bastante comum
está relacionada ao ruído no sinal da variável de processo utilizada para a geração do
alarme. Isso se torna mais relevante quando o ponto de operação da variável é próximo
do limite de alarme ou não possui nenhum mecanismo de filtragem antes da lógica de
geração do alarme. Outra causa frequente está relacionada a ações periódicas no processo
que induzem o sinal à zona de alarme por períodos curtos de tempo, como, por exemplo,
na atuação de um controlador automático on-off (Wang et al. 2016).
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Para minimizar a ocorrência deste problema, comumente são aplicadas técnicas de de-
adband e delay-time como explicado na Seção 2.1.3. No entanto, estimar os parâmetros
adequados para essas técnicas nem sempre é uma tarefa simples. Assim, várias técni-
cas vêm sendo propostas para auxiliar na definição de tais parâmetros de forma menos
empírica e mais orientada a dados (Wang & Chen 2014, Wang & Chen 2013).

Outros importantes estudos consistem em quantificar quanto um alarme é ruidoso.
De posse deste índice se torna mais simples transformar este problema em um problema
de otimização. Nesta linha em Naghoosi et al. (2011b) é proposto um índice baseado
em propriedades estatísticas de variáveis de processo e relaciona-se este índice com os
parâmetros de limites de alarme e deadband. Já Kondaveeti et al. (2013) propõem um
índice relacionado à distribuição de run length. Para clarificar, run length é definido
como a média de tempo que um processo permanece dentro de um determinado limite.

Falta de metodologia para definição de alarmes

Antes do surgimento dos sistemas digitais de alarmes, cada alarme era implementado
através de hardware específico que implicava alto custo. Com a adoção de sistemas mo-
dernos digitais, um alarme passou a ser uma configuração realizada sem custos adicionais.

Este cenário acabou levando a um aumento significativo do número de alarmes con-
figurados em uma típica planta de processo industrial. Em Hollifield & Habibi (2010) é
mostrado que este crescimento saltou de aproximadamente 100 alarmes em 1969 para 4
mil alarmes nos anos 2000.

Diante deste baixo custo de configuração, os alarmes passaram a ser adicionados sem
uma análise e estudo aprofundado. Como resultado, vários alarmes desnecessários foram
sendo adicionados e/ou configurados de maneira inapropriada.

Neste sentido, pode-se destacar os seguintes problemas comumente encontrados em
indústrias de processos:

Exemplo 1: Mal entendimento da diferença entre Alarme e Evento
Um dos principais equívocos encontrados nas configurações dos alarmes é ter eventos

do processo configurados como alarme. Por definição, um alarme é qualquer meio audi-
tivo ou visual que indique uma condição anormal associada ao processo ou equipamento e
que exige uma ação em um tempo restrito. Qualquer alarme que não caiba nessa definição
deve ser transformado em um evento.

Por exemplo, a abertura de uma válvula por si só não deve ser considerada um alarme,
pois não indica uma condição anormal do processo e não possui uma ação operacional a
ser executada. No entanto, caso o operador comande a abertura e após um tempo a válvula
não se abra adequadamente, aí sim se tem um alarme. Similarmente, ao comandar uma
partida ou parada de uma bomba, o evento de partida/parada não deve aparecer na lista de
alarmes. Apenas caso a ação não seja executada adequadamente é que um alarme deve
existir.

Exemplo 2: Partidas e paradas de bombas
As Figuras 2.9 (a) e (b) mostram casos típicos de controle ON-OFF para nível de

vasos e tanques (ou reservatórios em geral). Comumente todos os níveis (alto, muito alto,
baixo e muito baixo) de alarmes são configurados e anunciados ao operador. No entanto,
uma boa estratégia para esse caso é configurar ações automáticas em caso de alarmes de
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Tabela 2.4: Ação automática e alarmes para controle ON-OFF de nível.

Situação operacional Ação automática Alarme no sistema de alarmes
Nível muito alto - Sim

Nível alto Parte bomba / abre
válvula Não

Nível baixo Para bomba /
fecha válvula Não

Nível muito
baixo - Sim

nível alto e baixo, suprimindo estes alarmes. As devidas ações automáticas e alarmes para
estes sistemas são listados na Tabela 2.4.

(a) (b)

Figura 2.9: Controle ON-OFF de nível de vasos ou tanques em duas estratégias: aber-
tura/fechamento de válvula (a) e por partida/parada de bomba (b).

Dada a relevância deste problema, muitas indústrias atualmente estão sendo forçadas
a passar por uma atividade conhecida como racionalização de alarmes. A racionalização
de alarmes é o processo onde uma equipe multidisciplinar dos stakeholders da planta re-
visam, justificam e documentam cada alarme do processo confrontando com os critérios
estabelecido no documento de filosofia de alarmes da empresa (ISA 2009). A racionali-
zação de alarmes é uma atividade de alto custo de engenharia que busca reavaliar cada
alarme do sistema fazendo frente a um documento de diretrizes e boas práticas contendo
a filosofia de alarmes. É muito comum neste trabalho os alarmes serem reprojetados de
forma a minimizar a existência de alarmes mal configurados e até desnecessários.

Projeto do alarme feito de maneira isolada

A tarefa principal na concepção de alarmes é determinar os mecanismos para gerar
variáveis de alarme e escolher parâmetros adequados dos mecanismos. Por exemplo, as
variáveis de alarme mais comuns são geradas comparando as medições de valor contínuo
de variáveis analógicas com os pontos de disparo de alarme alto ou baixo.
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Assim, os pontos de disparo de alarme são os parâmetros de projeto a serem escolhi-
dos. No entanto, em sistemas de alarme contemporâneos, o design de alarme é geralmente
isolado de outras variáveis relacionadas, por exemplo, os pontos de alarme são valores
constantes em relação a outras variáveis. É um fato bem conhecido que muitas variáveis
de processo são relacionadas umas às outras através de leis de conservação de massa e
energia (Wang et al. 2016).

Sendo assim, o projeto adequado dos mecanismos de geração de alarme deve levar
em conta as variáveis relacionadas, caso contrário, alguns tipos de alarmes incômodos,
incluindo alarmes falsos e alarmes perdidos, podem ocorrer.

Figura 2.10: Diagrama esquemático da zona de operação normal com pontos de disparo
de alarmes isolados.

Adaptado de Wang et al. (2016)

Como uma ilustração, a Figura 2.10 apresenta um diagrama esquemático de uma zona
de operação normal de duas variáveis correlacionadas configuradas com alarmes. Se seus
pontos de ativação de alarme forem projetados de maneira isolada, então uma área retan-
gular é formulada, sendo inconsistente com a zona de operação normal. Como resultado,
alarmes falsos (estrela amarela) e alarmes faltosos (círculo azul) possivelmente ocorrerão.

Avalanche de alarmes

Como foi destacado anteriormente, a adoção de sistemas de controle distribuído para
controle e monitoramento de uma planta de processo industrial trouxe como consequência
o aumento significativo do número de alarmes configurados (Hollifield & Habibi 2010).

Adicionalmente, plantas industriais modernas possuem um alto grau de interconecti-
vidade entre seus equipamentos e sistemas. Assim, um distúrbio em determinado equi-
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pamento da planta pode se propagar através de suas conexões (materiais, energia, etc.)
e afetar muitas outras variáveis de processo existentes no seu caminho. Com isto, os
alarmes associados a estas variáveis de processo podem ser ativados, sobrecarregando
os operadores e inviabilizando o tratamento de cada um destes alarmes separadamente
(Rodrigo et al. 2016).

Essa situação de sobrecarga, como já definida, é conhecida como avalanche de alar-
mes. As avalanches são uma das principais causas da sobrecarga de alarmes por parte da
operação de processos industriais (Wang et al. 2016).

A ISA-18.2 define as avalanches de alarmes como sendo os períodos de tempo durante
os quais a taxa de novos alarmes anunciados excede a capacidade humana do operador
de responder adequadamente. Com isto, durante uma avalanche de alarmes o sistema de
alarmes torna-se inefetivo em auxiliar o operador.

Não há uma única definição do limite de ativações de alarmes para se considerar uma
avalanche. No entanto, o limite mais aceito é o proposto pela publicação ISA 18.2 que
define que uma avalanche de alarmes tem início quando há mais de 10 ativações de alar-
mes por operador em um período de 10 minutos e se encerra quando esta taxa baixa para
menos de 5 novas ativações de alarmes em um período de 10 minutos (ISA 2009).

Para se ter uma dimensão da importância deste tema, no episódio da explosão da refi-
naria da Texaco em Milford Haven no ano de 1994, ocorreu a ativação de 275 alarmes em
um período de 10,7 minutos antes da explosão (Health & Executive 1997). A maior parte
destes alarmes ativados foi de alarmes que ocorreram em decorrência da propagação dos
efeitos da anormalidade ao longo do processo. Esses alarmes que ocorrem em decorrência
da propagação da anormalidade são conhecidos como alarmes relacionados.

Para clarificar, vamos tomar como exemplo o cenário ilustrado pela Figura 2.11. Tais
dados foram extraídos durante uma avalanche de alarmes em uma planta industrial real
conforme a publicação recente de Wang et al. (2016).

Como pode ser visto pela análise da Figura 2.11, a avalanche de alarme começou
com um alarme alto da pressão do vapor principal (alarme #1), que foi gerado apro-
ximadamente no instante 180 segundos. No entanto, os operadores da usina ajustaram
erroneamente a vazão de carvão de alimentação na direção errada, de modo que a pres-
são principal do vapor continuou aumentando. O nível da água da caldeira diminuiu para
uma posição ainda mais baixa, que quase alcançou o ponto de disparo do alarme de ní-
vel muito baixo (lolo). Então, o operador reduziu a vazão de carvão depois de perceber
tal erro, fechando dois moinhos de carvão. Como consequência, a pressão do vapor da
linha principal diminuiu drasticamente. Como resultado, o nível do tambor da caldeira
aumentou rapidamente até chegar ao ponto de disparo de alarme hihi, acionando auto-
maticamente o desligamento de emergência (alarme número #80) de toda a unidade de
geração de energia, no instante 960. Durante os 13 minutos, 80 alarmes foram acionados,
como mostrado na Figura 2.11.

Ainda quanto a este exemplo, mesmo quando os alarmes estão bem definidos e con-
figurados, a propagação da anormalidade é uma das causas das avalanches de alarme.
Diante da relevância deste problema, a presente tese visa contribuir na definição de uma
metodologia capaz de processar de maneira on-line os alarmes em busca classificar cená-
rios de falha de forma a auxiliar a operação na identificação da causa-raiz.
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Figura 2.11: Exemplo de ocorrência de avalanche de alarmes.

2.3 Comentários finais do capítulo

Neste capítulo foi apresentada a definição conceitual do alarme, com suas caracterís-
ticas e configurações. Além disso, foi discutido o papel do sistema de alarmes e suas
principais fragilidades atuais.
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O capítulo seguinte traz um resumo dos principais trabalhos relacionados à proposta
desta tese como forma de contextualizar o estado da arte das técnicas para processamento
on-line de alarmes, com especial atenção a trabalhos associados com o problema de ava-
lanche de alarmes.
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Capítulo 3

Trabalhos relacionados

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, nos últimos anos o problema de alar-
mes se tornou cada vez mais evidente e, com isso, passou a chamar a atenção da indústria
e de seus órgãos de associações, além da comunidade acadêmica.

O primeiro esforço foi no sentido de analisar os alarmes de forma a reavaliar sua
necessidade e propor melhorias de configuração com o objetivo de reduzir o número de
falsos alarmes apresentados ao operador. Essa atividade, chamada de racionalização de
alarmes, proposta pela ANSI/ISA 18.2, passou então a ser empregada na maioria das
grandes indústrias do mundo (ISA 2009) e tem trazido excelentes resultados.

Para se ter ideia da relevância dessa atividade, conforme estudo apresentado por Ayral
et al. (2013), os benefícios financeiros de um bom gerenciamento de alarmes é de apro-
ximadamente 5,89 milhões de dólares por ano, para uma refinaria de petróleo com porte
para produzir 100 mil barris/dia. Este número foi calculado com base em histórico real da
unidade antes e depois de passar por uma racionalização e serve, então, como base para
vislumbrar a importância da atividade também como forma de reduzir custos.

No entanto, os problemas relacionados aos sistemas de alarmes, conforme detalhado
no capítulo anterior, são mais profundos, pois estão relacionados com as características
intrínsecas do alarmes: monitorar parâmetros do sistema. Uma vez que tais parâmetros
estão relacionados fisicamente e logicamente entre si, é natural que os alarmes ocorram
conjuntamente em situação de uma anormalidade na operação, mesmo em um cenário de
uma planta com alarmes bem ajustados e racionalizados (Wang et al. 2016).

Assim, em momentos de distúrbio na operação do processo industrial, quando os ope-
radores são demandados para contornar um cenário que precisa de intervenção humana,
os sistemas atingem seus momentos de maior fragilidade.

Em virtude disto, nos últimos anos vários modelos para resolver esta problemática de
avalanche de alarmes vêm sendo propostos. As abordagens têm como objetivo auxiliar
a operação industrial na identificação de anormalidades, principalmente em cenários de
distúrbios do processo e que causam avalanche de alarmes.

Neste sentido, a próxima seção apresentará alguns estudos relacionados com esta pro-
blemática como forma de caracterizar o estado da arte e contextualizar o presente trabalho
face ao que já vem sendo desenvolvido e publicado pela comunidade acadêmica.
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3.1 Forma de apresentação dos alarmes
Uma das abordagens mais simples de tratar avalanche de alarmes consiste em mudar

a forma como os alarmes são apresentados aos operadores. Esses métodos têm o objetivo
de trabalhar a interface de apresentação de alarmes de forma a torná-la mais intuitiva e
ergonômica, mas não realizam qualquer diagnóstico do problema.

Nesta linha, Laberge et al. (2014) propõem um novo conceito na apresentação dos
alarmes mostrando-os através de ícones juntamente com uma descrição curta. Varga et al.
(2010) detectam o desenvolvimento de situações inseguras e sugerem aos operadores as
ações de segurança necessárias com base na previsão de modelos físicos. Em Basu et al.
(2013) é realizada a ordenação dinâmica dos alarmes de acordo com diferentes medidas
de severidade. Em Tchamova & Dezert (2012) é realizada a estimativa do grau de critici-
dade dos alarmes baseada na teoria de Dezert-Smarandache para, então, fundir evidências
conflitantes. Já Blaauwgeers et al. (2013) e Zhu et al. (2014) utilizam o diagrama Bow-
Tie e Redes Bayesianas, respectivamente, para realizar análises de risco em tempo real e,
então, possibilitar que os operadores priorizarem o tratamento de determinados alarmes.

Tais abordagens são, sem dúvidas, importantes para repensar o modelo clássico de
apresentação de alarmes dos sistemas de alarmes. Uma apresentação mais dinâmica e
ergonômica tem muito a contribuir. Essas abordagens impactam na melhoria da apresen-
tação de avalanches de alarmes, mas não chegam a entrar na análise e identificação de
causa destas avalanches, deixando esta atividade exclusiva para a operação. Sendo as-
sim, essencialmente o problema de detecção e identificação de falhas em momentos de
avalanche de alarmes não é diretamente impactado nessas abordagens.

3.2 Análise de plant-wide e topologia do processo
Uma vez que a presente tese foca em buscar uma solução para detecção e identificação

de cenários de falha de alarmes em operação de plantas de processos industriais, é natu-
ral ampliar o leque de análise desta revisão bibliográfica para abordagens que utilizam
não somente alarmes, mas também primariamente dados de variáveis de processo, espe-
cialmente aquelas que buscam detectar falhas sistêmicas em plantas industriais e não em
equipamentos de forma isolada. Essas abordagens sistêmicas ficaram conhecidas como
plant-wide e têm bastante relacionamento com a abordagem proposta nesta tese, uma
vez que o alto grau de relacionamento entre equipamentos e subsistemas das plantas de
processos industriais modernas são uma das principais causas das avalanches de alarmes
devido a uma anormalidade na sua operação, pois um distúrbio, por exemplo, tende a se
propagar ao longo do processo, afetando várias variáveis de processos.

Os problemas que as técnicas de plant-wide visam resolver estão embasados justa-
mente na necessidade de analisar a planta de forma sistêmica devido à natureza acoplada
e de relacionamento energético, lógico e físico entre os diversos equipamentos e sub-
sistema. Sendo assim, analisar equipamentos de forma isolada, muitas vezes, não traz
aplicabilidade prática em ambientes industriais com plantas mais complexas.

Neste sentido, nos últimos anos, vários trabalhos vêm sendo propostos nesta linha.
De forma geral, as abordagens utilizam técnicas que detectam falhas e oscilações sistê-
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micas através de análises de variáveis de processos. Nesta linha, um importante passo
é justamente capturar a relação entre as variáveis de processo e a estrutura intrínseca do
processo. Assim, quando a operação do processo entra em uma situação de anormalidade,
um backtrack ou teste de hipótese pode ser empregado com base no sintoma atual para
encontrar a origem do distúrbio.

Neste contexto, Bauer & Thornhill (2008) propõem a correlação cruzada com re-
tardo no tempo para identificar os caminhos de propagação dos distúrbios ao longo dos
componentes da planta industrial para, então, construir-se um mapa das relações causais
entre as variáveis de processo afetadas por essa anormalidade. Da mesma forma, uma
série de métodos de identificação de relação causal entre variáveis de processo têm sido
propostos como causalidade de Granger (Yuan & Qin 2014), transferência de entropia
(Bauer et al. 2007, Duan et al. 2013) e transferência-zero de entropia (Duan et al. 2015).
Ademais, a não-linearidade também tem sido usada como um indicador de causalidade,
por exemplo, em Thornhill (2005) usa-se um índice de não-linearidade para encontrar a
causa-raiz do distúrbio porque, segundo o estudo, a não linearidade é mais forte em sua
origem. Já em Cecílio et al. (2014) emprega-se o método dos vizinhos mais próximos
para identificar anormalidades e mostra-se a ordem de propagação da anormalidade com
um gráfico colorido.

Além de variáveis de processo, outro recurso que tem sido cada vez mais utilizado
para o desenvolvimento de técnicas que realizem diagnósticos sistêmicos são as infor-
mações da conectividade da planta. Esta importante informação tem a função de descre-
ver a ligação física entre equipamentos do processo. Para isso, matrizes de adjacência
(Jiang et al. 2009), grafos direcionados (Maurya et al. 2003), descrição em XML (Yim
et al. 2006) e descrição semântica (Yang et al. 2014) são opções de estruturação da co-
nectividade de plantas industriais. Essas informações de topologia devem ser integradas
a métodos orientados a dados para serem aplicados em problemas de diagnóstico.

Nesse sentido, Thambirajah et al. (2009) combinaram a matriz de causa e efeito de-
rivada de medições e informações de análise de tendências qualitativas (QTA) sobre o
layout da planta do processo. Landman et al. (2014) usaram um algoritmo de busca de-
dicado para validar os resultados quantitativos da causalidade orientado a dados usando
as informações da conectividade da planta. Chiang & Braatz (2003) integraram a análise
estatística multivariada com o mapa causal. Já Thornhill et al. (2003) propõem realizar
o diagnóstico de oscilações de plant-wide através da consolidação de informações da to-
pologia do processo com técnicas de análise de dados de variáveis de processo. Maurya
et al. (2007), por sua vez, combinaram a topologia modelada em grafos dirigidos com
análise de tendência qualitativa (QTA). Gil et al. (2011) fundiram modelos estruturais do
processo com topologia de planta coletada a partir dos desenhos de processo.

As limitações desses métodos são suposições de linearidade de modelo ou estacio-
nariedade estatística dos dados e a alta carga computacional demandada para obtenção
das relações causais. Além disso, esses métodos são geralmente usados para obter uma
pequena lista de possíveis causas que não podem ser confirmadas sem recorrer a um es-
pecialista do processo.
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3.3 Detecção de padrão em avalanches de alarmes
Mais recentemente, vários trabalhos de reconhecimento de padrão de avalanche de

alarmes vêm sendo propostos. Esta abordagem visa identificar sequências frequentes
de alarmes que possuem similaridade, ou seja, são algoritmos que analisam os logs de
alarmes em busca de padrões para, por exemplo, compor bases de conhecimento.

Um dos mais conhecidos trabalhos nesta área é o de Cheng et al. (2013), que propõe
a adaptação do algoritmo Smith-Waterman - criado para detecção de padrão e sequência
genética - para possibilitar a identificação de sequências similares de alarmes. Para isso,
foi adicionado um componente temporal no algoritmo de Smith-Waterman. Em seguida,
Lai & Chen (2017) ampliaram o trabalho para um melhor desempenho computacional em
cenários com múltiplas avalanches.

Ainda na mesma linha, Ahmed et al. (2013) propuseram um índice de similaridade
entre duas sequências de alarmes. Para isso, transformaram os alarmes em uma sequência
de zeros e uns e utilizaram a distância de Jaccard e o algoritmo AHC (Agglomerative
Hierarchial Clustering) para agrupar as avalanches semelhantes. Similarmente, Chen &
Lee (2011) propuseram um método que utiliza clusterização hierárquica para encontrar
alarmes correlacionados em sistemas de manufatura industrial. Já Vogel-Heuser et al.
(2015) propõem uma abordagem que permite a identificação automática de avalanches de
alarmes usando estratégias de busca baseadas em critérios e aplicaram testes em indústria
de processo e manufatura.

Utilizando este background, Rodrigo et al. (2016) propuseram um método para iden-
tificação e isolamento de falhas a partir do cálculo de similaridade entre os alarmes ativos
e uma base de conhecimento. Para o cálculo de similaridade foi utilizado o método de
Smith-Waterman (MSW) modificado, proposto por Cheng et al. (2013). Adicionalmente,
utilizaram a transferência de entropia para calcular a relação de causa-efeito, conforme
proposto por Bauer et al. (2007).

Tais métodos possibilitam extrair bastante informação do passado da operação dos
sistemas. Estas informações são, sem dúvidas, extremamente úteis para compor, por
exemplo, bases de conhecimento da operação da planta. No entanto, são técnicas que
precisam de bastante demanda computacional e, por isso, não são aplicadas em tempo
real.

3.4 Processamento de alarmes para detecção de falhas
Uma vez que os alarmes indicam desvio de alguma variável do processo e que para

seu correto tratamento o operador precisa realizar uma análise do conjunto, uma aborda-
gem natural é a criação de uma sistemática capaz de auxiliar o operador na detecção e
identificação de cenários de falhas relacionados a estes alarmes.

Ainda assim, o alarme já é uma prática comum no ambiente industrial e, quando
corretamente configurado, possui uma carga de informação muito valiosa que não pode
ser desprezada para fins de diagnóstico. O uso primário de alarmes em vez de variáveis
de processo permite uma maior eficiência, tornando a abordagem mais factível de ser
implementada na prática em um contexto industrial.
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Dito isso, com o crescimento da preocupação em gerenciar alarmes dada a proble-
mática detalhada no capítulo anterior, bem como os benefícios financeiros de uma planta
industrial mais segura e confiável, adveio uma grande preocupação nas comunidades aca-
dêmica e industrial para este tema. Assim, diversos trabalhos vêm sendo propostos nesta
linha, tendo como principais métodos a estruturação do conhecimento do processo e o uso
de algoritmos que permitam processar tais alarmes.

Tal abordagem está alinhada com a proposta desta tese e, por isso, terá uma análise
bibliográfica mais profunda e comparativa para o melhor posicionamento da presente tese
com relação ao estado da arte para tratamento de avalanche de alarmes industriais.

Nesta linha, o trabalho intitulado "An Online Intelligent Alarm-Processing System for
Digital Substations" propõe uma base de conhecimento que consiste no relacionamento
de cada falha com a sequência de alarmes esperados. Para o processamento dos alarmes,
dois módulos, que trabalham em paralelo, foram propostos: módulo de geração de hi-
póteses candidatas e módulo de avaliação de hipóteses, que têm o objetivo de levantar as
hipóteses candidatas e avaliar a hipótese mais provável, respectivamente (Wei et al. 2011).

Ainda na mesma linha, Guo et al. (2010) propõem um funcionamento semelhante,
no entanto, utilizam aspectos temporais na base de conhecimento. A base, então, consiste
em um grafo acíclico direcionado em que cada causa possível é mapeada com a sequência
de alarmes esperados e suas respectivas distâncias temporais. Para o processamento, três
módulos são propostos pela abordagem: seleção de alarmes, análise de eventos e ava-
liação do resultado. Uma janela de tamanho dinâmica e a busca Tabu são utilizadas na
abordagem para seleção e análise de eventos, respectivamente. O módulo de análise de
resultados é utilizado para detectar alarmes desnecessários e alarmes faltosos através da
análise da diferença entre os alarmes reportados e os alarmes documentados na base de
conhecimento, para a causa provável.

Já Vale et al. (1997) propõem o uso de base de conhecimento e um motor de inferên-
cia de regras para o processamento, além de uma interface com indicações de ações ao
operador. Já Folmer & Vogel-Heuser (2012) advogam que a base de conhecimento seja
representada por um autômato finito para descrever a sequência de alarmes esperados e
recomendam suprimir todos os alarmes derivados do alarme inicial. Young et al. (1992),
McDonald et al. (1992) Wen & Chang (1997) e Wen et al. (1998), respectivamente, usa-
ram um método de busca Tabu e um algoritmo genético refinado para encontrar os eventos
anormais em um dado conjunto de alarmes relatados a partir de tabelas que descrevem as
relações entre estes eventos anormais e os alarmes.

Outras abordagens vêm investigando o uso de técnicas de inteligência computacio-
nal, como redes neurais artificiais (RNAs), redes neuro-fuzzy, redes de Petri e rede de
Petri fuzzy, na detecção das causas-raízes a partir de um conjunto de alarmes. Sendo as-
sim, Choi et al. (1995) e Chang et al. (1995) propõem um sistema baseado em lógica
fuzzy, chamado de AFDS, para o processamento on-line de alarmes em sistemas nuclea-
res. Nesse sistema, as relações entre os alarmes e estados anormais são representadas por
meio de relações fuzzy, e a regra de inferência composicional da lógica fuzzy é utilizada
para inferir estados anormais a partir das relações fuzzy. Além disso, o AFDS propõe
sugestões de ações para o operador baseado no diagnóstico, como também realiza o mo-
nitoramento de algumas variáveis importantes de forma a realizar a predição de eventos
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críticos através de extrapolação de tendência. Adicionalmente, Cho & Park (1997) fazem
um trabalho semelhante, no entanto, aplicado a sistema de energia elétrica. Já Chen et al.
(2000), utilizam sistema baseado em regras fuzzy como forma de trabalhar com as incer-
tezas com relação aos parâmetros das regras. Kezunovic & Guan (2009) usaram técnicas
de Rede de Petri fuzzy para diagnosticar falhas relacionadas aos alarmes. Simeu-Abazi
et al. (2011) exploraram árvores dinâmicas de falhas para localizar falhas de alarmes com
aplicação em sistemas de aviação. Abele et al. (2013) e Wang et al. (2014) exploraram
redes bayesianas para diagnosticar falhas a partir dos alarmes reportados de maneira on-
line. Dubois et al. (2010) e Lee et al. (2010) adotaram diagramas lógicos para realizar
análises de causa e efeito em tempo real para alarmes.

Complementarmente, de Souza et al. (2004), Dahlstrand (2002) e Larsson et al. (2018)
propõem uma metodologia baseada em RNA e lógica fuzzy para o processamento de alar-
mes e identificação de componentes defeituosos em sistemas de energia elétrica. A lógica
fuzzy permite levar em conta a informação qualitativa fornecida por especialistas, por ou-
tro lado, as RNAs são utilizadas devido a sua capacidade de generalização e serem tole-
rantes a falha, respondendo bem para os novos padrões. As relações fuzzy são construídas
e inseridas em um banco de dados que é utilizado para treinar as redes neurais artificiais.
Como entrada, são utilizados padrões de alarme e a saída de cada neurônio é responsável
por estimar o grau de pertinência de um componente de sistema específico para a classe
de componentes defeituosos. Assim, em vez de simplesmente tentar classificar cada com-
ponente do sistema como falho ou não falho, a RNA estima graus de adesão, permitindo
uma melhor interpretação de seus resultados, mesmo sob circunstâncias adversas, tais
como falhas de proteção de dispositivos e/ou perda de dados.

Mais recentemente, Lai et al. (2017) apresentaram uma forma online de utilizar o
algoritmo Smith-Waterman Modificado de forma incremental e então propuseram um
método de tempo real para detecção de padrão de avalanche de alarmes. Adicionalmente,
baseado na sequência de alarmes esperados, o método busca um prognóstico dos alarmes
que podem ocorrer na sequência. Apesar de bastante alinhada com a proposta desta tese,
a forma preditiva de tal abordagem consiste em inferir alarmes que podem acontecer
perante a lista de alarmes esperados em um dado momento no tempo. Assim, de toda
forma, ainda precisa ter a sequência de alarmes com bastante completude para conseguir
inferir adequadamente o padrão encontrado. Ou seja, em dinâmicas mais lentas, em que
esta sequência pode levar horas para finalizar - como é o caso de indústrias de processos
-, este método não auxiliará adequadamente a operação a evitar o cenário indesejado.

Como pode ser observado, há diversas abordagens sendo propostas pela comunidade
acadêmica para tratamento de avalanche de alarmes utilizando primariamente alarmes
como dados de entrada. A maior parte destas abordagens, de fato, trabalha em tempo real
e realiza busca por padrões de alarme comparando os alarmes ativos com uma base de
conhecimento. Outro grupo de propostas utiliza técnicas de inteligência computacional
supervisionadas para inferir a falha.

A Tabela 3.1 mostra um resumo comparativo dos principais métodos propostos na
literatura destacando com o símbolo " ", "x" e "-" quando a proposta contempla, não
contempla e não se aplica, respectivamente. Foram criadas quatro funcionalidades-chave
- para aplicação em sistemas com dinâmica lenta - como ponto de comparação entre estas
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Tabela 3.1: Comparação entre métodos de processamento de alarmes.

Referência Tempo real Preditivo Janela Generalização
Larsson et al. (2018) x Estática
Lai et al. (2017) Dinâmica
Lai & Chen (2017) x x -
Rodrigo et al. (2016) x x -
Cheng et al. (2013) x x -
Ahmed et al. (2013) x x -
Abele et al. (2013) x Estática
Folmer & Vogel-Heuser (2012) x Estática x
Wei et al. (2011) x Estática
Chen & Lee (2011) x x -
Simeu-Abazi et al. (2011) x Estática x
Guo et al. (2010) x Dinâmica
Dubois et al. (2010) x Estática
Lee et al. (2010) x Estática x
Kezunovic & Guan (2009) x Estática
de Souza et al. (2004) x Estática
Dahlstrand (2002) x x - x
Chen et al. (2000) x Estática
Wen et al. (1998) x x -
Vale et al. (1997) x Estática x
Cho & Park (1997) x Estática
Choi et al. (1995) e Chang et al. (1995) -
McDonald et al. (1992) x Estática
Young et al. (1992) x Estática

abordagens. As funcionalidades escolhidas foram:

• Tempo real - verifica se a proposta está preparada para identificação de falha em
tempo real.

• Preditivo - Verifica se a proposta tem aspectos preditivos, ou seja, é capaz de an-
tever com alguma precisão o cenário. Esta característica torna-se essencial para
sistemas com dinâmica lenta e, por isso, esperar todo o cenário se completar pode
não ser uma estratégia adequada.

• Janela - Identifica o tipo de janela de tempo de análise. Em sistemas de tempo real
uma janela de tempo de análise é utilizada para aguardar que os alarmes relacio-
nados ocorram. Em abordagem com janelas estáticas, este tempo é fixo para todo
o sistema, já em janelas dinâmicas o tempo se ajusta de acordo com o cenário da
análise.

• Generalização - esta característica visa identificar propostas que consigam lidar
com inconsistências dos dados, como alarmes faltosos e falsos alarmes. Ou seja,
consegue identificar uma falha, mesmo quando há certa diferença entre os alarmes
reportados e o esperado pela base de conhecimento.

Pela análise da Tabela 3.1 é possível perceber que boa parte das propostas tem preo-
cupação de serem utilizadas em contexto de tempo real, no entanto poucas delas trazem
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algum aspecto preditivo em seus métodos. Além disso, boa parte delas trabalha com ja-
nela de tempo estática, ou seja, sendo necessário definir a priori o tempo a ser aguardando
para conclusão de um cenário. Por fim, poucas destas propostas estão alinhadas com a
preocupação em lidar com falsos alarmes e alarmes faltosos, ou seja, quando o padrão
reportado e o padrão esperado possuem divergências. Esta característica é inevitável para
a aplicação em um ambiente industrial, pois, na prática, todo sistema está sujeito a falhas
e comportamentos inesperados em seus componentes.

3.5 Comentários finais do capítulo
Conclusivamente, as abordagens propostas na literatura funcionam adequadamente

em sistemas cujas ativações de alarmes ocorrem em tempo demasiadamente curto, como
o caso de indústrias de energia elétrica. No entanto, em sistemas com dinâmicas mais
lentas, como processos industriais, a janela de tempo de análise pode ser demasiadamente
grande para o sistema poder realizar uma determinada inferência, pois nessas propostas
é necessário que o cenário esteja completamente desenhado para que o sistema possa
inferir adequadamente o quadro de anormalidade. Além disso, o alarme é uma variável
binária e muitas vezes, quando vários alarmes estão ativados ao mesmo tempo, é porque a
planta já se encontra em um estado indesejado. Portanto, tomar ações na planta só após a
ocorrência dos alarmes pode ser uma estratégia ineficiente, principalmente em processos
químicos/petroquímicos que possuem dinâmicas lentas.

Nesse sentido, a presente tese propõe preencher esta lacuna adicionando ao proces-
samento de alarmes clássico o componente da tendência das variáveis de processo re-
lacionadas aos alarmes. Esse componente adicional tem como objetivo acrescentar um
fator preditivo na classificação das anormalidades, possibilitando que a classificação dos
cenários de anormalidade seja feita mais rapidamente. Dessa forma, aumenta-se a proba-
bilidade para que a ação de contorno do operador seja possível de ser tomada, evitando a
atuação de sistemas de segurança e consequentes perdas financeiras.

Diante disso, o capítulo seguinte apresentará formalmente o método proposto para
detecção on-line de cenários de anormalidade em operação de processos industriais. Para
melhor compreensão da proposta, será apresentado um exemplo de aplicação em cenários
hipotéticos.



Capítulo 4

Monitoramento de cenários de
anormalidades

Diante do cenário atual, que demanda sistemas auxiliares de monitoramento de pro-
cessos expostos e discutidos no Capítulo 2, a presente tese propõe uma metodologia on-
line para processamento, avaliação, diagnóstico e monitoramento de condições anormais
em operação de processos industriais.

A abordagem proposta baseia-se na hipótese de que os alarmes industriais possuem
inúmeras informações embutidas a respeito das anormalidades do processo e que por isso
não podem ser ignorados para fins de diagnósticos. No entanto, em sistemas complexos,
os alarmes industriais não informam de maneira direta a ocorrência de falhas e sim evi-
dências que devem ainda ser avaliadas pelos operadores para se chegar a um diagnóstico
adequado sobre uma determinada anormalidade na operação do processo industrial.

Diante do exposto e ainda devido à característica de forte interligação entre os diversos
componentes (equipamentos e processos, por exemplo) das plantas de processo, é comum
ocorrer ativações de diversos alarmes para uma mesma anormalidade (EEMUA 2007).
Complementarmente, uma mesma causa pode estar associada a ativações de vários alar-
mes, conforme ilustra a Figura 4.1.

A1

A3

A2

A4

C1

C2

C3

CENÁRIOS ALARMES

Cn An

Figura 4.1: Exemplo de relacionamento de ativações de alarmes com cenários de anor-
malidades.
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Além disso, o crescente número de alarmes apresentados aos operadores intensifica a
necessidade de soluções computacionais para auxílio na identificação de anormalidades
na operação de processos industriais a partir de análise de alarmes ativados (EEMUA
2007, ISA 2009).

Como dito, verifica-se que um cenário de anormalidade pode ser caracterizado pela
ativação de um conjunto de alarmes. No entanto, plantas de processo podem possuir
a dinâmica lenta e, por isso, é possível que requeiram bastante tempo até que todos os
alarmes que caracterizem um determinado cenário sejam ativados.

Por isso, é comum que os operadores, quando notificados de uma anormalidade, re-
corram às curvas de tendências das variáveis de processo para que possam entender o
cenário em questão.

Diante disto, a ideia que dá sustentação à abordagem proposta nesta tese é inspirada na
própria prática operacional. Assim, esta proposta tem o objetivo de automatizar boa parte
do processo praticado pelo operador diante de situações anormais, dando embasamento
para suas decisões, principalmente em momentos de sobrecarga de alarmes, quando os
sistemas clássicos se mostram ineficientes.

Diante disso, em linhas gerais, a abordagem proposta consiste em processar os alarmes
em conjunto com as tendências das variáveis de processos associadas, de modo on-line,
para a identificação e predição dos cenários de anormalidade em curso de forma a subsi-
diar operadores com informações relevantes de diagnóstico de cenários de anormalidades.
Com isso, espera-se que o operador possa ter acesso a uma ferramenta auxiliar para apoio
à tomada de decisão.

Antes de seguir no detalhamento da proposta, a próxima seção irá se concentrar na
formalização da problemática. Isto posto, em seguida, a metodologia será detalhada. Por
fim, um exemplo didático será apresentado com o intuito de mostrar o funcionamento da
proposta em um cenário mais realista.

4.1 Formalização do problema
Em sistemas de processo industrial um alarme é ativado pela comparação da variável

de processo com um valor específico de limiar (threshold) em um determinado instante
de tempo. O alarme pode, então, ser ativado tanto devido a um valor abaixo do threshold
desejado (alarme tipo low e lolo) como também por valores acima do threshold desejado
(alarme tipo high e hihi). Assim, denotando a variável de processo, em um dado instante
de tempo t, por pi(t) e o threshold por Si, um alarme ai(t) é uma variável binária definida
da seguinte maneira, para o tipo high:

ai(t) =

(
1, se pi(t) > Si

0, se pi(t)  Si
(4.1)

Para o caso de alarmes de tipo low, temos:

ai(t) =

(
1, se pi(t) < Si

0, se pi(t) � Si
(4.2)
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Assim, o alarme é considerado ativo quando a variável de processo (pi(t)) excede
o valor do threshold (Si) para o caso de alarme tipo high e hihi, ou quando a variável de
processo tem seu valor inferior ao valor de threshold para o caso de alarme tipo low e lolo.
O importante é que o valor 1 representa o estado do alarme ativo e o valor 0 representa o
estado normal do alarme.

Em uma típica planta industrial existem centenas ou até milhares de alarmes confi-
gurados para monitorar todas as variáveis de interesse. Diante disso, é possível definir o
conjunto A contendo n valores de alarmes a serem considerados no processo de monito-
ramento de cenários de situações anormais, conforme Equação 4.3. Assim, esse conjunto
deve conter todos os alarmes envolvidos nos cenários de anormalidades a serem moni-
torados. O elemento ai(t) representa o valor do i-ésimo alarme no instante de tempo t,
podendo assumir o valor 0 quando o alarme estiver inativo, ou 1 quando estiver ativo,
conforme definição do alarme.

A = {a1(t), a2(t), a3(t), · · · , an(t)} (4.3)

Adicionalmente, definiremos um conjunto P contendo n valores de variáveis de pro-
cessos, como descrito pela Equação 4.4. No caso, o i-ésimo elemento do conjunto P está
associado ao i-ésimo elemento do conjunto A. Assim, pi(t) representa o valor da variável
de processo associada ao alarme ai(t) no instante de tempo t.

P = {p1(t), p2(t), p3(t), · · · , pn(t)} (4.4)

Formalmente, pi(t) pode assumir qualquer valor do conjunto dos reais, assim, o con-
junto P pode ser definido por:

P = { pi(t) 2 R} (4.5)

Definidos os conjuntos de alarmes (A) e de variáveis de processo (P) a serem moni-
torados, definiremos o conjunto C com cardinalidade k, descrito pela Equação 4.6, que
representa o valor-verdade (entre 0 e 1) da ocorrência de um determinado cenário de
anormalidade em determinado instante de tempo.

Um cenário de anormalidade operacional representa uma condição anormal da opera-
ção do processo que precisa de tratamento operacional para ser contornada. Um cenário
de anormalidade, então, se difere de um simples distúrbio do processo, pois este pode,
muitas vezes, ser contornado automaticamente pelo próprio controle regulatório. Pela
própria definição, o alarme só deve ser acionado quando uma ação operacional for neces-
sária, sendo assim, por conseguinte, os cenários de anormalidade precisam de intervenção
operacional para serem contornados ou mitigados.

Ademais, um cenário de anormalidade pode estar relacionado a mais de uma causa-
raiz. Isso ocorre, pois, muitas vezes, a determinação da causa-raiz depende de informa-
ções e dados extras, como, inspeção em campo. Sendo assim, o problema desta tese se
limita a identificar, tanto quanto possível for, o cenário relacionado a uma determinada
anormalidade para indicar o conjunto de causa-raízes que precisem ser investigadas pelo
operador.

Dando sequência à formalização do problema, o conjunto C é formado por k elemen-
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tos, onde cada um deles está relacionado a um cenário de anormalidade a ser monitorado.
Assim, o elemento ci(t) representa um valor entre 0 e 1 que indica a ocorrência ou não do
cenário em questão. Para isso, o valor de 1 indica, com certeza máxima, a ocorrência do
cenário de anormalidade e o valor 0 indica que o cenário não está a ocorrer.

C = {c1(t), c2(t), c3(t), · · · , ck(t)} (4.6)

Assim, formalmente ci(t) pode assumir qualquer valor entre zero e um, portanto pode
ser definido por:

C = { ci 2 R | 0  x  1} (4.7)

Definidos estes elementos, podemos então formalizar o problema conforme equação
descrita abaixo:

C = f (A, P) (4.8)

Como pode ser analisado pela Equação 4.8, o problema consiste em, dados os con-
juntos A e P, encontrar a função que gere o conjunto C, no momento do tempo t. Em
outras palavras, o problema consiste em encontrar a função f que, a partir dos estados
dos alarmes e valores atuais de variáveis de processo, gere o conjunto C contendo o grau
de verdade para cada cenário de anormalidade, em um dado instante de tempo.

Uma vez formalizado o problema, as próximas seções serão concentradas em detalhar
a abordagem proposta nesta tese para monitoramento e caracterização on-line de cená-
rios de anormalidade operacional de processos industriais. Ao final deste capítulo, um
exemplo didático será ilustrado para complementar o entendimento da proposta.

4.2 Abordagem proposta

Esta seção focará em detalhar a proposta desta tese e cada uma de suas funciona-
lidades. Como mencionado no início deste capítulo, a ideia geral da proposta está no
desenvolvimento de uma metodologia que permita a construção de um sistema especia-
lista para apoio à operação de plantas de processo industriais no diagnóstico de cenários
de anormalidades operacionais.

Assim, a presente metodologia utiliza como entrada de dados o fluxo de ativação dos
alarmes, as variáveis de processo associadas a estes alarmes e a base de conhecimento do
processo.

O fluxo de ativação de alarmes nada mais é do que a sequência de alterações dos
estados dos alarmes. Ou seja, a cada alteração do estado, um novo item deve entrar no
fluxo para análise pelo sistema. Cada registro deve indicar, pelo menos, o identificador
do alarme (tag e tipo), o instante de tempo e o estado do alarme.

A Tabela 4.1 ilustra um exemplo hipotético de fluxo de ativação de alarmes. Como
trata-se de um sistema on-line, a cada alteração de estado de um alarme deve-se realizar
um ciclo de processamento.
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Tabela 4.1: Exemplo de fluxo de ativação de alarmes.

Timestamp Tag do alarme Tipo Estado
01-11-2017 00:23:43.7653 PIC-9876 High 1
01-11-2017 00:24:55.8855 TIC-8877 Low 0
01-11-2017 00:26:00.8934 FI-9900 Lolo 1
01-11-2017 00:30:12.1920 PIC-9876 High 0
01-11-2017 00:32:45.4455 TIC-8877 Low 1

Além do fluxo de ativação de alarmes, outra fonte de dados são as variáveis de pro-
cessos associadas aos alarmes. Essa importante fonte de dados possibilita o acesso ao
valor real da variável de processo em determinado instante de tempo. Permitindo, assim,
verificar as tendências das variáveis importantes no momento do curso da anormalidade
operacional.

Por fim, outro importante artefato da proposta consiste na base de conhecimento sobre
os cenários de anormalidades operacionais que se pretende monitorar. Assim, a base de
conhecimento indica comportamentos esperados para cada cenário de anormalidade ope-
racional a ser monitorado. Os cenários são descritos através de uma base de conhecimento
armazenada e formalmente descrita através de um conjunto de alarmes esperados para
cada cenário de anormalidade operacional. A base de conhecimento é um elemento sen-
sível e precisa ser criada por especialistas da planta. Diante disso, precisa ser de simples
construção e manutenção, deixando a complexidade da solução para o processamento.

Detalhando um pouco mais sobre a construção da base de conhecimento, um im-
portante elemento proposto são os gatilhos. Os gatilhos são condições operacionais que
disparam o monitoramento dos cenários de anormalidades. Estes gatilhos são modelados
na própria base de conhecimento e serão detalhados na Seção 4.2.1.

Com todas estas fontes de dados definidas, o processamento de cenários de anorma-
lidades consiste na constante avaliação dos estados dos alarmes verificando na base de
conhecimento as anormalidades mais factíveis de estar em curso. Como para cada cená-
rio espera-se um conjunto de alarmes (um subconjunto de A), então a ativação simultânea
deste conjunto caracteriza a ocorrência de um determinado cenário de anormalidade.

No entanto, quando nem todos os alarmes associados estão ativos, as tendências das
variáveis de processos passam a ser monitoradas de forma a atribuir, ao valor do estado
do alarme, um valor entre 0 e 1. De outra maneira, dado o conjunto C, se houver um
elemento aiinA que não esteja ativado no instante t, faz-se a leitura de pi(t) para verificar
a probabilidade de ci ocorrer.

Assim, pretende-se determinar a factibilidade de ativação desses alarmes dentro de
uma janela de tempo preestabelecida. Para os cálculos da proposta, o valor do alarme
passa, então, a assumir qualquer valor entre 0 e 1, deixando de ser uma variável biná-
ria (0 ou 1). Com isso, adiciona-se um componente preditivo à abordagem permitindo
identificar a anormalidade antes mesmo que todos os seus efeitos sejam "sentidos" pelos
alarmes.

Diante disso, os cenários de anormalidade operacional podem ser constantemente ava-
liados através de cálculo de índices que permitam indicar os mais factíveis dentre os conti-
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dos na base de conhecimento. Esses índices serão detalhados na sequência deste capítulo.
Uma vez apresentada esta visão geral, as próximas seções irão focar no detalhamento

de cada elemento da abordagem. Nesta sequência, a base de conhecimento será detalhada
logo a seguir, pois sua construção é tema central da proposta. Em seguida, o proces-
samento dos cenários monitorados terá seu funcionamento detalhado, bem como alguns
elementos importantes para sua aplicação. Por fim, um exemplo didático da aplicação da
proposta será apresentado.

4.2.1 Base de conhecimento
A base de conhecimento é o elemento da solução responsável por armazenar o conhe-

cimento da operação do processo de maneira estruturada. Como se trata de uma entrada
a ser definida por especialistas é importante que seja de fácil elaboração e manutenção.
Desta forma, procurou-se deixá-la o mais simples possível, levando a complexidade da
solução para as etapas automáticas de processamento.

Logo, a base de conhecimento é formada por um conjunto de cenários de anorma-
lidade que se deseja monitorar, sendo que para cada cenário se espera a ocorrência da
ativação de um conjunto de alarmes. Há ainda um importante elemento chamado de ga-
tilho que tem a função de iniciar o monitoramento de um dado cenário de anormalidade
operacional.

Então, modelando a base de conhecimento através da teoria de conjunto, temos o
conjunto Cm, de tamanho m, contendo todos os cenários de anormalidades operacionais a
serem monitorados, definido como:

Cm = {c1, c2, c3, · · · , cm} (4.9)

Onde ci representa o i-ésimo cenário de anormalidade monitorado pelo sistema pro-
posto.

Considere ainda o conjunto G, de tamanho o, composto por todos os gatilhos que
disparam o monitoramento dos m cenários de anormalidade operacional, como:

G = {g1,g2,g3, · · · ,go} (4.10)

Sendo que gi representa o i-ésimo gatilho. É importante observar que um determi-
nado gatilho pode disparar o monitoramento de mais de um cenário de anormalidade e
um determinado cenário pode ter seu monitoramento associado pelo disparo de mais de
um gatilho. No caso mais simples, cada cenário monitorado está associado a um único
gatilho, de modo que o i-ésimo elemento de Cm está associado ao i-ésimo elemento de G.

Tendo estas definições definidas, considere as seguintes funções de auxílio:

1. Cenários(g j) - é definida como uma função que retorna o conjunto de tamanho p
contendo todos os cenários associados ao gatilho g j, que corresponde a um subcon-
junto de Cm.

2. Esperados(ci) - é definida como uma função que retorna o conjunto de tamanho q
contendo todos os alarmes associados ao cenário ci, que corresponde a um subcon-
junto de A.
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3. Janelas(ci) - é definida como uma função que retorna o conjunto de tamanho q con-
tendo as janelas de tempo em minutos utilizadas para modelar o aspecto temporal
e indicar o tempo máximo esperado para o alarme ocorrer após o gatilho associado
ao cenário ci ser disparado. No caso, cada alarme associado a ci possui uma janela
de tempo específica.

O detalhamento do uso desta e outras informações será realizado na Seção 4.3.
A Figura 4.2 ilustra de maneira simplificada um exemplo da base de conhecimento

proposta. Os retângulos representam os gatilhos que irão ativar o monitoramento dos ce-
nários de anormalidades operacionais. Os losangos representam os cenários de anorma-
lidade a serem monitorados que, por sua vez, estão relacionados ao conjunto de alarmes
esperados. Os alarmes são representados por círculos contendo o identificador do alarme.

ANY

A1-HIGH / A2-LOW

A1
HIGH

GATILHOS CENÁRIOS

ALL

A2-LOW / A3-LOLO

A2

LOW

A4
HIGH

A3

HIHI

A2
LOW

A4

LOW

A3
LOLO

A5

HIHI

ANY

A1-HIGH / A2-LOW

A1
HIGH

A2

LOW

A5
HIGH

A3

HIHI

A2
LOW

A3

LOW

A3
LOLO

A5

HIHI

ALL

A2-LOW / A5-HIHI

ALARMES

C1

C2

C3

C4

10 12 15 18

10 12 15 18

10 12 15 18

10 12 15 18

Figura 4.2: Exemplo de base de conhecimento.

A seguir cada tipo de informação da base de conhecimento será mais bem detalhada
para explorar todas as suas potencialidades.

Gatilhos

Os gatilhos, ou triggers, são condições específicas monitoradas continuamente que
disparam o processamento/monitoramento de determinados cenários de anormalidade
operacional. Os gatilhos visam tornar a proposta eficiente computacionalmente, uma vez
que o processamento associado ao monitoramento do cenário só será disparado quando
houver indícios suficientes sobre a ocorrência de uma anormalidade que precise de siste-
mas auxiliares para o diagnóstico.
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Para expressar esse conceito, foram criadas representações gráficas que seguem o mo-
delo ilustrado pela Figura 4.3.

<<CABEÇALHO>>

<<PARAMETROS>>

Figura 4.3: Modelo de gatilho.

Como pode ser visto na Figura 4.3, o cabeçalho do modelo indica o tipo do gatilho e
no corpo, logo abaixo, são listados os parâmetros de entrada. Cada tipo de gatilho pode
possuir um conjunto diferente de parâmetros. Os gatilhos aceitam um ou mais parâmetros
que devem ser separados por uma barra (/), em caso de múltiplos valores.

Alguns diferentes tipos de gatilhos são necessários para monitorar diferentes condi-
ções do processo. Sendo assim, a seguir, os tipos criados serão formalmente apresentados.

Gatilho Flood

O gatilho Flood é o gatilho responsável por disparar o monitoramento das anormali-
dades em caso de avalanche de alarmes. Sendo assim, é ativado quando a taxa de alarmes
ativos no sistema excede um determinado limiar.

Para isso, o gatilho Flood é definido conforme a Figura 4.4, com os respectivos parâ-
metros: quantidade de alarmes e janela de tempo (em minutos).

FLOOD

Q/W

Figura 4.4: Gatilho Flood.

O funcionamento deste gatilho consiste em verificar a cada período de tempo estabe-
lecido W (unidade de tempo) se há mais ativações de novos alarmes do que indicado pelo
parâmetro quantidade Q. Em caso positivo, o gatilho é ativado.

É importante destacar que o número de alarmes está relacionado apenas com a quan-
tidade de transições do estado normal para estado ativo dentro da janela de tempo W ,
mesmo que seja do mesmo alarme. Isso se deve ao fato de que, mesmo sendo o mesmo
alarme, gerará da mesma forma uma sobrecarga de informação ao operador e, por isso, o
gatilho deve ser ativado para tratar esta anormalidade.

Gatilho Any

O gatilho Any está relacionado à ocorrência de um ou mais alarmes de uma lista espe-
cífica. Em outras palavras, este gatilho tem como objetivo monitorar a ocorrência de um
determinado conjunto de alarmes.
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Para isso, é definido o gatilho Any conforme a Figura 4.5. Este gatilho é acionado
quando pelo menos um item especificado na lista dos parâmetros é acionado.

ANY

d1/d2/d3/.../dn

ANY

a1/a2/a3/.../an

Figura 4.5: Gatilho Any.

Além de alarmes, por conveniência, este gatilho também pode receber identificadores
dos cenários como parâmetro. Neste caso, todos os alarmes associados aos cenários são
monitorados e, assim, quando qualquer um deles for acionado, o gatilho será disparado.

Gatilho All

O gatilho All está relacionado à ocorrência de todos os alarmes relacionados. Em
outras palavras, este gatilho tem como objetivo monitorar a ocorrência de um conjunto
exato de alarmes.

Para isso, é definido o gatilho All, conforme Figura 4.6. Este gatilho é acionado
quando todos os itens especificados nos parâmetros são acionados. Ou seja, quando todos
os alarmes indicados ficam ativos simultaneamente.

ALL

d1/d2/d3/.../dn

ALL

a1/a2/a3/.../an

Figura 4.6: Gatilho All.

Além de alarmes, por conveniência, este gatilho também pode receber identificado-
res dos cenários como parâmetro. Neste caso, todos os alarmes associados aos cenários
devem ser acionados e ficar ativos simultaneamente para o disparo do gatilho.

Gatilho K-of-N

O gatilho K-of-N está relacionado à ocorrência de pelo menos K elementos de um
conjunto de N. Neste caso, o N se refere ao número de alarmes que está associado ao ga-
tilho e, por isso, não precisa ser especificado. Já K é um parâmetro e representa o número
de alarmes relacionados ao gatilho que devem ocorrer simultaneamente. A Figura 4.7
apresenta a representação gráfica deste tipo de gatilho.

4.2.2 Cenários de anormalidade
Uma vez tendo apresentado o conceito de gatilho e seus tipos, nesta seção, os cenários

de anormalidade serão mais bem detalhados. Assim como os gatilhos, os cenários são
elementos que fazem parte da base de conhecimento da proposta.
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K OF N

K

Figura 4.7: Gatilho K-of-N.

Diante disso, os cenários são estruturas que centralizam informações de diagnóstico.
O cenário de anormalidade indica um desvio operacional em curso e que pode estar asso-
ciado a mais de uma causa-raiz.

Os cenários visam identificar uma determinada anormalidade do sistema com mais
precisão quanto possível. No entanto, muitas vezes, as causas-raízes não podem ser iden-
tificadas facilmente a partir apenas dos alarmes, precisando, muitas vezes, de manobras
operacionais, inspeção em campo, checagem de conjunto de variáveis operacionais, etc.
Por isso, a presente proposta limitar-se-á a identificar o cenário de anormalidade do pro-
cesso em curso, bem como listar todas as possíveis causas-raízes no intuito de direcionar
o operador para uma melhor investigação.

Para isso, os cenários são associados a um determinado gatilho e também um conjunto
de alarmes esperados. Além disso, informações de diagnóstico também são registradas
no cenário, pois serão úteis na apresentação dos resultados.

<<CENÁRIO>>

Figura 4.8: Modelo de cenário de anormalidade.

A Figura 4.8 ilustra o modelo a ser utilizado para identificar os cenários de anorma-
lidade na base de conhecimento. Para simplificar, apenas o identificador do cenário é
representado na imagem. No entanto, como descrito, o modelo estará ligado a um gatilho
e um conjunto de alarmes esperados. Essas interligações são representadas por arestas
que ligam tais elementos.

Adicionalmente, um cenário poderá registrar informações úteis a serem informadas
aos operadores durante a detecção do cenário que representam. Assim, para cada cenário,
apesar de não representadas visualmente por questões de limitações gráficas, as seguintes
informações podem ser registradas:

• Causas-raízes - Lista de possíveis causas-raízes para a anormalidade representada
pelo cenário de anormalidade.

• Ações esperadas - Procedimento operacional a ser realizado para diagnosticar, con-
tornar ou mitigar o desvio em curso.

• Consequências esperadas - Consequências esperadas caso não ocorra o devido
tratamento em tempo hábil.

As informações registradas no elemento cenário de anormalidade podem ser utilizadas
na apresentação dos resultados ao operador. Assim, após o correto processamento do
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cenário, estas informações contribuirão para aumentar a probabilidade de a tomada de
decisão ser acertada em tempo. Evitando, assim, ou até mitigando as consequências do
não tratamento das anormalidades.

4.2.3 Alarmes esperados
Dando sequência ao detalhamento dos elementos da base de conhecimento, nesta se-

ção será detalhado o conjunto de alarmes esperados. Diante desta proposta, os alarmes
possuem bastante destaque, pois toda a proposta tem como premissa tratar o alarme como
elemento central na composição da base de conhecimento.

Dito isto, os alarmes cujas ativações são esperadas para um determinado cenário de
anormalidade compõem um conjunto de alarmes associado com ocorrência deste cenário.
Para isso, cada alarme deste conjunto deverá ser indicado de acordo com o modelo visual
proposto na Figura 4.9.

<<ALARME>>

<<TIPO>>

JANELA

TEMPO

Figura 4.9: Modelo de representação de alarme.

Conforme mostrado na Figura 4.9, para cada alarme deve ser apresentada a informa-
ção do seu tag (identificador do alarme) e, caso exista, seu tipo. O tipo do alarme está
associado ao desvio que monitora e pode assumir, normalmente, quatro diferentes valores,
descritos a seguir:

• LOLO - Indica alarme de valor muito baixo.
• LOW - Indica alarme de valor baixo.
• HIGH - Indica alarme de valor alto.
• HIHI - Indica alarme de valor muito alto.

É importante destacar que em alguns contextos o tipo do alarme pode ser representado
embutido no próprio tag do alarme. Assim, nesses casos, o tipo não precisa ser definido
separadamente. Por exemplo, o tag FAL-0987 indica alarme de vazão baixa. O "F" indica
"Flow", "A" indica "Alarm" e "L" indica "LOW". Desta forma, não é necessária a espe-
cificação do tipo em um campo separado. Outros exemplos deste tipo de nomenclatura
podem ser vistos na listagem abaixo:

• PAL - Alarme de pressão baixa.
• PAH - Alarme de pressão alta.
• PALL - Alarme de pressão muito baixa.
• PAHH - Alarme de pressão muito alta.
• FAL - Alarme de vazão baixa.
• FAH - Alarme de vazão alta.
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• FALL - Alarme de vazão muito baixa.
• FAHH - Alarme de vazão muito alta.
• LAL - Alarme de nível baixo.
• LAH - Alarme de nível alto.
• LALL - Alarme de nível muito baixo.
• LAHH - Alarme de nível muito alto.

Além da identificação do alarme e seu tipo, para cada alarme são registradas informa-
ções adicionais para a etapa de processamento, são elas:

• Janela de tempo - (Wi) - Tempo máximo esperado para que o alarme ocorra após
disparo do gatilho.

• Variável de processo - Identificador da variável de processo associada ao alarme.
• Threshold - Ponto de ativação do alarme em questão.

Essas informações serão de extrema valia na etapa de processamento e subsidiarão o
componente preditivo da proposta.

A1 A2 A3 A4

W1 W2 W3 W4

Figura 4.10: Conjunto de alarmes esperados.

Por fim, a representação do conjunto dos alarmes se dará pela ligação entre os ele-
mentos, conforme ilustrado na Figura 4.10. Apesar de estar representado seguindo uma
ordem, a informação da sequência não é relevante para o modelo proposto.

4.2.4 Relacionamento entre os elementos
Tendo estes elementos definidos, a base de conhecimento consiste na instanciação dos

elementos e seus relacionamentos. Neste quesito, os relacionamentos são representados
graficamente por arestas. De maneira geral, um gatilho pode estar relacionado com um
ou mais cenários de anormalidades que, por sua vez, podem estar relacionados a um ou
mais alarmes.

E mais: do ponto de vista de um alarme em específico, este pode estar relacionado a
um ou mais cenários de anormalidade que, por sua vez, estão relacionados a um ou mais
gatilhos. Sendo assim, a relação entre cenários de anormalidade e um determinado alarme
é de muito para muitos.

A Figura 4.11 ilustra os relacionamentos possíveis e suas restrições. Pela análise da fi-
gura, percebe-se que um alarme não pode estar relacionado diretamente a um determinado
gatilho, nem vice-versa. Os cenários de anormalidade devem "intermediar" esta ligação.
Outra restrição imposta por este relacionamento é que não podem existir elementos órfãos
sem relacionamentos, já que pelo menos uma relação é esperada para cada elemento.
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Figura 4.11: Relacionamento entre os elementos.

Por conveniência de apresentação gráfica, os alarmes podem se repetir sem prejuízo
ao modelo. Outra simplificação está elencada no relacionamento de um alarme com outro,
na intenção de representar um conjunto. Esta simplificação tem como função evitar que
seja necessário criar diversas arestas relacionadas a um mesmo cenário de anormalidade.
Deste modo, apesar desta simplificação, o alarme de fato, logicamente, está relacionado
com um determinado cenário e não com outro alarme diretamente. A Figura 4.2 mostra
um exemplo de base de conhecimento hipotética onde estas simplificações foram utiliza-
das.

Uma vez definida e descrita a estrutura da base de conhecimento, a próxima seção
focará na descrição detalhada da etapa de processamento de cenários de anormalidades
operacionais. Esta etapa tem início na verificação dos gatilhos do sistema e utiliza como
fonte de dados os alarmes, variáveis de processo e a própria base de conhecimento.

4.3 Processamento de cenários de anormalidades
O processamento consiste no núcleo da solução. É neste momento que os dados serão

processados para gerar como saída os cenários de anormalidades em curso.
Como anteriormente definidas, as entradas para o processamento on-line dos cenários

são: a base de conhecimento, os estados dos alarmes e as variáveis de processo associadas
a estes alarmes. Por sua vez, a saída esperada é um conjunto classificado de cenários
anormais detalhando, entre outras coisas, suas possíveis causas-raízes.

Diante disto, o processamento tem início através da avaliação contínua dos gatilhos
do sistema. Os gatilhos são condições específicas definidas na base de conhecimento e
monitoradas constantemente que identificam o acontecimento de uma situação de anorma-
lidade que precisa ser diagnosticada. Após a ativação de um gatilho, uma tarefa chamada
tarefa de avaliação (em paralelo ao monitoramento dos gatilhos) é criada para processar
o cenário em questão. Para evitar que múltiplas tarefas sejam disparadas pelo mesmo ga-
tilho, a criação de uma nova tarefa só é realizada caso não haja uma Tarefa de Avaliação
em tratamento disparada pelo mesmo gatilho.

Uma vez criada a Tarefa de Avaliação, os dados de entrada passam a ser processados
e, então, o sistema começa a calcular continuamente as causas prováveis com seus respec-
tivos graus de certeza. Para isso, o processamento leva em conta a base de conhecimento,
o fluxo de alarmes, os valores das variáveis de processo associadas e seus respectivos th-
resholds. A Figura 4.12 ilustra o comportamento proposto. Como pode ser observado, na
Tarefa de Avaliação há o cálculo de um índice (Sci - a ser definido posteriormente) para
cada cenário de anormalidade relacionado ao gatilho disparado. Este índice tem a função
de verificar aderência de um cenário de anormalidade da base de conhecimento com as
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evidências fornecidas pelos dados de entrada. Assim, o cálculo deste índice é peça central
desta abordagem e será detalhado logo a seguir.

‘

‘

Figura 4.12: Fluxo do processamento on-line de cenários de anormalidade operacional.

Dando sequência, assim que um determinado gatilho for ativado, a etapa de processa-
mento seguinte, implementada pela Tarefa de Avaliação, consiste em elencar, dentre todos
os cenários de anormalidades possíveis, os mais prováveis. Ou seja, dado que o gatilho
g j foi acionado, o cálculo consiste em ordenar os cenários do conjunto Cenários(g j) por
ordem do índice Sci . Para isso, os alarmes ativos e todos os sinais das variáveis associadas
aos alarmes pertencentes a Cenários(g j) passam a ser monitorados. Assim, a cada ciclo
de processamento o índice Sci é calculado. Cumpre dizer que, por questões didáticas, este
índice foi desmembrado em dois outros índices (ORci e CVci), cujos cálculos devem ser
realizados na seguinte sequência:

a) Cálculo do índice de ocorrência (ORci) - O índice de ocorrência é parte integrante
do índice final Sci e visa indicar o quão próxima a planta está em relação aos cenários
de anormalidades. O seu valor varia entre 0 e 1, onde 1 indica que todos os alarmes
associados ao cenário em questão estão ativos no momento de sua computação. Por outro
lado, 0 significa que todos os alarmes estão inativos e sem perspectiva de habilitarem
dentro da janela de tempo esperada para cada alarme.

Como visto, para um determinado gatilho, o índice de ORci deve ser calculado para
cada cenário do conjunto Cenários(g j). Ou seja, para cada cenário deste conjunto deve-se
computar o valor deste índice seguindo os seguintes passos:

1. Selecionar os cenários do conjunto Cenários(g j).
2. Para cada cenário ci, selecionar os alarmes esperados do conjunto Esperados(ci).
3. Para cada alarme ai, computar o resultado da função q(ai)
4. Calcular a média aritmética para os resultados do índice q(ai).
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Portanto, para calcular o índice ORci , primeiramente é necessário calcular a função
q(ai) para cada alarme do conjunto Esperados(ci), para isso, considere a seguinte defini-
ção:

• q(ai) = 1, se e somente se o alarme ai está ativo no instante tk, ou seja, se o alarme
passou para o estado de ativo em algum momento anterior a tk e ainda não voltou
ao seu estado normal.

• q(ai) = 0, se e somente se testimado � wi + tg
• q(ai) =

wi+tg�testimado
wi+tg�tk

, se testimado < wi + tg

Onde tk indica o instante atual, tg indica o instante de disparo do gatilho, ai representa
um determinado alarme, wi representa a janela de tempo de análise associada ao alarme
ai e testimado indica o instante no tempo em que a variável de processo associada ao alarme
está estimada para cruzar o threshold do alarme.

Assim, seja o conjunto Q, de mesma cardinalidade do conjunto Esperados(ci), onde
cada elemento corresponde ao resultado da função q(ai), pode-se definir o índice ORci ,
pela seguinte expressão:

ORci = Q̄ =
1
m

m

Â
i=1

qi (4.11)

Ou seja, o resultado final do índice ORci consiste na média dos valores do conjunto Q,
que por sua vez é formado pelos resultados da função q(ai), para cada alarme do conjunto
Esperados(ci).
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Figura 4.13: Exemplo de cálculo de OR.

A Figura 4.13 mostra um exemplo das principais variáveis e conceitos envolvidos.
Como se pode ver, a linha em vermelho indica o comportamento da variável de processo
e a linha verde indica o threshold do alarme. Além destas curvas, é possível visualizar
o instante tg que indica o momento da ativação do gatilho, o instante atual tk, o instante
testimado em que a variável está estimada de cruzar o threshold do alarme e o instante de
tempo final da análise que consiste na soma do tamanho da janela wi com o tg.
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Para o cálculo de testimado pode-se utilizar qualquer função de predição. Portanto, esta
tese não fixa uma determinada função e deixa em aberto este ponto para que possa ser
definido de acordo com o problema e processo em questão.

Uma vez realizado o cálculo do índice ORci , o próximo passo consiste no cálculo do
próximo componente do índice final Sci que é o índice de cobertura CVci . Seu cálculo será
detalhado a seguir.

b) Cálculo do índice de Cobertura (CVci) – O índice de cobertura visa indicar quão
os alarmes reportados pelo sistema de alarmes estão relacionados ao cenário em ques-
tão. Por exemplo, se há cinco alarmes ativos e são aguardados exatamente cinco alarmes
para determinado cenário, o índice de cobertura torna-se máximo. Por outro lado, caso
haja dez alarmes ativos no sistema, o índice para este mesmo cenário será de 0,5. De
outro modo, o índice de cobertura é máximo se e somente se todos os alarmes reporta-
dos são coincidentes com os alarmes de um cenário. Caso contrário, este índice torna-se
proporcionalmente menor. Este índice tem bastante importância, pois permite diferenciar
cenários quando os alarmes esperados, registrados na base de conhecimento, são um sub-
conjunto em relação a outro. Nestes casos, valor de ORci pode se tornar igual e o índice
de cobertura vem auxiliar nesta diferenciação.

Para isso, assim como para o cálculo do índice de ocorrência, para cada cenário
do conjunto Cenários(g j) é realizado o cálculo de cobertura conforme mostra a equa-
ção 4.12. Para o cálculo é definido o vetor Aci = (a1,a2,a3, · · · ,am) de tamanho m, onde
cada elemento corresponde exatamente a cada elemento do conjunto Esperados(ci) e pos-
sui um valor de 0 caso o alarme não esteja ativo ou 1, caso contrário. Como o conjunto
Aci possui a mesma cardinalidade do conjunto Esperados(ci), o valor de m é exatamente
o número de elementos do conjunto Esperados(ci).

CVci =
1
h

m

Â
i=1

ai (4.12)

O valor h corresponde ao total de alarmes ativos do sistema em dado instante de tempo.
Dessa maneira, o valor de CVci é máximo apenas se todos os alarmes ativos em um dado
momento coincidem exatamente com todos os alarmes do conjunto Esperados(ci).

Por fim, uma vez que os índices de ocorrência e cobertura foram calculados, pode-
se, enfim, realizar o cálculo do índice final de aderência chamado índice de similaridade.
Este índice visa indicar o quão um cenário de anormalidade da base de conhecimento está
alinhado com as evidências de alarmes e variáveis de processo do sistema. A seguir este
índice, representado por Sci , terá seu cálculo detalhado.

c) Cálculo do índice de Similaridade Sci – O índice de similaridade consiste no índice
ORci e CVci combinados. Este índice é utilizado para evidenciar o cenário mais provável
em relação aos demais. Como tanto o índice de ocorrência como o de cobertura são
índices normalizados que variam entre 0 e 1, o cálculo do índice de similaridade consiste
na simples multiplicação destes componentes, conforme mostra a equação 4.13.

Sci = ORci ⇤CVci (4.13)

d) Apresentação – Após realizar o cálculo de similaridade, apenas os cenários com
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valor do Sci acima de um determinado threshold (a ser definido pelo usuário) devem ser
selecionados para apresentação. Os cenários são mostrados em ordem decrescente de
acordo com o índice Sci . Ao selecionar um cenário, o operador deve possuir acesso à
lista de alarmes ativos e às possíveis causas-raízes relacionadas, informações estas extraí-
das da base de conhecimento. Uma vez que tenha se mostrado ciente da anormalidade,
o operador pode realizar a operação de reconhecimento. Após esse evento, os cenários
associados ao gatilho param de ser monitorados, caso a condição monitorada pelo gatilho
não seja mais verdadeira. Esse mecanismo visa manter o sistema ativo enquanto a con-
dição de gatilho esteja verdadeira e o operador ainda não tenha reconhecido a ocorrência
do problema.

Assim, a cada ciclo de processamento o resultado pode sofrer variações à medida que
o cenário de anormalidade operacional evolui. Em resumo, a Figura 4.12 ilustra o fluxo
do processamento on-line proposto nesta tese, para um determinado gatilho do sistema.

Como pode ser visto pela análise da Figura 4.12, existe uma tarefa dedicada para a
monitoração dos gatilhos. A todo momento a condição de disparo dos gatilhos é checada.
Caso a condição de disparo se torne verdadeira, é verificado se já tem uma tarefa dedicada
ao gatilho em questão. Caso não, uma nova tarefa em paralelo ao monitoramento dos
gatilhos é criada, chamada de Tarefa de Avaliação.

Na Tarefa de Avaliação, os índices ORci , CVci e Sci são continuamente calculados e
apresentados ao operador através de uma interface gráfica. O monitoramento se encerra
apenas quando o operador reconhece a anormalidade e o gatilho monitorado não está mais
a ocorrer.

4.4 Exemplo de uso
Com o objetivo de exemplificar a abordagem proposta, nesta seção será apresentado

um exemplo de uso em um contexto hipotético de um forno industrial inspirado em uma
unidade de coqueamento retardado presente em refinarias de petróleo. Assim, esta seção
detalha o fluxo do processo, as principais variáveis que afetam o seu funcionamento,
seus principais cenários de anormalidades, bem como expõe detalhes da utilização da
abordagem proposta.

Conforme mostra a Figura 4.14, o fluxo principal consiste na entrada da carga pela
linha principal p1, onde passa por um controle de vazão representado pelo FIC-1 em
conjunto com a válvula V-1. Com isso, já pode-se analisar que uma vazão muito alta
pode levar ao subaquecimento da carga devido ao pouco tempo de exposição ao calor,
por outro lado, uma vazão muito baixa pode levar ao superaquecimento. Por esse motivo
tem-se a importância do controle de vazão da carga para garantir que a vazão esteja entre
os limites de projeto preestabelecidos. Com o intuito de monitorar a vazão de entrada,
os alarmes FAH-1 e FAL-1 foram criados para alertar em caso de vazão alta e vazão
baixa na carga, respectivamente. Em seguida a carga entra no forno, onde é aquecida.
Na saída do forno, um transmissor de temperatura realiza a medição da temperatura da
carga e os alarmes TAH-1 e TAL-1 alertam para temperaturas muito alta e muito baixa,
respectivamente.

Além do fluxo principal, há também o fluxo do subsistema de aquecimento, que tem
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Figura 4.14: Fluxo simplificado de um forno de uma unidade de coqueamento retardado.

a função de gerar calor ao forno. Para isso, o gás combustível armazenado no vaso V-01
segue pela linha p3 para alimentar os maçaricos dos fornos. Após sair do vaso, o gás
passa por um transmissor de vazão que afere a vazão de saída do gás, os alarmes FAH-2 e
FAL-2 alertam no caso de vazão alta e vazão baixa do gás combustível, respectivamente.
Em seguida, o gás passa por um controle de pressão que tem o intuito de manter a pressão
aplicada aos maçaricos dentro de limites de projeto. O transmissor PT-1 afere a pressão
e gera os alarmes PAL-1 e PAH-1 em caso de pressão baixa e pressão alta. Uma pressão
muito baixa reduz a chama dos maçaricos e como consequência a temperatura de saída
do forno. Além disso, se a pressão for muito baixa, pode fazer com que os maçaricos
apaguem causando diminuição, em taxas maiores, da temperatura. Já uma pressão muito
alta pode levar a superaquecimento da carga ou até mesmo o descolamento da chama
do bico dos maçaricos, causando seu apagamento. A transferência de calor ao forno é
realizada através de quatro maçaricos equipados, cada um deles, com um sensor de chama
representados pelo BSL-1 ao BSL-4. Para o monitoramento da queima dos maçaricos,
foram criados alarmes de ausência de chama em cada sensor de chama, representados
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pelo BAL-1 até o BAL-4.
O vaso V-01 armazena o gás combustível que irá alimentar os maçaricos do forno.

Neste vaso, há um controle do nível do líquido que visa drenar qualquer líquido con-
densado acumulado no seu interior. O alarme LAH-1 alerta para o nível alto do líquido,
pois o não tratamento desse desvio pode fazer com que o gás combustível arraste líquido
para os maçaricos causando o apagamento das chamas. Por fim, a válvula V-2 é uma
válvula manual e visa o fechamento da alimentação do forno em uma eventual parada ou
emergência.

4.4.1 Cenários de anormalidade
Dado o processo de aquecimento mostrado na Figura 4.14, é possível fazer uma aná-

lise de risco e identificar os principais cenários de anormalidades, suas possíveis causas-
raízes e os alarmes esperados em cada cenário. A Tabela 4.2 mostra a associação de
alarmes esperados, com cada um dos cenários e suas possíveis causas-raízes.

Tabela 4.2: Relação entre os cenários de anormalidades, alarmes esperados e possíveis
causas.

Cenário de anormalidade Alarmes esperados Possíveis causas
c1 - Vazão nula/baixa da
carga.

FAL-1, TAH-1 Falha no controle de vazão da
carga.
Falha na válvula V-1.
Falta de suprimento.
Vazamento/ruptura p1.

c2 - Vazão alta da carga. FAL-1, TAL-1 Falha no controle de vazão da
carga.
Falha na válvula V-1.

c3 - Pressão baixa do gás
combustível.

PAL-1, TAL-1 Falha no controle de pressão do
gás combustível.
Vazamento linhas p3, p4 ou p5.

c4 - Pressão muito baixa
do gás combustível.

PAL-1, BAL-1,
BAL-2, BAL-3,
BAL-4, TAL-1

Falha na válvula V-3.
Falha no controle de pressão do
gás combustível.
Vazamento linhas p4, p5 ou p6.
Bloqueio indevido de V-2.

c5 - Pressão alta do gás
combustível.

PAH-1, TAH-1 Falha na válvula V-3.
Falha no controle de pressão do
gás combustível.

c6 - Pressão muito alta do
gás combustível com des-
colamento de chama.

PAH-1, BAL-1,
BAL-2, BAL-3,
BAL-4, TAL-1

Falha na válvula V-3.
Falha no controle de pressão do
gás combustível.

Continuação na próxima página
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Cenário de anormalidade Alarmes esperados Possíveis causas
c7 - Arraste de líquido pelo
gás combustível.

FAL-2, BAL-1,
BAL-2, BAL-3,
BAL-4, TAL-1

Falha na válvula V-5.
Falha no controle de drenagem do
líquido.

c8 - Vazão baixa do gás
combustível na saída do
vaso.

FAL-2, PAL-1,
TAL-1

Vazamento linhas p3, p4, p5 ou p6.
Falha no controle de pressão.
PIC-1

c9 - Vazão muito baixa do
gás combustível na saída
do vaso com desligamento
de chama.

FAL-2, PAL-1,
BAL-1, BAL-2,
BAL-3, BAL-4,
TAL-1

Vazamento linhas p3, p4, p5 ou p6.
Ausência de suprimento de gás
combustível.
Falha no controle de pressão PIC-
1.

c10 - Vazão alta do gás
combustível sem descola-
mento de chama.

FAH-2, PAH-1,
TAH-1

Falha na válvula V-3.
Falha no controle de pressão do
gás combustível.

c11- Vazão alta do gás
combustível na saída do
vaso com descolamento de
chama.

FAH-2, PAH-1,
BAL-1, BAL-2,
BAL-3, BAL-4,
TAL-1

Falha na válvula V-3.
Falha no controle de pressão do
gás combustível.

De posse desta tabela, é possível construir uma base de conhecimento estruturada
onde os alarmes esperados são relacionados aos cenários de anormalidade do processo e
aos seus respectivos gatilhos, como ilustrado na Figura 4.15. Por simplicidade, os gatilhos
escolhidos foram os primeiros alarmes esperados de cada cenário.

Além das informações mostradas na Figura 4.15, para cada alarme relacionado a cada
cenário de anormalidade, é necessário definir o tempo máximo esperado para o alarme
ocorrer após o gatilho. Para este parâmetro, por simplicidade, foi escolhido o tempo de
30 minutos para todos os alarmes da base de conhecimento proposta.

Como pôde ser observado, todos os cenários estão associados com a ocorrência de
vários alarmes. Na prática, existem mais instrumentos, e, por conseguinte, alarmes espe-
rados para os mesmos cenários. Ou seja, mesmo em um cenário ideal, em que os alar-
mes estão bem configurados, sem alarmes espúrios, o operador fica sujeito a interpretar
múltiplos alarmes para identificar o cenário e, por conseguinte a causa-raiz do incidente.
Assim, o processamento automático de alarmes se torna uma ferramenta útil ao operador
de forma a auxiliá-lo no processamento e interpretação dos alarmes apresentados.

4.4.2 Simulação
O processo de coqueamento descrito anteriormente foi modelado e simulado no Ma-

tlab® como forma de realizar uma primeira validação da proposta apresentada, bem como
simular os cenários possíveis de alarmes e as saídas do sistema para esses casos. Para isso
algumas considerações foram feitas:
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FAL-1 TAH-1

FAH-1 TAL-1

PAH-1 TAH-1

PAH-1 BAL-1 BAL-2 BAL-3 BAL-4 TAL-1

PAL-1 TAL-1

PAL-1 BAL-1 BAL-2 BAL-3 BAL-4 TAL-1
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Figura 4.15: Base de conhecimento.

• Para facilitar o entendimento, as variáveis foram normalizadas e tornadas adimen-
sionais.

• A temperatura de entrada do forno foi assumida como constante e com o valor de
100.

• A faixa da temperatura desejada de saída do forno é de 115 a 118.
• A vazão de entrada desejada deverá ficar entre 50 e 150.
• A pressão dos queimadores deverá estar entre 91 e 106,5.
• A vazão do gás combustível deverá ficar entre 40 e 58.
• O nível do líquido deverá ser de no máximo 75.

De posse dos limites de operação normal, os alarmes foram criados como mostrado
na Tabela 4.3.

Todos os cenários foram simulados isoladamente após o sistema ter alcançado o re-
gime. Para fins didáticos e apresentação da proposta, foram escolhidos dois cenários para
maior detalhamento que serão apresentados logo a seguir.
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Tabela 4.3: Alarmes criados para simulação.

Alarme Descrição Ponto de ativação
FAH-1 Vazão alta da carga 150
FAL-1 Vazão baixa da carga 50
TAH-1 Temperatura alta da saída do forno 118
TAL-1 Temperatura baixa na saída do forno 115
LAH-1 Nível alto do vaso de gás combustível 75
FAH-2 Vazão alta de gás combustível 58
FAL-2 Vazão baixa de gás combustível 40
PAH-1 Pressão alta nos queimadores 106,5
PAL-1 Pressão baixa nos queimadores 91,4
BAL-1 Ausência de chama no queimador BSL-1 IF BSL-1 is ON
BAL-2 Ausência de chama no queimador BSL-2 IF BSL-2 is ON
BAL-3 Ausência de chama no queimador BSL-3 IF BSL-3 is ON
BAL-4 Ausência de chama no queimador BSL-4 IF BSL-4 is ON

Cenário 1

O cenário 1 visa simular a vazão baixa ou nula na carga, representado na Tabela 4.2
por c1. Na ocorrência do alarme FAL-1 (gatilho), o sistema passou a observar e calcular
em tempo real o índice de similaridade Sc1 descrito anteriormente.

Para simular o cenário, a vazão foi forçadamente levada para um valor muito baixo e
o impacto dessa variação foi observado nas demais variáveis do sistema. A Figura 4.16
mostra o comportamento da temperatura de saída e da vazão da carga. Os demais sinais
foram omitidos, pois não sofreram impactos significativos com a variação da vazão da
carga.

A Tabela 4.4 mostra os alarmes reportados com seus respectivos instantes de tempo
para o cenário em questão.

Tabela 4.4: Alarmes anunciados para o cenário 1.

Instante (s) Alarme Estado
7126 FAL-1 ACTIVE
7356 TAH-1 ACTIVE

Como resultado, o único diagnóstico acusado foi o representado por c1 (Vazão nula/baixa
da carga). Assim, a Tabela 4.5 mostra a saída dos índices de ORc1 , CVc1 e Sc1 desde o mo-
mento da ativação do gatilho até o sistema ter se estabilizado novamente. A Figura 4.17,
por sua vez, mostra a evolução do índice de similaridade Sc1 com o tempo.

Para o cenário simulado em questão, a metodologia se mostrou promissora porque
conseguiu identificar o cenário de anormalidade e ainda estabeleceu um índice para que
o operador pudesse acompanhar a evolução do cenário, bem como a resposta às suas ma-
nobras. Assim, de posse dessa informação foi possível identificar com aproximadamente
4 minutos de antecedência a ocorrência e evolução da anormalidade.
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Figura 4.16: Comportamento das variáveis selecionadas para vazão baixa ou nula da carga
representada pelo cenário 1.

Tabela 4.5: Resultado para o cenário 1.

Instante (s) ORc1 CVc1 Sc1

7126 0.5 1.0 0.5
7146 0.65 1.0 0.65
7166 0.76 1.0 0.76
7186 0.82 1.0 0.82
7206 0.86 1.0 0.86
7226 0.89 1.0 0.89
7246 0.918 1.0 0.918
7266 0.937 1.0 0.937
7286 0.954 1.0 0.954
7306 0.969 1.0 0.969
7326 0.982 1.0 0.982
7346 0.994 1.0 0.994
7356 1 1.0 1

Cenário 2

O segundo cenário escolhido visa analisar o impacto da vazão baixa do gás combustí-
vel no sistema do forno e os alarmes envolvidos (representado por c8 na Tabela 4.2). Na
ocorrência do alarme FAL-2 (gatilho), o sistema passou a analisar e auxiliar na identifica-
ção da anormalidade através do cálculo dos índices descritos na Seção 4.3.

Para fins de simulação, a vazão do gás combustível foi forçadamente levada a zero e
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Figura 4.17: Índice de similaridade Sc1 para o cenário 1.

o impacto nas demais variáveis do sistema foi observado como mostra a Figura 4.18.

3500 4000 4500 5000 5500
0

20

40

FT−2

V
a

zã
o

Tempo em segundos
3500 4000 4500 5000 5500

0

50

100

PT−1

P
re

ss
ã

o

Tempo em segundos

3500 4000 4500 5000 5500

100

105

110

115

TT−1

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

Tempo em segundos

Figura 4.18: Comportamento das variáveis selecionadas para o cenário 2.

A Tabela 4.6 mostra os alarmes reportados com seus respectivos instantes de tempo
para o cenário em questão.

Diferentemente do cenário 1, onde apenas uma única saída provável foi apresentada,
neste novo cenário diversas saídas foram apresentadas na medida em que os alarmes acon-
teceram. Isso ocorreu porque outros alarmes envolvidos com o cenário em questão dis-
pararam outros gatilhos e assim foi necessário avaliar todos os cenários envolvidos e
informar o mais provável a cada instante. Nesse contexto, o índice S se mostrou ainda
mais importante, pois, além de mostrar o grau de pertinência no instante atual de um
determinado cenário, também evidenciou o cenário mais provável em relação aos demais.

Analisando o resultado mostrado pela Figura 4.19, pode-se observar que logo no início
da simulação, aproximadamente no instante t = 3610, o sistema apontou o cenário c8
(Vazão baixa do gás combustível na saída do vaso) como mais provável com índice Sc8 de
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Tabela 4.6: Alarmes anunciados para o cenário 2.

Instante Alarme Estado
3601 FAL-2 ACTIVE
3607 PAL-1 ACTIVE
3889 TAL-1 ACTIVE
4055 BAL-1 ACTIVE
4059 BAL-2 ACTIVE
4064 BAL-3 ACTIVE
4069 BAL-4 ACTIVE

3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100
0

0.5

1

 

 

3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100
0

0.5

1

 

 

3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100
0

0.5

1

 

 

3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100
0

0.5

1

Tempo em segundos

 

 

c5

c6

c8

c9

Figura 4.19: Índice de similaridade S dos cenários de anormalidade c5, c6, c8 e c9 para o
cenário 2, respectivamente.

similaridade 0,66 e os demais com valores abaixo de 0,5. À medida que o tempo avançou
o sistema passou a cada vez mais ratificar a evidência inicial e então o índice Sc8 aumentou
de valor até alcançar o valor máximo no instante t = 3891. Assim, o operador pôde
acompanhar a evolução do problema com aproximadamente 5 minutos de antecedência
em relação ao momento em que o índice alcançou o valor máximo. No entanto, após
estabilização, o cenário evoluiu para uma situação mais grave levando ao apagamento das
chamas do forno. Isso se tornou claro pela saída do índice a partir do instante t = 4055.
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Nesse momento, o valor de Sc8 passou a sofrer uma queda devido à ativação dos alarmes
de chama. Em contrapartida, o Sc9 passou a subir até o valor máximo apontando agora a
nova anormalidade.

Como observado pela análise do gráfico mostrado na Figura 4.19, os valores dos índi-
ces de Sc8 e Sc9 sofreram bruscas mudanças. Isso ocorreu porque as chamas são monitora-
das por um sensor que possui apenas dois estados possíveis: chama presente ou ausente.
Assim, essa característica impossibilita realizar cálculos de tendências nesses sinais. No
entanto, mesmo assim, a abordagem se demonstrou eficiente neste caso.

Demais cenários

Além dos cenários detalhados anteriormente, a metodologia foi testada em todos os
outros cenários apresentados na Tabela 4.2. Conforme pode ser observado pela análise
da tabela e, mesmo neste contexto didático, a proposta pareceu eficiente, uma vez que foi
possível antecipar ao operador cenários de anormalidades em curso. Isso ocorre porque
os dados de variáveis de processo são analisados em conjunto com alarmes de forma a
antecipar aos operadores cenários que precisam de atenção especial.

Tabela 4.7: Resultado para demais cenários.

Cenário de
Anormalidade

Principal saída apresentada Tempo de
predição (S>
0.8)

c2 Vazão alta da carga 211 s.
c3 Pressão baixa do gás combustível 415 s.
c4 Pressão muito baixa do gás combustível 15 s.
c5 Pressão alta do gás combustível 437 s.
c6 Pressão muito alta do gás combustível com des-

colamento de chama
161 s.

c7 Arraste de líquido pelo gás combustível 90 s.
c9 Vazão muito baixa do gás combustível na saída

do vaso com desligamento de chama
12 s.

c10 Vazão alta do gás combustível sem descola-
mento de chama

299 s.

c11 Vazão alta do gás combustível na saída do vaso
com descolamento de chama

172 s.

A Tabela 4.7 mostra um resumo dos resultados desta simulação inicial para os demais
cenários. Nota-se que as saídas principais apresentadas estão todas condizentes com as
saídas esperadas para o cenário. Ou seja, nessa simulação, o sistema teve 100% de acerto
com relação à saída esperada. Além disso, para uma medida do grau de predição do diag-
nóstico, foi apresentada na Tabela 4.7 a métrica do tempo entre o instante em que o índice
S se tornou maior que 0.8 até alcançar valor máximo. Assim, com exceção dos cenários
c4 e c9, o sistema apresentou a saída com um tempo satisfatório de antecipação (entre 90
a 432 segundos). Já nos cenários c4 e c9 esse tempo foi curto devido às características do
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sinal de ausência de chama presentes nos alarmes esperados desses cenários. Por se tratar
de um sinal digital, a curva de tendência não pôde ser calculada e com isso a mudança
do índice S se tornou mais abrupta. Mesmo assim, a abordagem se mostrou útil também
nesses casos, pois apontou o problema corretamente e o operador pôde acompanhar o
agravamento do cenário.

4.5 Comentários finais do capítulo
Neste capítulo foram apresentadas a proposta da tese e suas formalizações. Além

disso, foi realizado um exemplo de aplicação em um cenário hipotético e didático como
forma de facilitar o entendimento da proposta.

No próximo capítulo será realizada a validação da proposta em um estudo de caso de
uma planta simulada aceita pela comunidade científica como benchmark de problemas de
plant wide, ou seja, problemas que envolvem a operação e controle de toda uma planta
industrial.
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Capítulo 5

Configuração experimental

Para o experimento e validação do método proposto foi realizado um estudo de caso
utilizando como base o processo industrial simulado chamado Tennessee Eastman Pro-
cess (TEP). O TEP foi proposto por Downs & Vogel (1993) para servir de benchmark em
diversos problemas de plant wide. Atualmente, esse benchmark vem sendo utilizado lar-
gamente pela comunidade científica como fonte de dados para teste de diversos métodos
de diagnóstico de processo e controle (Chiang 2001).

O TEP foi criado pela companhia Eastman Chemical para disponibilizar um ambiente
industrial realista que possibilitasse a avaliação de métodos de controle, monitoramento,
diagnóstico, dentre outros. O processo é baseado em uma planta real onde os componen-
tes, cinética e condições operacionais foram ligeiramente modificados por questões de
proteção do negócio.

O TEP, além de simular todo funcionamento do processo em operação normal, possui
também algumas simulações de distúrbios de processo para que testes possam ser feitos
na presença destes distúrbios. Ao todo 20 distúrbios podem ser habilitados isoladamente
ou em conjunto para simular perturbações na operação do processo.

No entanto, apesar desta funcionalidade, para o propósito desta tese foi verificado
que tais distúrbios muitas vezes causam perturbações que podem ser contornadas ade-
quadamente pelo próprio controle regulatório do processo. Baseando-se na sua própria
definição, um alarme só deve ser habilitado caso precise de ação operacional para contor-
nar a anormalidade. Assim, distúrbios que são tratados adequadamente pela camada de
controle não devem gerar alarmes.

Tendo esta premissa estabelecida e como uma contribuição desta tese, este capítulo irá
propor uma configuração de alarmes do TEP, bem como novos distúrbios/falhas que ne-
cessitem inevitavelmente de ação externa para que possam ser contornados. Desta forma,
os alarmes podem ser corretamente configurados e passam a ter o seu real sentido, como
sugerem as boas práticas de gestão de alarmes.

Diante disto, as próximas seções descreverão em mais detalhes o TEP e toda configu-
ração do experimento. Como não há na literatura um benchmark focado na problemática
de alarmes, espera-se que esta tese possa contribuir também na extensão do TEP na cria-
ção de um benchmark para problemas relacionados a alarmes.
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5.1 Preparação do ambiente

Como introduzido no início deste capítulo, o TEP é um simulador baseado em uma
planta real da Eastman Chemical. Esta seção focará em detalhar o processo, equações, va-
riáveis controladas, dentre outros detalhes necessários para o entendimento do processo.

Do ponto de vista químico, o processo tem o objetivo de produzir dois produtos a partir
de quatro reagentes conforme pode ser observado pela equação 5.1. Além dos produtos
líquidos produzidos G e H, há também a produção de um subproduto F inerte.

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

A(g)+E(g)! F(liq),
3D(g)! 2F(liq),

(5.1)

As reações são irreversíveis, exotérmicas e aproximadamente de primeira ordem em
relação à concentração dos reagentes. As velocidades de reações são em função da tem-
peratura seguindo a expressão de Arrhenius. A reação para produzir G tem maior energia
de ativação resultando em maior sensibilidade à temperatura.

Com relação ao processo, este tem cinco principais unidades de operações: o reator,
o condensador do produto, o separador vapor-líquido, o compressor de recirculação e a
coluna retificadora (stripper) como pode ser observado na Figura 5.1.

O fluxo inicia com o alinhamento dos reagentes gasosos para o reator, onde reagem
para formar os produtos líquidos. As reações em fase gasosa são catalisadas por um ca-
talisador não volátil dissolvido na fase líquida. Como são reações exotérmicas, o reator
possui um sistema de resfriamento para remover o calor gerado pela reação. Em seguida,
os produtos saem do reator ainda na forma de vapor misturados com uma parcela dos
reagentes não reagidos. A corrente do produto segue para um resfriador onde são con-
densados e de lá vão para um separador vapor-líquido. Os componentes não condensados
nesta etapa são recirculados para o reator através de um compressor. Já os componen-
tes condensados são alinhados para a coluna retificadora para a remoção dos reagentes
remanescentes. Por fim, os produtos G e H saem pela base da coluna retificadora para
serem refinados na seção seguinte (não incluída neste problema). Os reagentes inertes e
os subprodutos provenientes do separador vapor-líquido são expurgados do sistema.

Do ponto de vista de automação e monitoramento, o processo possui 41 variáveis
mensuráveis e 12 variáveis manipuláveis, como mostram as Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3.

Durante a operação do processo há algumas restrições. Estas restrições são geralmente
impostas por características dos equipamentos, componentes, etc. Sabendo disso, a seção
seguinte detalha as restrições operacionais, pois, muitas vezes, estas restrições são base
para a configuração dos alarmes.
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Figura 5.1: Fluxo do Processo TEP.
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Tabela 5.1: Variáveis de processo manipuláveis.

Nome da Variável Número da Variável Caso-base (%) Limite inferior Limite superior Unidade
Vazão de D (linha 2) XMV(1) 63,053 0 5811 Kgh�1
Vazão de E (linha 3) XMV(2) 53,980 0 8354 Kgh�1
Vazão de A (linha 1) XMV(3) 24,644 0 1,017 kscmh
Vazão de A e C (linha 4) XMV(4) 61,302 0 15,25 kscmh
Válvula de recirculação do compressor XMV(5) 22,210 0 100 %
Válvula de purga (linha 9) XMV(6) 40,064 0 100 %
Vazão do líquido do separador (linha 10) XMV(7) 38,100 0 65,71 m3h�1
Vazão de líquido na coluna retificadora (linha 11) XMV(8) 46,534 0 49,10 m3h�1
Válvula de vapor da coluna retificadora XMV(9) 47,446 0 100 %
Vazão de água do resfriador do reator XMV(10) 41,106 0 227,1 m3h�1
Vazão de água do condensador XMV(11) 18,114 0 272,6 m3h�1
Velocidade do agitador XMV(12) 50,000 150 250 rpm

5.1.1 Restrições

Como todo e qualquer processo industrial, há no TEP restrições de operação do pro-
cesso. A Tabela 5.4 lista essas restrições que devem ser respeitadas. Essas restrições
são proteções aos equipamentos e estão configuradas nas estratégias de intertravamento
e, quando acionadas, levam ao encerramento da simulação.

5.1.2 Distúrbios

Os distúrbios são alterações relacionadas às mudanças de energia ou material na en-
trada ou saída do processo. Ou, ainda, podem ser uma mudança no ponto de trabalho do
processo, geralmente aplicada repentinamente, o que causa perturbações na estabilidade
da planta.

O Tennessee Eastman Process Simulator possui 20 distúrbios pré-programados (Ta-
bela 5.5). Os distúrbios de 1 a 7 estão associados com uma variação de um degrau em
algumas variáveis do processo. Já os distúrbios de 8 a 12 estão associados ao aumento
de variabilidade de algumas variáveis de processo. O distúrbio 13 trata de um retardo na
velocidade da reação e os distúrbios 14 e 15 estão associados a agarramento de válvulas.

5.1.3 Simulação

O código de simulação do processo foi escrito originalmente em Fortran e disponi-
bilizado em Downs & Vogel (1993). Mais recentemente o sistema foi transcrito para
Matlab® e Simulink® conforme apresentado por Bathelt et al. (2015). Nessa versão,
o simulador foi implementado com 50 estados em malha aberta e com um segundo de
intervalo de integração.

Para a execução foram disponibilizados seis modos de operação através da variação da
taxa de produção (razão dos produtos G/H). No entanto, para o presente trabalho apenas
o caso-base será utilizado (Modo 1).
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Tabela 5.2: Variáveis de processo contínuo mensuráveis.

Nome da Variável Número da Variável Caso-base Unidade
Vazão de A (linha 1) XMEAS(1) 0,25052 kscmh
Vazão de D (linha 2) XMEAS(2) 3664 kgh�1
Vazão de E (linha 3) XMEAS(3) 4509,3 kgh�1
Vazão de A e C (linha 4) XMEAS(4) 9,3477 kscmh
Vazão de reciclo (linha 8) XMEAS(5) 26,902 kscmh
Vazão de entrada no reator (linha 6) XMEAS(6) 42,339 kscmh
Pressão do reator XMEAS(7) 2705,0 kPa
Nível do reator XMEAS(8) 75,000 %
Temperatura do reator XMEAS(9) 120,40 �C
Vazão de purga (linha 9) XMEAS(10) 0,33712 kscmh
Temperatura do vaso separador de produto XMEAS(11) 80,109 �C
Nível do vaso separador de produto XMEAS(12) 50,000 %
Pressão do vaso separador de produto XMEAS(13) 2633,7 kPa
Vazão de subfluxo do vaso separador de produto (linha 10) XMEAS(14) 25,160 m3h�1
Nível da coluna retificadora XMEAS(15) 50,000 %
Pressão da coluna retificadora XMEAS(16) 3102,2 kPA
Subfluxo da coluna retificadora (linha 11) XMEAS(17) 22,949 m3h�1
Temperatura da coluna retificadora XMEAS(18) 65,731 �C
Vazão de vapor da coluna retificadora XMEAS(19) 230,31 kgh�1
Potência do compressor XMEAS(20) 341,43 kG
Temperatura de saída da água do resfriador do reator XMEAS(21) 94,599 �C
Temperatura de saída da água de resfriamento do separador XMEAS(22) 77,297 �C

5.1.4 Controle

A simulação do TEP disponibilizada pela Eastman Chemical é instável em malha
aberta. Assim, faz-se necessária a aplicação de técnicas de controle para a estabilização
da planta.

Em (Lyman & Georgakis 1995) foram propostas quatro diferentes estratégias de con-
troles usando controle proporcional (P) e proporcional-integral (PI). Para o presente traba-
lho foi utilizado o controle PI, pois apresentou melhor desempenho segundo os próprios
autores.

A estrutura de controle utilizada consiste em dezenove malhas de controle que podem
ser observadas pela análise da Figura 5.1. Os parâmetros exatos do ganho de alguns
controladores não puderam ser determinados pelo trabalho de Lyman & Georgakis (1995),
pois estes foram escalados para serem adimensionais, sem o detalhamento dos valores
máximos e mínimos. No entanto, Chiang (2001) estimou esses parâmetros conforme
apresentado na Tabela 5.6.

Uma vez com o simulador descrito e devidamente configurado com os controlado-
res propostos por Lyman & Georgakis (1995), o processo está apto a ser executado. No
entanto, é necessário ainda configurar os alarmes e os cenários de falha. Assim, a pró-
xima seção, como contribuição desta tese, irá detalhar a preparação deste ambiente para
permitir a criação dos alarmes e em seguida a execução dos testes da abordagem proposta.



74 CAPÍTULO 5. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

Tabela 5.3: Variáveis mensuráveis amostradas.

Análise da alimentação do reator (linha 6) - Frequência de amostragem = 0,1h - Atraso = 0,1h
Componente Número da variável Caso-base Unidade

A XMEAS(23) 32,188 mol%
B XMEAS(24) 8,8933 mol%
C XMEAS(25) 26,383 mol%
D XMEAS(26) 6,8820 mol%
E XMEAS(27) 18,776 mol%
F XMEAS(28) 1,6567 mol%

Análise do gás da purga (linha 9) - Frequência de amostragem = 0,1h - Atraso = 0,1h
A XMEAS(29) 32,958 mol%
B XMEAS(30) 13,823 mol%
C XMEAS(31) 23,978 mol%
D XMEAS(32) 1,2565 mol%
E XMEAS(33) 18,579 mol%
F XMEAS(34) 2,2633 mol%
G XMEAS(35) 4,8436 mol%
H XMEAS(36) 2,29 mol%

Análise do produto (linha 11) - Frequência de amostragem = 0,25h - Atraso = 0,25h
D XMEAS(37) 0,01787 mol%
E XMEAS(38) 0,83570 mol%
F XMEAS(39) 0,09858 mol%
G XMEAS(40) 53,724 mol%
H XMEAS(41) 43,828 mol%

Tabela 5.4: Restrições de operação do processo.

Limites normais de operação Limites de shutdown
Variável de processo Limite inferior Limite superior Limite inferior Limite superior
Pressão do reator nenhum 2895 kPa nenhum 3000kPa
Nível do reator 50% (11,8m3) 100% (21,3m3) 2m3 24m3

Temperatura do reator nenhum 150�C nenhum 175�C
Nível do vaso separador de produto 30% (3,3m3) 100% (9m3) 1m3 12m3

Nível-base da coluna retificadora 30% (3,5m3) 100% (6,6m3) 1m3 8m3

5.1.5 Cenários de anormalidades
Nesta seção serão apresentados os detalhes necessários de preparação do ambiente do

Tennessee Eastman Process para representar com maior fidelidade possível cenários de
situações anormais que possibilitem colher resultados da aplicação da proposta.

O simulador Tennessee Eastman Process possui um conjunto de distúrbios configu-
rados conforme discutido na Seção 5.1.2 e detalhado na Tabela 5.5. No entanto, após
análise percebeu-se que os distúrbios existentes, em sua maioria, geram situações anor-
mais que são contornadas pelo próprio sistema de controle, sem maiores consequências.
Deste modo, os distúrbios propostos são satisfatoriamente tratados pela camada do con-
trole proposto por Lyman & Georgakis (1995).

Como consequência, o efeito percebido no processo são oscilações insuficientes para
levar a planta a uma situação de instabilidade em que se torne necessária a intervenção de
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Tabela 5.5: Distúrbios do processo.

Variável Variável de processo Tipo
IDV(1) Taxa de A/C, Composição de B constante (linha 4) Degrau
IDV(2) Composição de B, taxa de A/C constante (linha 4) Degrau
IDV(3) Temperatura de D Degrau
IDV(4) Temperatura de entrada de água do resfriador do reator Degrau
IDV(5) Temperatura de entrada da água do condensador Degrau
IDV(6) Perda de vazão de A (linha 1) Degrau
IDV(7) Perda de pressão de C - Redução de disponibilidade (linha 4) Degrau
IDV(8) composição de A, B, C (linha 4) Variação aleatória
IDV(9) Temperatura de D (linha 2) Variação aleatória
IDV(10) Temperatura de C (linha 2) Variação aleatória
IDV(11) Temperatura de entrada de água do resfriador do reator Variação aleatória
IDV(12) Temperatura de entrada da água do condensador Variação aleatória
IDV(13) Cinética da reação Movimento lento
IDV(14) Válvula do resfriador do reator Agarramento
IDV(15) Válvula do condensador Agarramento
IDV(16) Desconhecido Desconhecido
IDV(17) Desconhecido Desconhecido
IDV(18) Desconhecido Desconhecido
IDV(19) Desconhecido Desconhecido
IDV(20) Desconhecido Desconhecido

um operador humano. Tomando como base o modelo de condições de processo apresen-
tado na Seção 2.2.1, neste caso, esses distúrbios não devem ser tratados pela camada de
sistema de alarmes.

Diante disso, foi necessário criar novos cenários de anormalidades que forçassem a
planta para uma situação instável, de modo que a ação do operador se tornasse essencial
para o restabelecimento da estabilidade através de intervenções manuais no processo.

Assim, para a criação dos cenários foi escolhida a simulação de falhas nas válvulas
de atuação dos controladores como forma de gerar uma instabilidade cuja intervenção
operacional fosse necessária. Para isso foram estabelecidas condições de segurança a fim
de que, ao entrar em falha, as válvulas fossem levadas para esses estados. Para fins de
simulação, ao entrar em falha, a válvula simulada deverá assumir, dependendo do seu
tipo, um dos três comportamentos conforme detalhado a seguir:

• Falha fecha - Ao entrar em falha, a válvula é forçada para a posição fechada.
• Falha abre - Ao entrar em falha, a válvula é forçada para a posição aberta.
• Falha estacionária - Ao entrar em falha, a válvula mantém sua última posição de

maneira constante independentemente do sinal de posicionamento.

Diante disso, foram simuladas falhas em nove válvulas de controle conforme deta-
lhado na Tabela 5.7. O tipo de falha das válvulas foi escolhido de forma a maximizar a
segurança do processo levando-o para o estado seguro.
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Tabela 5.6: Estrutura do controle.

Malha Manipulada Controle Primário (P)
Secundário (S) Ganho Td (segundos) Amostragem

1 XMV(1) XMEAS(2) S 0,172 • 3
2 XMV(2) XMEAS(3) S 0,120 • 3
3 XMV(3) XMEAS(1) S 98,3 • 3
4 XMV(4) XMEAS(4) S 6,56 • 3
5 XMV(5) XMEAS(5) - -0,157 1 3
6 XMV(6) XMEAS(10) S 122 • 3
7 XMV(7) XMEAS(12) - -2,94 • 3
8 XMV(8) XMEAS(15) - -2,31 • 3
9 XMV(9) XMEAS(19) S 0,0891 • 3

10 XMV(10) XMEAS(21) S -1,04 1452 3
11 XMV(11) XMEAS(17) - 2,37 2600 3
12 - - - - - -
13 XMEAS(1) XMEAS(23) P 1770 3168 360
14 XMEAS(2) XMEAS(26) P 0,143 3168 360
15 XMEAS(3) XMEAS(27) P 0,0284 5069 360
16 XMEAS(19) XMEAS(18) P/S 0,0283 236 3
17 XMEAS(4) XMEAS(8) P 14,6 3168 3
18 XMEAS(21) XMEAS(9) P 12,6 982 3
19 XMEAS(10) XMEAS(30) P -1233 6336 360
20 XMEAS(18) XMEAS(38) P -157 12408 900
21 - - - - - -

5.1.6 Configuração dos alarmes

Uma vez definido o cenário de anormalidade, a próxima etapa consiste em definir as
configurações de alarmes da planta em questão. O simulador Tennessee Eastman Process
não provê por padrão limites de alarmes. Em vez disso, o TEP propõe apenas alguns pou-
cos limites operacionais levando em conta apenas restrições dos equipamentos conforme
apresentado na Tabela 5.4.

Sendo assim, faz-se necessário realizar uma nova configuração de alarmes a partir
de estabelecimento de limites mais restritivos da operação desejada. Diante disso, foram
definidos novos alarmes e seus respectivos limites.

Para determinação de limiares de alarmes é necessário identificar valores-limite para
a variável de processo que representem desvio no funcionamento normal da planta in-
dustrial. Para este fim pode ser utilizado um método estatístico amostral baseado em um
histórico de funcionamento do processo considerado normal. Esta amostra de funciona-
mento normal é utilizada para gerar uma média amostral µ e um desvio-padrão amostral
s. Assumindo uma distribuição normal para os valores da variável de processo, dentro
do histórico selecionado, podemos definir os limiares pela região que contém 99% dos
valores possíveis na operação normal (Han et al. 2016). Assim, estes limiares podem ser
definidos pela equação (5.2).

l = µ±3s (5.2)
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Tabela 5.7: Falhas simuladas.

Falha Descrição da falha Tipo de Falha
falha-1 Falha na válvula que controla vazão do reagente D na linha 2 Falha abre
falha-2 Falha na válvula que controla vazão do reagente E na linha 3 Falha abre
falha-3 Falha na válvula que controla vazão do reagente A na linha 1 Falha fecha
falha-4 Falha na válvula que controla vazão do reagente A/B/C na linha 4 Falha fecha
falha-5 Falha na válvula que controla vazão de purga na linha 9 Falha abre
falha-6 Falha na válvula que controla vazão do líquido do vaso separador na linha 10 Falha fecha
falha-7 Falha na válvula que controla vazão do líquido da coluna retificadora na linha 11 Falha fecha
falha-8 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do reator na linha 12 Falha fecha
falha-9 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do condensador na linha 13 Falha abre

Na equação (5.2) µ é a média amostral e s é o desvio padrão amostral dos valores da
variável de processo. Dessa forma, os limites para uma variável x podem ser definidos
pelas equações (5.3) e (5.4).

xl = µ�3s (5.3)

xh = µ+3s (5.4)

Onde xl representa o limite de um alarme do tipo low e xh representa o limite de um
alarme do tipo high. Este método estatístico que calcula os limites de alarmes a partir das
equações (5.3) e (5.4) ficou conhecido como o método 3s, pois define a região normal
como sendo a área da distribuição gaussiana distante até ±3s em relação à média.

Assim, foi aplicado o método 3s apresentado no simulador TEP. Para isso, a planta
foi simulada durante 58 horas com diversas configurações de distúrbios. Como dito ante-
riormente, os distúrbios padrões do TEP podem geram oscilações nas malhas de controle,
porém os próprios controladores são capazes de lidar adequadamente. Por isso, esses
distúrbios foram considerados operação normal do processo. Após a fase de start-up do
processo, as principais variáveis operacionais mensuráveis foram monitoradas e seus li-
mites de alarmes (threshold) foram estabelecidos. A Tabela 5.8 mostra os valores obtidos
com o método ±3s e configurados. Como pode ser visto, foram configurados alarmes das
22 variáveis de processo mensuráveis contínuas. Por outro lado, não foram adicionados
alarmes nas variáveis amostradas, pois estas são amostradas a cada hora e defasadas tam-
bém de uma hora. Por serem informações obtidas por análise em laboratório, optou-se
por deixá-las de fora da configuração de alarmes para o escopo desta tese.

Conforme abordado na Seção 2.1.3, além dos threshold dos alarmes, é importante re-
alizar o ajuste do deadband e do delay time para minimizar a ocorrência de falsos alarmes
provenientes de ruído de medição e valores espúrios.

Assim, para o deadband empregou-se a boa prática de ajustes estabelecidos pela ISA
18.2 (Conforme apresentado na Tabela 2.1), que sugere que sinais de vazão e nível utili-
zem 5% do intervalo de operação normal da variável, pressão 2% e temperatura 1%. O
intervalo de operação normal foi considerado o intervalo entre os limiares dos alarmes
HIGH e LOW.

Complementarmente, o delay time foi ajustado para 5 segundo para todas as variáveis.
Foi utilizado apenas o delay-on, ou seja, aquele usado durante a ativação do alarme. Ape-
sar da recomendação da norma ISA 18.2 sugerir entre 15 e 60 segundos (a depender do
tipo da variável), para o TEP foi escolhido um limite mais restritivo. Isso se deve ao fato
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Tabela 5.8: Limites de alarmes definidos.

Variável Alarme Low Alarme High Tag do alarme
XMEAS(1) -0,005 0,569 XMEAS-1
XMEAS(2) 3588,203 3719,854 XMEAS-2
XMEAS(3) 4349,864 4544,362 XMEAS-3
XMEAS(4) 8,879 9,565 XMEAS-4
XMEAS(5) 30,941 33,791 XMEAS-5
XMEAS(6) 46,113 48,978 XMEAS-6
XMEAS(7) 2764,737 2833,018 XMEAS-7
XMEAS(8) 63,309 66,69 XMEAS-8
XMEAS(9) 122,74 123,06 XMEAS-9

XMEAS(10) 0,016 0,421 XMEAS-10
XMEAS(11) 90,564 93,406 XMEAS-11
XMEAS(12) 45,551 54,456 XMEAS-12
XMEAS(13) 2668,043 2737,82 XMEAS-13
XMEAS(14) 24,571 25,958 XMEAS-14
XMEAS(15) 38,206 61,42 XMEAS-15
XMEAS(16) 3290,009 3370,624 XMEAS-16
XMEAS(17) 22,501 23,273 XMEAS-17
XMEAS(18) 64,814 68,406 XMEAS-18
XMEAS(19) -3,399 3,424 XMEAS-19
XMEAS(20) 261,693 283,585 XMEAS-20
XMEAS(21) 100,06 104,699 XMEAS-21
XMEAS(22) 88,421 95,928 XMEAS-22

de se tratar de uma planta simulada onde não há simulação de leituras espúrias. Assim,
tornou-se desnecessário utilizar valores altos para esta configuração. De outro modo, uma
vez que o delay time implica um atraso da notificação do alarme, decidiu-se deixá-lo mais
restritivo para se adequar às características do simulador.

Para simplificar, a Tabela 5.9 resume as configurações de deadband para os alarmes
criados.

Realizada a configuração dos alarmes, o TEP está pronto para ser simulado e servir de
benchmark para problemáticas de alarmes. Estas definições são contribuições desta tese,
a fim de auxiliar na validação de trabalhos de diversas áreas que envolvam alarmes, dentre
eles:

• Sintonia de alarmes;
• Remoção de alarmes ruidosos;
• Diagnóstico de falhas a partir dos alarmes;
• Racionalização de alarmes;
• Priorização dinâmica de alarmes;
• Supressão automática de alarmes.

Uma vez que toda a configuração do TEP foi finalizada, a próxima seção irá detalhar a
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Tabela 5.9: Deadband dos alarmes configurados.

Variável Deadband high Deadband low Tag do alarme
XMEAS(1) -0,005 0,540 XMEAS-1
XMEAS(2) 3767,613 3533,861 XMEAS-2
XMEAS(3) 4567,357 4317,143 XMEAS-3
XMEAS(4) 9,322 9,086 XMEAS-4
XMEAS(5) 32,488 32,101 XMEAS-5
XMEAS(6) 48,418 46,529 XMEAS-6
XMEAS(7) 2820,031 2776,357 XMEAS-7
XMEAS(8) 66,474 63,355 XMEAS-8
XMEAS(9) 123,967 121,829 XMEAS-9

XMEAS(10) 0,016 0,399 XMEAS-10
XMEAS(11) 91,469 92,471 XMEAS-11
XMEAS(12) 47,828 51,733 XMEAS-12
XMEAS(13) 2721,403 2683,063 XMEAS-13
XMEAS(14) 25,799 24,660 XMEAS-14
XMEAS(15) 40,116 58,349 XMEAS-15
XMEAS(16) 3355,809 3303,211 XMEAS-16
XMEAS(17) 23,626 22,109 XMEAS-17
XMEAS(18) 65,462 67,721 XMEAS-18
XMEAS(19) -3,568 3,252 XMEAS-19
XMEAS(20) 266,926 277,913 XMEAS-20
XMEAS(21) 101,060 103,652 XMEAS-21
XMEAS(22) 89,305 94,968 XMEAS-22

definição da base de conhecimento para testes e validação da abordagem. Por se tratar de
uma planta onde os cenários podem ser simulados, foi utilizada uma abordagem baseada
em dados para geração e validação da base de conhecimento conforme será descrito logo
a seguir.

5.1.7 Definição da base de conhecimento
Conforme mostrado na Seção 4.2.1, a base de conhecimento, em linhas gerais, é com-

posta por um conjunto de alarmes esperados para cada cenário de anormalidade. Sendo
assim, é necessário mapear um conjunto de alarmes esperados para cada possível falha.

Para a presente proposta foi utilizado um método baseado em dados para colher a base
de conhecimento a partir da própria execução da simulação em diversos cenários de falha.
Como o TEP é uma plataforma simulada, esta abordagem se torna mais prática. Em um
cenário real, caso haja histórico de alarmes, esta abordagem também poderá ser utilizada.
No entanto, em caso de inexistência ou de dados insuficientes, a base de conhecimento
deverá ser criada por profissionais que conheçam a operação da planta.

Neste sentido, a proposta consiste em realizar diversas simulações de falhas no pro-
cesso de forma a colher o comportamento do sistema e então criar a base de conhecimento
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com os alarmes esperados para cada cenário de anormalidade.

Assim, o simulador foi configurado com controlador, alarmes e demais configurações
detalhados na Seção 5.1 e foram realizadas diferentes simulações em diversos cenários de
falha. Cada simulação teve duração de 58 horas ou até que o sistema de proteção atuasse
no desligamento automático do processo devido aos limites operacionais.

Cada falha foi então simulada 3 vezes. Ao final, após diversas simulações, foi criado
um grafo com o relacionamento das falhas com os respectivos alarmes acionados. A
Figura 5.2 mostra o resultado obtido após todas estas simulações. Como pode ser visto,
em laranja são destacados os alarmes reportados durante as simulações. Em vermelho,
por sua vez, estão indicadas as falhas simuladas e, por fim, as arestas relacionam as falhas
com os alarmes reportados. Como para a base de conhecimento proposta não existe a
necessidade de impor questões temporais e de ordem, o próprio grafo já é um bom ponto
de partida para a construção da base de conhecimento.

Além disso, a análise da figura nos permite refletir que, como sugerido por este traba-
lho, que um alarme, normalmente, está associado a mais de uma falha do processo. Como
consequência, a inferência pelo operador da falha pela simples análise dos alarmes ativos
torna-se uma tarefa complexa, reforçando, assim, a importância de sistemas de apoio à
operação para realizar essa tarefa.

Além do relacionamento dos alarmes com as falhas, é preciso também definir para a
base de conhecimento os gatilhos que iniciarão o processamento dos cenários de falha.
Para isso, foi utilizado o gatilho do tipo ANY, que é ativado quando qualquer alarme,
dentro de um conjunto preestabelecido, é ativado. Por facilidade da apresentação, foi
utilizada a forma reduzida de definir o gatilho ANY, de modo que, em vez de listar todos
os alarmes, empregou-se o identificador do cenário de anormalidade. Assim, quando
qualquer alarme relacionado ao cenário de anormalidade ocorre, o gatilho deste cenário é
disparado.

A Figura 5.3 mostra a base de conhecimento completa gerada a partir de simulações
do processo pelo método aqui proposto. Foram criados nove diferentes cenários de anor-
malidades, todas elas necessitam de ação operacional para serem contornadas. Como
pode ser visto pela análise da Figura 5.3, para cada gatilho está relacionado um determi-
nado cenário de falha que por sua vez indica um conjunto de alarmes esperados. Para cada
alarme esperado, é indicado o identificador do alarme e a janela de tempo esperada para a
ocorrência do dado alarme. Além das informações detalhadas pela Figura 5.3, para cada
alarme relacionado é necessário relacionar a variável de processo fonte para a geração do
alarme, bem como o valor do ponto de ajuste de alarme.

Tendo a base definida, já é possível simular o processo e verificar o funcionamento da
abordagem. No entanto, antes de seguir, será realizada uma análise da base de conheci-
mento gerada com o objetivo de medir a sua qualidade. Espera-se, assim, perceber se há
cenários de anormalidades com conjunto de alarmes iguais ou muito similares, ou, ainda,
com outros problemas que possam vir a causar impacto na qualidade do diagnóstico a ser
realizado.
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Figura 5.2: Relacionamento entre falhas e alarmes para o TEP.
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Figura 5.3: Base de conhecimento para o TEP.
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Análise da base de conhecimento

Após gerar a base de conhecimento é possível realizar uma série de análises para
verificar a qualidade da base de conhecimento gerada. As análises propostas nesta seção
são de extrema valia para a avaliação geral da base de conhecimento gerada e são também
uma contribuição desta tese.

A primeira análise consiste em realizar uma totalização dos alarmes mais frequen-
tes para cada entrada na base de conhecimento. O resultado pode ser observado na Fi-
gura 5.4. Como pode ser observado, os alarme XMEAS-12:HIGH e XMEAS-14:HIGH
estão presentes em seis diferentes falhas. Assim, pode-se concluir que são alarmes mais
sensíveis às variações do processo. Além disso, são alarmes com pouca informação agre-
gada já que não são determinantes para a classificação da falha a que o processo está
submetido. Já no outro extremo encontram-se os alarmes XMEAS-22:HIGH, XMEAS-
04:HIGH, XMEAS-17:LOW, XMEAS-04:LOW, XMEAS-18:HIGH, XMEAS-09:HIGH
presentes em apenas uma única falha. Esses alarmes têm bastante informação agregada já
que suas ocorrências podem ser decisivas na classificação da falha.

Figura 5.4: Quantidade de falhas por alarme.

Outra análise consiste em fazer o processo inverso. Ou seja, realizar a totalização do
número de alarmes associados com cada falha, conforme ilustrado na Figura 5.5. Pela
análise do resultado, pode-se observar que a falha-14 é a falha com mais alarmes associ-
ados. Então, trata-se de uma falha de classificação mais complexa. Ainda assim, pode-se
entender que é uma falha que traz bastante impacto no processo já que acaba por afetar
diversas variáveis. Falhas dessa natureza tendem a ser mais críticas do que falhas com
poucos alarmes associados. Como contraponto, observa-se a falha-6 com apenas quatro
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alarmes associados. Nesse caso, trata-se de uma falha de classificação possivelmente mais
simples e de menor impacto ao processo como um todo.

Falha-3

Falha-8

Falha-7

Falha-1

Falha-2

Falha-4

Falha-5

Falha-6

Falha-9

Quantidade de alarmes por cenário de anormalidade

Figura 5.5: Quantidade de alarmes por falha.

Além das análises totalizadoras propostas anteriormente, foi realizado um levanta-
mento do grau de similaridade entre os cenários de falha da base de conhecimento. Essa
medida visa entender o quão similar é o conjunto de alarmes esperados entre dois ce-
nários de anormalidades. Quanto mais similares, mais complexa a classificação. Para
a medida de similaridade foi utilizado o coeficiente de Jaccard, que consiste em uma
medida estatística usada para comparar a similaridade e a diversidade entre conjuntos fi-
nitos (Jaccard 1908). Matematicamente, o índice de Jaccard é definido como o número
de elementos da interseção entre os dois conjuntos dividido pelo número de elementos da
união, conforme mostra a equação 5.5.

J(A,B) =
|A\B|
|A[B| (5.5)

A Tabela 5.10 mostra o resultado da computação do índice de Jaccard entre as falhas.
O valor do coeficiente varia entre 0 e 1, sendo o valor 0 para conjuntos disjuntos e 1
para conjuntos iguais. Por se tratar de uma medida comutativa, a tabela é simétrica.
Para facilitar a interpretação da tabela foi utilizada uma escala de cores entre verde claro
(nenhuma similaridade) até vermelho (alta similaridade).

Como pode ser observado, com exceção da diagonal principal que compara duas fa-
lhas iguais, existe pouca similaridade entre as falhas na base de conhecimento proposta.
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Tabela 5.10: Coeficiente de Jaccard entre falhas.

falha-1 falha-2 falha-3 falha-4 falha-5 falha-6 falha-7 falha-8 falha-9
falha-1 1,00 0,57 0,57 0,13 0,22 0,14 0,20 0,31 0,38
falha-2 0,57 1,00 0,67 0,00 0,25 0,27 0,14 0,27 0,33
falha-3 0,57 0,67 1,00 0,09 0,33 0,27 0,14 0,36 0,25
falha-4 0,13 0,00 0,09 1,00 0,26 0,06 0,05 0,21 0,26
falha-5 0,22 0,25 0,33 0,26 1,00 0,08 0,00 0,19 0,25
falha-6 0,14 0,27 0,27 0,06 0,08 1,00 0,00 0,08 0,17
falha-7 0,20 0,14 0,14 0,05 0,00 0,00 1,00 0,07 0,14
falha-8 0,31 0,27 0,36 0,21 0,19 0,08 0,07 1,00 0,19
falha-9 0,38 0,33 0,25 0,26 0,25 0,17 0,14 0,19 1,00

Apenas falha-1, falha-2 e falha-3 possuem coeficiente maior que 0,5. Esse resultado re-
força a qualidade da base de conhecimento gerada já que o conjunto de alarmes esperados
para cada falha não é tão similar, facilitando a etapa de classificação.

Mesmo com um baixo coeficiente de Jaccard, ainda assim é possível haver relaciona-
mento entre as falhas quando uma delas é subconjunto de outra. Nesse caso, a classifica-
ção pode se tornar tão complexa quanto mais os alarmes esperados para uma determinada
falha estão contidos no conjunto de alarmes esperado de outra. Assim, para realizar essa
medida foi proposto um coeficiente aqui chamado de Subset definido pela equação 5.6.

Subset(A,B) =
|A\B|
|A| (5.6)

A Tabela 5.11 mostra o resultado da computação do coeficiente de Subset entre as
falhas. Assim como o coeficiente de Jaccard, o valor do coeficiente também varia entre 0
e 1, sendo 0 quando a primeira falha não está contida na outra e 1 quando a primeira falha
está totalmente contida na outra. Para facilitar a análise da tabela, também foi utilizada a
mesma escala de cores entre verde e vermelho.

Tabela 5.11: Coeficiente de Subset entre as falhas.

falha-1 falha-2 falha-3 falha-4 falha-5 falha-6 falha-7 falha-8 falha-9
falha-1 1,00 0,67 0,67 0,25 0,33 0,17 0,25 0,42 0,50
falha-2 0,80 1,00 0,80 0,00 0,40 0,30 0,20 0,40 0,50
falha-3 0,80 0,80 1,00 0,20 0,50 0,30 0,20 0,50 0,40
falha-4 0,21 0,00 0,14 1,00 0,36 0,07 0,07 0,29 0,36
falha-5 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 0,10 0,00 0,30 0,40
falha-6 0,50 0,75 0,75 0,25 0,25 1,00 0,00 0,25 0,50
falha-7 0,50 0,33 0,33 0,17 0,00 0,00 1,00 0,17 0,33
falha-8 0,56 0,44 0,56 0,44 0,33 0,11 0,11 1,00 0,33
falha-9 0,60 0,50 0,40 0,50 0,40 0,20 0,20 0,30 1,00

Como pode ser observado, em alguns casos existe relação com valores maiores que
0,8 como entre a falha-2 e falha-1. Nesse caso, isso significa que 80% dos alarmes espe-
rados para a falha-2 estão presentes na falha-1. Tornando, assim, essa classificação mais
complexa de ser realizada.
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Com estes indicadores aqui propostos, é possível realizar uma análise prévia da qua-
lidade da base de conhecimento dando subsídios ao profissional responsável por criá-la e
mantê-la, para se ter um feedback rápido da qualidade da base de conhecimento gerada,
evitando, assim, que cenários de anormalidades estejam duplicados ou muito similares,
dificultando o processo de classificação.

5.1.8 Configurações adicionais
Uma vez que o simulador TEP e a base de conhecimento estejam configurados, é

necessário agora configurar os parâmetros da abordagem proposta.
Neste sentido, uma importante decisão é a definição do método de predição que será

utilizado para a realização do experimento. É importante que o método seja com baixa
necessidade de recursos computacionais, já que será utilizado em tempo real.

Tendo isso em vista, foi utilizado um método de predição baseado no cálculo da deri-
vada das últimas duas amostras do sinal filtrado. Ou seja, inicialmente o sinal de processo
passa por um filtro para redução de ruído, em seguida as duas últimas amostras são uti-
lizadas para o cálculo da derivada. Outros métodos de estimação podem ser utilizados
como, por exemplo, mínimos quadrados ou regressões não lineares. A análise exaustiva
de desempenho destes métodos está fora do escopo desta tese, por isso, para validação da
abordagem, foi utilizado o método das derivadas.

Para a filtragem do sinal, foi utilizada a técnica de filtro de amortecimento exponen-
cial. Este filtro possui baixo requisito de computação e baixo consumo de memória. Para
o cálculo foi utilizada a expressão matemática mostrada em (5.7).

p̄i(t) = api(t)+(1�a)⇤ p̄i(t �1) (5.7)

Na equação (5.7), o sinal pi(t) representa o sinal da variável de processo pi no instante
t, p̄i(t) representa o sinal filtrado da variável de processo pi e p̄i(t �1) representa a saída
anterior do sinal filtrado. O valor de a deve ser um valor a ser ajustado entre 0 e 1 e
representa o coeficiente de amortecimento do filtro. Quanto mais próximo de 1, mais
ênfase ao valor atual será dada e, por isso, o sinal terá uma maior variabilidade. Em
contraste, quanto mais próximo de zero, maior atraso do sinal, no entanto terá menos
ruído. Para o experimento, foi utilizado o valor de 0,18 para o valor de a com resultados
satisfatórios.

A Figura 5.6 mostra um exemplo de resultado da aplicação do filtro proposto. Foi
aplicado um sinal ruidoso (em vermelho) na entrada do filtro com o parâmetro a de 0,18.
Em azul pode ser analisada a saída filtrada do sinal. Como resultado o sinal se torna mais
suavizado, melhorando a resposta do cálculo da tendência. Por outro lado, o sinal filtrado
se torna ligeiramente atrasado no tempo. Por isso, a escolha de a deve ser feita com
cuidado de forma que seja possível tolerar o atraso.

Por se tratar de uma abordagem de processamento on-line, a escolha pelo filtro ex-
ponencial se deve ao fato de ser um filtro recursivo de simples cálculo trazendo pouco
overhead de memória e processamento para a abordagem.

Uma vez que o sinal tenha passado pela filtragem, a próxima etapa consiste em realizar
a predição do instante que a variável de processo está estimada de cruzar o threshold do
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Figura 5.6: Exemplo de sinal filtrado.

alarme. Este instante será chamado de testimado.
Como já fora enfatizado, o valor de testimado é calculado pela extrapolação da curva

de tendência do sinal filtrado p̄i(t), conforme ilustrado na Figura 5.7 e mostrado na equa-
ção 5.8.

testimado(tk) =
tai � p̄i(tk)

w(tk)
+ tk (5.8)

Por esta equação, tai representa o threshold do alarme ai e w(tk) corresponde à taxa
de variação das duas últimas amostras do sinal filtrado p̄i(t), conforme a equação 5.9.

w(tk) =
p̄i(tk)� p̄i(tk�1)

tk � tk�1
(5.9)

Como pode ser observado pela análise da Figura 5.7, o instante tg representa o disparo
do gatilho e tk corresponde ao instante de tempo atual. Em vermelho é representado o
sinal da variável de processo conforme lido da fonte de dados e em azul é ilustrado o sinal
filtrado. Em verde está ilustrado o threshold do alarme tai e, por fim, em cinza, é ilustrada
a linha de tendência calculada no instante tk.
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Figura 5.7: Exemplo de cálculo de tendência.

Com estas definições, a abordagem está pronta para ser colocada à prova. Assim, o
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próximo capítulo irá apresentar os resultados obtidos com a utilização desta proposta.

5.2 Considerações finais do capítulo
Este capítulo detalhou o simulador de plant-wide Tennessee Eastman Process e a con-

figuração experimental.
Apesar de ser bastante aceito na comunidade, este simulador não possui alarmes con-

figurados. Então, foi realizado um estudo, baseado nas restrições operacionais e na ope-
ração normal do processo para então se definir os alarmes.

Em adicional, foram criados cenários de anormalidades para a simulação. Apesar de
o TEP possuir configurados distúrbios operacionais, estes não foram projetados para criar
um cenário de anormalidade que necessite ações operacionais. Assim, novas falhas que
implicam na necessidade de intervenção operacional foram criadas.

Por fim, foi apresentado um estudo de qualidade da base de conhecimento gerada a
partir da proposição de algumas estatísticas simples e de dois índices. A partir da análise
destes indicadores, como visto, foi possível verificar a qualidade da base de conheci-
mento.

No próximo capítulo, os testes serão de fato demonstrados e os resultados serão apre-
sentados e analisados.



Capítulo 6

Resultados

Este capítulo se concentrará em detalhar os resultados colhidos após simulações rea-
lizadas no simulador TEP, conforme configurações detalhadas no capítulo anterior.

6.1 Simulações e resultados
Após configurado todo o ambiente, os cenários, detalhados na Tabela 5.7, foram então

simulados através do Simulink do Matlab. Para a simulação foi utilizado um intervalo de
integração de 1 segundo, permitindo bastante precisão nos resultados.

As falhas foram inseridas após 10 horas de simulação para que o start-up estivesse
concluído. O tempo de simulação máximo para cada cenário foi de 58 horas para que o
efeito completo das falhas pudesse ser percebido pelo processo. Este tempo só não foi
alcançado quando a falha levou o processo a uma perturbação que desencadeou o shut-
down devido às violações das restrições operacionais, conforme estabelecido por Lyman
& Georgakis (1995).

O código fonte modificado do TEP com a inclusão de novas falhas está disponível
em https://github.com/gustavoleitao/tennessee-eastman-process-plus e a
metodologia proposta foi implementada em um programa Java disponível publicamente
sob licença MIT em http://github.com/gustavoleitao/alarm-processor.

Com todo ambiente de simulação preparado, as falhas foram simuladas uma a uma
para acompanhamento da saída do sistema, bem como a evolução do índice S proposto.

Como a presente proposta não se limita a identificar o cenário de anormalidade após a
ocorrência dos alarmes relacionados, é importante avaliar a acurácia do diagnóstico, mas
também se a predição foi eficiente para notificar a operação antes mesmo que todos os
efeitos da falha sejam sentidos pelos alarmes do processo.

Diante disso, com o intuito de avaliar o componente preditivo da proposta, além de
taxa de acertos, falsos positivos e falsos negativos, propõem-se os seguintes indicadores:

• Tempo para inferência (Ti) - Tempo entre o disparo do gatilho e o índice de simi-
laridade (S) ficar maior que o threshold de diagnóstico, que no caso foi utilizado o
valor de 0,75.

• Tempo de antecedência para desligamento (Tad) - Diferença entre o instante de
tempo que a planta sofreu o shutdown e o instante de tempo Ti.

https://github.com/gustavoleitao/tennessee-eastman-process-plus
http://github.com/gustavoleitao/alarm-processor
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Para fins de medição de desempenho, foi considerado o threshold de 0,75 para os
índices de similaridade como uma medida de diagnóstico provável. Para melhor apresen-
tação, apenas as falhas reportadas como prováveis serão apresentadas para cada cenário
analisado.

6.1.1 Simulação de falhas conhecidas
Nesta primeira etapa dos resultados foram simuladas falhas presentes na base de co-

nhecimento. O objetivo deste teste é verificar se o sistema é capaz de identificar correta-
mente a falha em curso e, ainda, oferecer um índice preditivo para que o operador possa
ser notificado antes mesmo que todos os alarmes relacionados ocorram.

Neste sentido, a primeira falha simulada foi a falha-1, que consiste na falha da válvula
que controla vazão do reagente D na linha 2. A falha foi inserida após 10 horas de simu-
lação para garantir que o sistema estivesse totalmente em regime. A Figura 6.1 mostra o
resultado do índice S para todas as saídas reportadas.
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Figura 6.1: Evolução dos índices na simulação da falha-1.

A Figura 6.1 mostra o comportamento do índice de similaridade para cada falha ana-
lisada, em outras palavras, apenas as falhas que tiveram gatilhos disparados. No eixo das
ordenadas é mostrado o valor do índice de similaridade, que pode variar de zero a um,
e no eixo das abscissas, o instante de tempo, em horas, em relação ao instante inicial da
simulação convencionado como instante zero.



6.1. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 91

Como pode ser observado pela análise de Figura 6.1, a falha-1 e a falha-9 foram as
primeiras a serem analisadas devido ao disparo de seus gatilhos. Com o passar do tempo,
a falha-1 foi aos poucos sendo ratificada com o valor do índice aumentando de forma
crescente. Após aproximadamente 1 hora, a falha-1 teve o valor do índice S maior que o
limiar de 0,75 (representado pela linha pontilhada), enquanto as demais falhas reportadas,
em momentos diversos, tiveram em todo o tempo seus índices baixos e constantes.

Como resultado da falha-1, a planta se tornou instável e foi forçada a desligar aproxi-
madamente 750 minutos após a simulação ter sido iniciada e 158 minutos após a falha ter
sido inserida no sistema. No entanto, o sistema foi capaz de inferir a falha correta com
antecedência de 65 minutos, tornando possível uma ação operacional corretiva.

Após a simulação da falha-1 vários alarmes foram ativados, conforme esperado. A
Figura 6.2 mostra o comportamento de ativação desses alarmes. Como pode ser analisado,
é possível perceber que nem todos os alarmes ficaram ativos simultaneamente. Além
disso, alguns alarmes oscilaram entre a região normal e de alarme. Essas características
ratificam a importância de índices que levem estes comportamento em consideração.

Na sequência, foi simulada a falha-2, que consiste na falha da válvula que controla
a vazão do reagente E na linha 3. A Figura 6.3 mostra o comportamento dos alarmes
durante o período do teste. Como pode ser visto pela análise da figura, os alarmes foram
ativados um a um e dois deles sofreram certa variação durante a anormalidade.

Como resultado, após a inserção da falha o sistema passou a analisar, inicialmente, as
falha-1, falha-2, falha-3, falha-5, falha-6, falha-8 e falha-9 como possíveis causas prová-
veis. No entanto, com o passar do tempo, a falha-2 foi sendo confirmada em detrimento
das demais, conforme pode ser observado pela análise da evolução dos índices na Fi-
gura 6.4.

Como resultado da inserção da falha, assim como na falha-1, a planta também se
tornou instável e foi forçada a desligar pouco mais de 90 minutos após o evento inicial.
No entanto, a falha pôde ser identificada e classificada com aproximadamente 67 minutos
de antecedência à parada do processo.

Similarmente, a falha-3, que consiste na falha da válvula que controla a vazão do rea-
gente A na linha 1, foi também simulada. Logo após o evento iniciador, o sistema passou
a analisar a falha-3 como causa provável. À medida que o tempo evoluiu, a falha-3 foi
tendo aumento crescente do índice S até que, aproximadamente após 265 minutos, o ín-
dice S teve seu valor superior a 0.75. Apesar de um longo tempo para a correta inferência,
ainda assim, o sistema foi capaz de prever com antecedência de 160 minutos do desli-
gamento do processo. No decorrer do tempo de análise, outras falhas foram analisadas,
no entanto, seus índices não prosperaram conforme pode ser observado pela análise da
Figura 6.5.

Complementarmente, a Figura 6.6 mostra o comportamento de ativação dos alarmes
reportados durante a simulação da falha-03. Como pode ser observado pela análise da
figura, os alarmes foram aos poucos sendo ativados, mostrando a propagação da falha pelo
processo. Em particular, os alarmes X-MEAS-12:HIGH e o XMEAS-15:LOW sofreram
alta variabilidade em função do comportamento oscilatório de suas variáveis de processo
durante a propagação da falha-03.

Em seguida foi simulada a falha-4 que consiste na falha na válvula (falha fecha) que
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ALARMES PARA A FALHA-01

Figura 6.2: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-01.

controla a vazão do reagente A/B/C na linha 4. A falha-04 é uma falha complexa que
impacta em muitos alarmes no processo. Este comportamento pode ser observado pela
análise da Figura 6.7, que mostra as ativações dos alarmes após a inserção da falha. Como
pode ser visto, o XMEAS-12:LOW sofre uma pequena oscilação durante a ativação. Já
os alarmes XMEAS-07:LOW, XMEAS-13:LOW XMEAS-18:HIGH não perduraram em
estado alarmado até o fim da anormalidade. Isso pode ser justificado pelos controladores,
que, com algum esforço, conseguiram retornar a operação da variável para a região nor-
mal. Já os demais alarmes ocorrem em momentos distintos e permaneceram ativos até o
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Figura 6.3: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-02.

fim da simulação.
Do ponto de vista do resultado, a falha-4 foi a primeira falha a ser analisada pelo

sistema devido a seu gatilho ter sido disparado primeiro, como pode ser visto pela análise
da Figura 6.8. No entanto, durante o evento, outras falhas passaram a ser analisadas
devido a seus gatilhos também serem disparados. Mesmo assim, a falha-4 teve seu índice
de similaridade (S) em patamar superior aos demais até que cruzou o threshold (0,75)
após 17 minutos do evento iniciador. Após a inferência ser completada, o operador pôde
antecipar o shutdown do processo com 16 minutos de antecedência.
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Figura 6.4: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-2.

Dando sequência, a falha-5, que representa a falha na válvula que controla a vazão de
purga da linha 09, foi simulada. Como resultado, a Figura 6.9 mostra o comportamento
dos alarmes durante a simulação. Esta falha, em particular, não levou ao desligamento do
processo e seus efeitos foram sentidos até 10 horas após a inserção da falha. Os alarmes
XMEAS-12:LOW e o XMEAS-15:LOW foram os que sofreram mais oscilação durante o
período analisado. Após 10 horas, os alarmes se tornaram estáveis até o fim da simulação.

Como resultado, após a inserção da falha o sistema levou 233 minutos para inferir
corretamente o cenário. Essa falha causa uma perturbação moderada no processo e, por
isso, o sistema precisou de um tempo maior para sua correta inferência. Por outro lado,
esta falha não levou ao desligamento automático do processo, fornecendo ao operador
mais tempo para intervir e corrigir a anormalidade. Como pode ser visto pela análise da
Figura 6.10, outras falhas foram analisadas, no entanto apenas o índice de similaridade S
da falha correta prosperou para valores significativos, reforçando a eficiência do método.

Após a simulação da falha-5, foi a vez de realizar a simulação da falha-6, que introduz
uma falha na válvula responsável pelo controle de vazão de líquido do vaso separador na
linha 10. A dinâmica de ativação dos alarmes após a simulação da falha pode ser analisada
pela Figura 6.11.

A falha-6 leva a uma grande perturbação no processo, que por sua vez é levado à re-
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Figura 6.5: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-2.

gião instável muito rapidamente. Com isso, em apenas 8 minutos após a falha ter sido
introduzida, o processo foi forçado a ser desligado. Apesar disso, como pode ser obser-
vado pela análise da Figura 6.12, apenas o índice relativo à falha correta alcançou valores
significativos. Após 2 minutos da falha, o índice de similaridade (S) cruzou o threshold,
permitindo ao operador ser notificado com 6 minutos de antecedência. Assim, mesmo
nesta situação extrema, realizar o diagnóstico do correto cenário em apenas 2 minutos
parece razoável.

Da mesma maneira, as demais falhas foram simuladas e em todos os casos a metodo-
logia proposta foi capaz de classificar corretamente o cenário presente (vide 6.13, 6.14,
6.15). Com exceção da falha-5, todas as outras levaram a planta para um estado de insta-
bilidade com consequente desligamento do processo. Em todos esses cenários simulados,
a metodologia proposta foi capaz de inferir a falha correta.

De maneira resumida, a Tabela 6.1 mostra os resultados alcançados com aplicação
da metodologia. Nesta tabela são destacados os tempos necessários para a inferência do
cenário, bem como a antecedência em relação ao evento de desligamento.

Pela análise da Tabela 6.1 é possível observar os tempos para classificação e, também,
os tempos de antecedência ao desligamento do processo. Como pode ser visto, as falhas
6, 7, 8 e 9 possuem tempo de classificação bastante limitado, já que levam a planta para
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ALARMES PARA A FALHA-03

Figura 6.6: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-03.

o estado de desligamento em poucos minutos. No entanto, mesmo nesses casos, a me-
todologia foi capaz de realizar rapidamente a classificação da falha para que uma ação
operacional corretiva fosse possível de ser tomada.

Diante do apresentado, percebe-se que a metodologia foi capaz de classificar as falhas
com antecedência em todos os cenários simulados, permitindo viabilizar uma ação opera-
cional corretiva. Essa característica de antecedência se deve ao fato de se observar, além
dos alarmes, as tendências das variáveis de processo associadas aos alarmes para o cál-
culo do índice de similaridade. Assim, foi possível estabelecer um índice de classificação
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ALARMES PARA A FALHA-04

Figura 6.7: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-04.

que permitiu o acompanhamento da evolução do cenário. Com isso, não foi necessário
aguardar que todos os alarmes esperados se tornassem ativos para o diagnóstico, pois,
nestes casos, pode ser tarde demais para qualquer ação operacional. Esta característica de
combinar dados de variáveis de processo com tendência é uma contribuição desta tese.

Para reforçar a importância de estabelecer um índice para a classificação em tempo
real, a Tabela 6.2 mostra os tempos de diagnóstico caso a metodologia aguardasse a ocor-
rência de todos os alarmes necessários para então classificar a anormalidade.

Como pode ser visto pela análise da Tabela 6.2, aguardar a ativação de todos os alar-
mes relacionados não é uma estratégia adequada, principalmente em sistemas com di-
nâmicas mais lentas. Nesses casos, a operação do processo pode ser notificada tarde
demais da ocorrência de um cenário de anormalidade. Por isso, a utilização de índices
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Figura 6.8: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-4.

Tabela 6.1: Resumo do resultado da simulação das falhas.

Falha simulada Falha inferida
(Sci >0,75) Tempo para inferência (Ti) Tempo de antecedência

para desligamento (Tad)
falha-1 falha-1 47 min. 94 min.
falha-2 falha-2 24 min. 72 min.
falha-3 falha-3 264 min. 160 min.
falha-4 falha-4 17 min. 16 min.
falha-5 falha-5 233 min. •
falha-6 falha-6 2 min. 6 min.
falha-7 falha-7 1 min. 4,5 min.
falha-8 falha-8 3 min. 3,5 min.
falha-9 falha-9 6 min. 12 min.

e tendências das variáveis de processo possibilitaram antecipar o diagnóstico do cenário,
fornecendo tempo adicional para a operação tratar a anormalidade.

Ainda assim, a dinâmica de ativação dos alarmes normalmente é complexa e rara-
mente todos os alarmes esperados ficam ativos em um mesmo instante. Caso a metodo-
logia utilizasse apenas alarmes ativos para cálculo do índice, este poderia sofrer bruscas
variações em seu valor, pois, durante uma anormalidade, os alarmes comumente oscilam
entre o estado alarmado e normal. Já na metodologia proposta, mesmo que haja esta
oscilação, o uso da variável de processo permitiu suavizar a variabilidade do índice e
ainda diminuiu o impacto da normalização dos alarmes esperados durante a ocorrência
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ALARMES PARA A FALHA-05

Figura 6.9: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-05.

do cenário de falha.
Diante disso, pode se constatar que, sem o auxílio de sistemas de diagnóstico, como

o proposto nesta tese, acredita-se que o tempo de intervenção operacional para a resolu-
ção da anormalidade seja maior, causando, provavelmente, mais demandas do sistema de
segurança da planta. Sendo assim, ferramentas como esta têm a intenção de aumentar a
probabilidade do operador reverter um cenário de anormalidade, uma vez que facilitam
na identificação do cenário em curso contribuindo para reduzir o tempo de uma ação cor-
retiva, de forma a evitar a atuação de sistemas das camadas superiores, ou até mesmo de
acidente em caso de falhas não cobertas por tais sistemas.

Complementarmente, os gatilhos tiveram um importante papel de forma a otimizar
o processamento apenas de falhas prováveis. Além disso, serviram como forma de filtro
inicial das falhas prováveis, aumentando a distinção entre falhas similares. Por outro lado,
os gatilhos podem ser pontos de fragilidade se não forem escolhidos adequadamente, pois
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Figura 6.10: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-5.

Tabela 6.2: Comparativo de tempo para inferência com e sem predição.

Falha simulada Tempo para inferência (Ti) Tempo para ativação
de todos alarmes relacionados

falha-1 47 min. 140 min.
falha-2 24 min. 43 min.
falha-3 264 min. 425 min.
falha-4 17 min. 31 min.
falha-5 233 min. 618 min.
falha-6 2 min. 7,3 min.
falha-7 1 min. 5,5 min.
falha-8 3 min. 6,6 min.
falha-9 6 min. 18,2 min.

podem fazer com que o cenário não seja nem analisado pela ferramenta ou mesmo que
muitas falhas sejam analisadas e confundidas por gatilhos muito genéricos. Por isso, a
escolha do gatilho torna-se um importante papel para o sucesso da metodologia.
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ALARMES PARA A FALHA-06

Figura 6.11: Comportamento e distribuição dos alarmes para a falha-06.
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Figura 6.12: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-6.

6.1.2 Simulação de falhas não conhecidas
Além das simulações de falhas conhecidas pela base de conhecimento, foi realizado

também um exaustivo teste para verificar se a metodologia era sensível a falhas não conhe-
cidas. No caso, o teste consiste em verificar se, na ocorrência de uma falha desconhecida,
a metodologia do sistema proposto iria indicar erroneamente a presença de alguma falha.

Para isso, foram criadas novas falhas no simulador TEP como forma de verificar o
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Figura 6.13: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-7.
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Figura 6.14: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-8.

desempenho da metodologia neste quesito, conforme pode ser observado na Tabela 6.3.
As novas falhas inseridas foram simuladas nas mesmas válvulas, porém inserindo no-
vos comportamentos, são eles: comportamento oposto e, também, falhas estacionárias. O
comportamento oposto simula o caso quando as válvulas são forçadas para a posição con-
trária em relação às falhas presentes na base de conhecimento. Já as falhas estacionárias,
quando inseridas, mantêm o valor de abertura da válvula constante independentemente do
sinal de controle enviado.

Como resultado geral, em todas estas falhas apresentadas o índice S não convergiu
para valores significativos. Apresentou-se, assim, uma boa capacidade em lidar com fal-
sos positivos.

Algumas falhas simuladas sequer foram suficientes para acionar os gatilhos das fa-
lhas monitoradas pela base de conhecimento. Com isso, os cenários não precisaram ser
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Figura 6.15: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-9.

avaliados. Este foi o caso da falha-10, falha-17, falha-19, falha-20, falha-21, falha-22 e
falha-23. Este fato ocorreu principalmente nas falhas estacionárias, pois elas levaram a
planta a uma certa instabilidade, no entanto, muitas vezes estas instabilidades não foram
suficientes para acionar os alarmes monitorados pelos gatilhos.

Já as demais falhas não monitoradas levaram o sistema a avaliar alguns cenários, po-
rém, em todos estes casos, o índice S não evoluiu para valores significativos.
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Figura 6.16: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-11.

Para ilustrar melhor este comportamento, pode-se observar a análise da Figura 6.16
para simulação da falha-11. Neste caso, apenas o cenário representado pela falha-5 foi
analisado. Porém, o índice S permaneceu durante todo o período bem próximo a zero e
constante.

Já a simulação para a falha-12, conforme a Figura 6.17, levou ao disparo também
dos gatilhos das falha-05 e falha-07. No entanto, assim como a falha anterior, os índices
permaneceram baixos durante todo o período da simulação.

Assim como nas anteriores, a falha-13 também disparou o gatilho apenas da falha-7.
No entanto, o índice também não prosperou para valores significativos, como pode ser
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Tabela 6.3: Falhas simuladas não conhecidas pela base de conhecimento.

Falha Descrição da falha Tipo de falha
falha-10 Falha na válvula que controla vazão do reagente D na linha 2 Falha fecha
falha-11 Falha na válvula que controla vazão do reagente E na linha 3 Falha fecha
falha-12 Falha na válvula que controla vazão do reagente A na linha 1 Falha abre
falha-13 Falha na válvula que controla vazão do reagente A/B/C na linha 4 Falha abre
falha-14 Falha na válvula que controla vazão de purga na linha 9 Falha fecha
falha-15 Falha na válvula que controla vazão do líquido do vaso separador na linha 10 Falha abre
falha-16 Falha na válvula que controla vazão do líquido da coluna retificadora na linha 11 Falha abre
falha-17 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do reator na linha 12 Falha fecha
falha-18 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do condensador na linha 13 Falha fecha
falha-19 Falha na válvula que controla vazão do reagente D na linha 2 Falha estacionária
falha-20 Falha na válvula que controla vazão do reagente E na linha 3 Falha estacionária
falha-21 Falha na válvula que controla vazão do reagente A na linha 1 Falha estacionária
falha-22 Falha na válvula que controla vazão do reagente A/B/C na linha 4 Falha estacionária
falha-23 Falha na válvula que controla vazão de purga na linha 9 Falha estacionária
falha-24 Falha na válvula que controla vazão do líquido do vaso separador na linha 10 Falha estacionária
falha-25 Falha na válvula que controla vazão do líquido da coluna retificadora na linha 11 Falha estacionária
falha-26 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do reator na linha 12 Falha estacionária
falha-27 Falha na válvula que controla vazão de água de resfriamento do condensador na linha 13 Falha estacionária
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Figura 6.17: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-12.
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Figura 6.18: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-13.

visto pela análise do gráfico da Figura 6.18.
Complementarmente, as Figuras 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22 mostram o comportamento

do índice S para o conjunto de falhas das válvulas relacionadas ao comportamento oposto
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Figura 6.19: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-14.
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Figura 6.20: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-15.
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Figura 6.21: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-16.

do posicionamento em relação às falhas monitoradas pela base de conhecimento. Como
pode ser visto pela análise das imagens, em nenhum caso o índice S sequer se aproximou
do threshold estabelecido nem muito menos caminhava em tendência para tal.

Dando sequência, o sistema foi também submetido a falhas estacionárias das válvulas.
Nestes casos, apenas as falhas-24, 25, 26 e 27 levaram ao disparo de gatilhos das falhas
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Figura 6.22: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-18.

monitoradas. Todas as outras sequer levaram a planta a emitir alarmes monitorados pelos
gatilhos das falhas.
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Figura 6.23: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-24.

Para uma melhor análise considere a Figura 6.23, em que é apresentado o resultado
do diagnóstico para a simulação da falha-24. Como pode ser observado, a planta não foi
levada ao desligamento automático. Em contrapartida, foi gerada uma oscilação que foi
percebida pelo índice de similaridade (S), no entanto sem levá-las a valores relevantes
para os cenários monitorados.
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Figura 6.24: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-25.

Da mesma forma, a falha-25 (conforme apresentado na Figura 6.24) também não le-
vou a planta ao shutdown. Neste caso, apenas o cenário relacionado à falha-7 teve gatilho



6.1. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 107

disparado e por conseguinte foi monitorado. No entanto, neste caso, o índice não obteve
valores expressivos, evidenciando que não houve inferência de nenhuma falha.
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Figura 6.25: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-26.

Em seguida, a falha-26 foi então simulada. Neste caso, também não houve o desli-
gamento automático. No entanto, foi gerada uma forte oscilação em diversas variáveis
operacionais. Por isso, diversos cenários passaram a ser monitorados devido à ocorrência
de diversos alarmes. Mesmo assim, como pode ser percebido pela análise da Figura 6.25,
o índice de similaridade se tornou oscilante para várias falhas, mas nenhuma delas chegou
a obter valores próximos ao threshold para confirmação do cenário (indicado pelas linhas
vermelhas pontilhadas nos gráficos).

Por fim, a última falha que de fato foi analisada e disparou algum gatilho de monito-
ramento de cenário de anormalidade foi a falha-27. Assim como nas demais, conforme
pode ser observado pela Figura 6.26, o índice de similaridade (S) também não evoluiu,
indicando que não houve o diagnóstico para nenhuma falha monitorada.

Conforme apresentado exaustivamente, a metodologia se demonstrou promissora e
robusta, pois mostrou uma alta taxa de acerto para os casos testados e não foi sensível a
falsos positivos, como mostrado nos testes com os cenários de falhas não documentados
na base de conhecimento.
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Figura 6.26: Evolução dos índices de similaridade na simulação da falha-27.

6.2 Comentários finais do capítulo
Neste capítulo foi realizado um estudo de caso para validação da proposta e coleta de

resultados. Para isso, foi utilizado um processo simulado que permitiu criar cenários de
falhas que causassem impacto na planta como um todo.

De maneira geral, os resultados indicam que a abordagem para monitoramento de ce-
nários anormais proposta nesta tese é bastante promissora, uma vez que a mesma conse-
guiu classificar corretamente as falhas que levaram aos disparos dos alarmes, fornecendo
ao operador do processo a oportunidade de realizar o diagnóstico e acompanhamento pre-
ditivo dos cenários de anormalidade em curso. Além disso, a abordagem se demonstrou
robusta ao diagnóstico de falsos positivos, pois, mesmo submetida a mais 18 novas falhas
não conhecidas, em nenhum destes casos tendeu a indicar o diagnóstico de um cenário
errôneo.

É fato que quanto maior a base de conhecimento, maior a probabilidade de se en-
contrar falsos positivos. Esse estudo exaustivo será indicado como trabalho futuro desta
tese. Mesmo assim, em casos de aumento significativo desta sensibilidade, esta metodo-
logia ainda assim é promissora para o monitoramento de cenários de alta criticidade e que
demandam tempo para o diagnóstico pelos operadores.

Quanto ao o índice de similaridade (S), proposto como uma contribuição desta tese,
demonstrou-se robusto para classificar adequadamente a ocorrência de um cenário de
anormalidade causado por uma falha. Por ser composto de dois componentes (ocorrên-
cia e cobertura), tornou-se pouco sensível às falhas que possuem resposta do sistema de
alarmes semelhantes. Assim, mostrou-se com alto potencial para ser utilizado para fins
de classificação, podendo, inclusive, ser aplicado em outros contextos.

Diante disso, acredita-se que a metodologia proposta nesta tese possa viabilizar a
criação de sistemas especialistas com este fim.



Capítulo 7

Considerações finais

A presente tese apresentou uma proposta de abordagem capaz de auxiliar na classifi-
cação on-line de situações anormais através do processamento dos alarmes e variáveis de
processo. Como motivação deste estudo, foram apresentados os principais problemas dos
sistemas de alarmes, em especial durante uma anormalidade, quando comumente cente-
nas de alarmes são reportados.

Para tal, a proposta se baseou na premissa de que os alarmes possuem informações
relevantes para fins de classificação de falhas e que, por isso, não devem ser ignorados.
Ainda assim, trabalhar com alarmes se torna uma abordagem computacionalmente mais
eficiente em relação ao processamento apenas de sinais do processo, já que são eventos
discretos reportados apenas durante anormalidades. Nesse sentido, contorna-se a necessi-
dade de processamento de vários sinais de maneira contínua com complexos algoritmos.
Em um ambiente industrial que possui tipicamente milhares de sinais oriundos dos trans-
missores do campo, esta abordagem tradicional se torna uma abordagem computacional-
mente bastante custosa.

Além dos alarmes, a abordagem utilizou também os sinais das variáveis de processo
associadas aos alarmes para adicionar robustez e também um comportamento preditivo
na proposta. Apesar de o alarme ser o elemento central da proposta, muitas vezes esperar
que todos os alarmes se tornem ativos para se realizar um diagnóstico acaba por retardá-lo
por demais, minimizando o tempo disponível para resposta operacional, como pôde ser
demonstrado nos resultados desta tese.

Este comportamento preditivo só foi possível através da definição de um índice de
similaridade - proposto nesta tese - que foi capaz de consolidar informações de alarmes
ativos com tendências de variáveis contínuas do processo como forma de identificar e
classificar a ocorrência de um cenário de anormalidade. Como destacado anteriormente, o
índice de similaridade consolida informações contínuas (tendências) e discretas (alarmes)
e pode, inclusive, ser utilizado em outros contextos.

Além disso, o uso da variável de processo tornou a abordagem muito mais robusta. Por
exemplo, problemas de alarmes ruidosos (chattering alarms) não trazem grande impacto
à solução, pois, como as variáveis do processo dos alarmes inativos são constantemente
analisadas, a oscilação em torno do threshold não afeta significativamente o índice criado.

Similarmente, alarmes faltosos (missing alarms) e falsos alarmes também não afe-
tam significativamente a abordagem. Pois, mesmos nestes casos, a abordagem permite
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continuar respondendo normalmente, desde que a variável de processo possa ser lida.
O maior impacto no caso de alarme faltoso é com relação aos gatilhos. Por isso, como

boa prática na construção da base de conhecimento, é importante relacionar mais de um
alarme para o gatilho do cenário. Dessa forma, é possível diminuir a probabilidade de que
um alarme faltoso leve o sistema a ignorar a análise do referido cenário.

De uma forma geral, após diversos testes e conforme apresentado nos capítulos ante-
riores, a proposta apresentou resultados promissores, pois, de acordo com os testes con-
duzidos com o simulador TEP, foi possível identificar os cenários de falha antes mesmo
que todos os alarmes impactados se tornassem ativos.

É importante destacar que o comportamento preditivo nesta tese diz respeito à ante-
cipação dos efeitos causados pela falha e não da falha em si. Ou seja, a predição está
relacionada aos alarmes e não à causa-raiz do cenário de anormalidade.

Graças a esse aspecto misto de lidar com alarmes e variáveis de processo, a base de
conhecimento pôde ser simplificada para um conjunto de alarmes esperados para cada
cenário de falha. Aspectos temporais, como manter registrada na base de conhecimento
a ordem esperada dos alarmes, não se demonstraram relevantes para a separação das fa-
lhas estudadas. Diante disso, foi possível manter a base de conhecimento simples de ser
construída e mantida.

Além disso, como apresentado, a metodologia se demonstrou robusta contra falsos
positivos. Esse comportamento é tão importante quanto a correta identificação do cenário
em falha, pois os falsos positivos levam ao descrédito do sistema por parte dos usuários.

Para que o desenvolvimento e testes desta proposta fossem possíveis foi realizada
uma adaptação do simulador Tennessee Eastman Process. Este ponto em particular é
uma contribuição desta tese, pois, após exaustivo estudo bibliográfico, foi constatado que
não há um simulador de processos industriais para validação de problemas relacionados a
alarmes. Devido a essa carência, foi proposto um conjunto de sintonias de alarmes para o
TEP e de novas falhas para validação deste estudo. Espera-se que esta contribuição possa
evoluir para um benchmark de problemas relacionados a alarmes.

Então, em resumo, como principais contribuições desta tese podemos citar:

• Proposição de uma abordagem baseada em alarmes e variáveis de processos para
detecção e classificação on-line de cenários anormais em operação de processos
industriais.

• Proposição de índices para mensurar o grau de similaridade dos cenários de anor-
malidades.

• Estruturação de base de conhecimento relacionando cenários anormais com alar-
mes.

• Técnica para validação da base de conhecimento baseado em dados.
• Proposição de adaptação do TEP para problemas de alarmes com a extensão do

benchmark TEP.

Diante de tudo que foi exposto, foi possível verificar que a proposta apresentada nesta
tese tem alto poder de aplicabilidade por tornar a construção da base de conhecimento
uma etapa simples. Além disso, nos testes realizados, mostrou excelentes resultados no
diagnóstico de cenários anormais. Como pontos a serem mais bem avaliados, é preciso
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realizar estudos em ambientes reais e verificar o comportamento em cenários de múltiplas
falhas. Esses e outros trabalhos futuros serão listados e brevemente detalhados na seção
seguinte.

7.1 Trabalhos futuros
Na presente tese foi proposta uma nova abordagem para realizar diagnóstico de ce-

nários anormais de processos industriais utilizando para isso primariamente os alarmes e
suas variáveis de processos relacionadas. Conforme detalhado nos capítulos anteriores, a
proposta se demonstrou promissora conforme resultados bastante animadores. Este fato,
junto com a situação atual das indústrias, em que sistemas de auxílio e diagnóstico em
tempo real aos operadores ainda são raros, traz uma nova perspectiva que este cenário
possa mudar com a transformação digital em curso nas indústrias do mundo.

Para que isso possa se tornar realidade, sem dúvidas, é necessário conduzir e apro-
fundar estudos para o aprimoramento e plena validação da proposta desta tese. Neste
contexto, alguns deles serão elencados e detalhados a seguir.

Apesar de se ter utilizado um simulador de alta fidelidade, é importante como traba-
lho futuro conduzir estudos e testes em uma planta real. Neste caso, será possível validar
se os resultados obtidos junto ao simulador TEP se confirmam. Como as anormalidades
não são eventos tão frequentes, ter massa de dados disponível se torna um desafio. Além
disso, muitas plantas industriais ainda não possuem os alarmes corretamente racionali-
zados. Nestes casos, a abordagem se torna de difícil aplicabilidade, pois o alarme passa
a não realizar seu papel corretamente, tornando-o completamente inútil e inviabilizando
qualquer sistema que utilize estes dados como entrada.

Uma área de estudo correlata que pode ser bastante aprofundada consiste na criação
e manutenção da base de conhecimento. Uma vez que consiste numa parte sensível da
proposta, é interessante que haja técnicas para sua construção automática. Além disso,
é importante que seja continuamente atualizada face às mudanças do processo. Apesar
de a proposta utilizar uma base de conhecimento simples que pode ser obtida muitas
vezes com o próprio estudo de risco do processo (HAZOP - Hazard and Operability
Study), ainda assim é uma atividade que pode ser trabalhosa e dependente do ser humano.
Assim, estudar formas de obtê-la automaticamente é um importante trabalho futuro a ser
conduzido.

Apesar de não estar relacionada diretamente ao núcleo da solução, durante o desenvol-
vimento deste trabalho foi verificada a importância da correta sintonia dos alarmes para o
sucesso da abordagem. Muitas vezes os alarmes não estão bem sintonizados e passam a
ter comportamento inesperado. Sendo assim, a correta definição dos threshold de alarmes
passa a ter um importante papel no resultado da abordagem proposta nesta tese. Sendo
assim, um importante trabalho futuro é propor técnicas baseadas em dados para sintonia
e validação dos thresholds de alarmes.

Outro importante trabalho futuro está relacionado à estratégia de predição do alarme.
Na presente proposta foram utilizadas técnicas de predição de primeira ordem que se
demonstraram suficientes para os testes realizados. No entanto, uma otimização em aberto
consiste em escolher o melhor algoritmo de predição para cada tipo de sinal. Idealmente,
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seria importante que a escolha do método fosse realizada de maneira automática face ao
comportamento histórico do sinal a ser estimado. Diante disso, aprofundar o estudo neste
quesito em particular também será um trabalho futuro.

Ademais, é importante evoluir a proposta na proposição de uma interface com o usuá-
rio (isto é, o operador). Neste caso, deverá ser conduzido um estudo com os operadores
de forma a construir uma interface ergonômica, simples e intuitiva que permita, de fato,
gerar valor na operação de processos industriais.

Por fim, um importante trabalho futuro consiste na verificação do desempenho da
abordagem quando submetido a múltiplas falhas. Apesar de ser algo mais raro de ocorrer
na prática, é importante validar o comportamento da metodologia nestes casos.

7.2 Comentários finais do capítulo
Neste capítulo foram apresentadas as considerações finais destacando as principais

contribuições e trabalhos futuros.
Enfim, espera-se que este trabalho possa contribuir na direção de se ter um ambiente

industrial cada vez mais humano e seguro, motivação maior do presente estudo.
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