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RESUMO 

Este projeto de diplomação trata da atualização das tecnologias utilizadas para executar a 
lógica do Sistema de Instrumentado de Segurança de uma unidade petroquímica de produção 
de primeira geração. Este trabalho está inserido dentro de uma área de produção de 
Aromáticos. É apresentado o sistema atual, que executa a lógica de segurança através de relés 
eletromecânicos, e então a solução para a migração do sistema antigo para o novo sistema, 
que executa as funções através de um sistema microprocessado. São apresentadas, também, as 
melhorias realizadas nas áreas de instrumentação e controle do novo sistema. 

Palavras-chaves: Sistema Instrumentado de Segurança. Sistema de Intertravamento de 
Segurança. Sistemas de Shutdown. SIS. 



6 
 

ABSTRACT 

This project is about updating the technology used to execute the logic of Safety Instrumented 
System in a first-generation petrochemical industry. This work has focused in a Aromatics 
production area. First the current system is described, in which eletromechanicals relays 
execute the security logical. Subsequently, the update solution is presented, in which the 
functionally is executed through a microprocessor system. Additionally, improvements achieved 
in the instrumentation and control system in those production’s units are presented. 
 

Keywords: Safety Instrumented System. Safety Interlock System. Safety Shutdown 
Systems. SIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 MOTIVAÇÃO 

 
Novas tecnologias mais confiáveis surgem a todo o momento, e com elas a 

possibilidade de melhorias dos atuais sistemas. Em sistemas de segurança de unidades que 

podem por em risco trabalhadores, comunidades e o patrimônio, está atualização de 

tecnologias se torna inevitável.  

Os Sistemas Instrumentados de Segurança possuem este tipo de função, atuar na 

proteção de unidades de manufatura, limitando as variáveis de processo a limites pré-

determinados e definidos como seguros para que sejam suportados pelos equipamentos de 

produção, evitando acidentes ambientais e com trabalhadores, protegendo também os 

equipamentos de produção. 

O presente trabalho realizado na empresa Chemtech, para um de seus clientes, 

apresenta o projeto de migração, para uma versão atualizada e confiável de um Sistema 

Instrumentado de Segurança de uma planta de produção de Aromáticos, dentro de uma 

indústria petroquímica de primeira geração.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 
O projeto tem como objetivo principal o aumento da confiabilidade do Sistema 

Instrumentado de Segurança da indústria petroquímica em questão.  

O sistema atual, composto por relés eletromecânicos, está em avançado estado de 

obsolescência, os relés apresentam trincas e fissuras em suas bases, possui baixa flexibilidade, 

é necessário o uso de conversores para instrumentos analógicos, difícil integração com outros 
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sistemas da unidade via protocolo de comunicação, não possuem mecanismo de diagnóstico e 

status do instrumento instalado. 

Com a substituição pelo novo sistema pretende-se empregar uma tecnologia avançada 

para cumprir as funções de segurança da planta, aumento da flexibilidade para modificação da 

lógica de intertravamento, agilidade no diagnóstico de falhas do sistema, disponibilidade para 

a aquisição de dados do sistema, disponibilidade de suporte do fabricante do novo sistema 

instalado, melhor usabilidade para a operação ao uniformizar a interface de monitoramento 

deste sistema com as demais interfaces da unidade, aumento de flexibilidade para 

modificações de layout de telas de monitoramento e alarme. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO 

 
Este trabalho está dividido em 4 capítulos, sendo que neste primeiro capitulo 

introdutório são apresentados os motivos e objetivos que levaram o autor a desenvolver este 

projeto. 

No próximo capítulo todo o contexto em que o projeto está inserido será apresentado. 

Isto inclui uma breve descrição sobre a Chemtech, da indústria petroquímica, a definição do 

Sistema Instrumentado de Segurança, uma explicação sobre atmosferas explosivas e os 

cuidados necessários para a utilização de equipamentos eletrônicos nessas áreas. 

No capitulo 3 todo o processo de renovação da tecnologia será apresentado. Partindo-

se do estado atual, análise da documentação existente, verificação dos instrumentos 

pertencentes a lógica do sistema de segurança, até a obtenção do carregamento de hardware, 

quantidade de pontos de I/O, necessidade de adequação de alguns instrumentos, quantidade de 

cabos, e na atualização do banco de dados. 

Finalmente, no Capítulo 4, serão apresentadas as considerações finais, com as 

conclusões obtidas com a realização deste trabalho.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O projeto de migração do Sistema Instrumentado de Segurança foi realizado na 

empresa Chemtech para uma planta de produção de Aromáticos, localizada em uma indústria 

petroquímica de primeira geração. 

A seguir, será apresentada uma breve descrição da empresa onde o projeto foi 

realizado, assim com uma descrição ampla do processo petroquímico, visando esclarecer o 

leitor dos conceitos envolvidos e das dificuldades enfrentadas ao se trabalhar em uma 

atmosfera explosiva. 

2.1 EMPRESA: CHEMTECH – A SIEMENS COMPANY 

A descrição a seguir foi adaptada do site da empresa Chemtech [8]. 

Fundada em 1989 com capital 100% nacional, a Chemtech é uma empresa de 

consultoria e prestação de serviços em engenharia e TI, que alia um profundo conhecimento 

de processo ao domínio das mais modernas e inovadoras soluções tecnológicas, garantindo ao 

cliente sempre a melhor solução. 

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), a empresa tem escritórios em Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES). 

Reconhecida como a empresa mais inovadora do país em pesquisa realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela revista Época Negócios, a Chemtech é líder brasileira 

no fornecimento de soluções de otimização para as indústrias de processos, atuando em 

diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita. 

Desde 2004, a Chemtech integra as listas das melhores empresas para se trabalhar. A 

empresa já arrebatou títulos como o de empresa mais inovadora do país, (2009) melhor 

empresa para se trabalhar no Brasil (2007 e 2008), melhor empresa para se trabalhar na 

América Latina (2008), melhor empresa para se trabalhar no Rio (2008 e 2009), melhor 
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empresa na área de TI e Telecom (2006, 2008 e 2009) e melhor para Executivos trabalharem 

(2009), além de conquistar o segundo lugar na pesquisa do Guia Você SA/Exame melhores 

empresas para você trabalhar (2009). 

Em 2001, passou a fazer parte do grupo Siemens, mantendo seu market share 

definido, linha de soluções e gestão independente, aliando-se à solidez do grande grupo 

econômico Siemens. 

 

2.2 A INDÚSTRIA PETROQUIMICA 

A indústria química, em especial a indústria petroquímica, movimenta um 

diversificado mercado de produtos, entre eles estão os produtos químicos de uso industrial, 

que ocupam a maior fatia do faturamento, produtos farmacêuticos, de higiene pessoal, 

perfumaria, cosméticos, adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, sabões, detergentes, tintas, 

esmaltes, vernizes, entre outros [7]. 

A petroquímica é o segmento mais dinâmico da indústria química nacional. Esta é 

organizada em complexos indústriais, os pólos petroquímicos, que visam a minimização de 

custos em termos de logística, infraestrutura e integração operacional [7]. 

Em especial, o pólo petroquímico, recebe a nafta petroquímica como matéria prima. 

Dentro dele existem duas unidades bem distintas, que podem ser separadas de acordo com o 

processo de transformação da matéria prima. 

Existem as unidades denominadas de “primeira geração”, como mostra a Figura 2, que 

transformam a nafta em petroquímicos básicos, são eles as olefinas (eteno, propeno e 

butadieno) e os aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos) [7]. 

Os compostos aromáticos são assim denominados porque possuem um anel benzênico 

na sua cadeia molecular principal. A fórmula estrutural do benzeno, que é um composto 

aromático, pode ser observada na Figura 1 [9].  
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Figura 1- a)Fórmula estrutural do benzeno. b)Fórmula estrutural simplificada do benzeno [9]. 

 
A maioria destes compostos são altamente inflamáveis, logo, ao realizar qualquer 

medição com instrumentos eletrônicos, ou acionamento de dispositivos atuadores, onde estão 

envolvidos tais produtos químicos, deve se ter um cuidado especial para evitar riscos de 

incêndios e explosões. 

Outro fator de risco é o fato destes compostos químicos serem considerados nocivos, 

caso sejam inalados em grandes quantidades, em especial o benzeno [10]. Por isto, os 

trabalhadores que atuam nessas áreas são treinados e recebem equipamento de proteção 

especial para não por em risco sua saúde. Indústrias petroquímicas tem uma preocupação 

muito grande com a segurança, estas áreas são demarcadas e só pessoal autorizado pode 

entrar nelas. 

“As características de sua toxicidade justificam o destaque que o benzeno tem em 

relação aos demais hidrocarbonetos aromáticos, grupo do qual faz parte. O benzeno, por ser 

uma substância reconhecidamente cancerígena e pela grande difusão de sua utilização, tem 

sido objeto de controle em todo o mundo em razão de suas características de contaminante 

universal e de seus potenciais efeitos à saúde...” [10]. 

As unidades de segunda geração transformam os produtos decorridos da primeira 

transformação em resinas termoplásticas (polietileno e polipropilenos) e produtos 

intermediários (MVC, acetato de vinila, TDI, óxido de propeno, fenol, caprolactama, 
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acrilonitrila, óxido de eteno, estireno, ácido acrílico, entre outros). Os produtos finais destes 

intermediários geralmente são o PVC, elastômeros, polímeros para fibra sintética, 

poliestireno, entre outros [11]. 

Pode-se citar também as unidades de terceira geração que geralmente não estão 

localizadas dentro do pólo. Estas transformam a matéria prima produzida pelas unidades de 

segunda geração em utensílios para o segmento de alimentação, para empresas da construção 

civil, elétrica e demais. 

A Figura 2 exemplifica a distinção entre as unidades de geração: 

 

Figura 2 - Cadeia de produção petroquímica [11]. 

 
No sistema de controle dessas plantas são utilizadas como variáveis do sistema, 

principalmente, temperatura e pressão. As especificações do produto não são utilizadas como 

variáveis de controle. Estas são analisadas em laboratório, e com isto definem pontos de 

referência de temperatura e pressão que o processo deve seguir para que sejam atingidas as 

qualidades especificadas do produto final [6]. 
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2.3 O SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURANÇA 

O Sistema de Intertravamento de Segurança (SIS), ou Sistema Instrumentado de 

Segurança (Safety Instrumented System), que é padronizado pela ISA [5], e também é o 

termo mais utilizado atualmente, pode ser conhecido como sistema de shutdown. O SIS é uma 

classe de sistema utilizado para garantir maior segurança operacional das unidades, 

equipamentos e funcionários de uma indústria. Seu objetivo é evitar uma condição insegura 

de operação do processo. O SIS pode provocar uma parada no processo ou impedir a partida 

da unidade caso não sejam atendidas as condições limites estabelecidas como seguras para a 

operação da planta industrial [1]. 

Dentro das medidas de proteção de uma unidade industrial temos vários níveis que 

ajudam a estabelecer regras de partida, de parada ou de alarme do processo, visando evitar 

gastos desnecessários na produção. 

“É comum imaginar as medidas de proteção em um processo industrial como um 

modelo físico semelhante às camadas de uma cebola...” [1]. 

Em um processo industrial, temos primeiramente a segurança realizada pelo sistema 

de controle do processo, que visa manter as variáveis do processo dentro do limite 

estabelecido como ideal para as condições de produção. Caso o controle do processo não 

consiga manter estas condições existe a camada do “operador”, que pode intervir diretamente 

no processo, por exemplo, abrindo ou fechando uma válvula, evitando uma condição perigosa 

de aumento de pressão de um gás. 

Sistemas de alarmes e indicadores são utilizados como auxilio ao operador para 

informá-lo das condições do processo. 

Se nenhuma destas camadas for suficiente para controlar a variável de processo entra 

em ação o sistema de intertravamento, que pode atuar de forma operacional, desligando um 

motor com problema e ligando outro que tenha a função de redundância, ou simplesmente 
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provocando a parada segura da unidade (intertravamento ativo). O sistema de intertravamento 

pode também impedir a partida de equipamentos, se as condições não forem satisfeitas 

(intertravamento passivo ou permissivo) [1]. 

Existem muitos dispositivos autônomos que são instalados visando aumentar a 

segurança, como válvulas de alívio, discos de ruptura, entre outros, que atuam sem a 

necessidade de um controle externo, ou da ação do operador. Estes são regulados para operar, 

na maioria dos casos, se o SIS também venha a falhar em controlar o sistema. 

A Figura 3 e a Figura 4 mostram como estas camadas englobam o processo e sua 

variável de controle. 

 

Figura 3 – Sistema de Segurança em camadas, adaptado de [6]. 
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Figura 4 – Níveis independentes de proteção, adaptado de [4]. 

 
Como mostrado na Figura 4, se os sistemas que compõem o controle da variável de 

processo e os sistemas de proteção de uma indústria não forem confiáveis podem gerar muitos 

desperdícios. No caso da indústria petroquímica, se ocorrer uma condição perigosa durante o 

processo, por exemplo, uma alta pressão em uma esfera de armazenamento, o produto pode 

ser eliminado para a atmosfera ou queimará no Flare, que é um dispositivo de segurança 

muito utilizado em industrias petroquímicas, para queimar gases provenientes do processo de 

produção em situações de emergência. 

O Sistema Instrumentado de Segurança deve ser independente do sistema de controle 

do processo, ou de qualquer outro sistema da unidade, ele deve agir como uma camada 

superior, agindo caso nenhuma outra alternativa para o controle das variáveis do processo 

tenham tido sucesso. O objetivo principal do SIS é levar o processo para um estado seguro. 
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Não necessariamente o processo deve ser interrompido, ou todos os sistemas devam ser 

desligados. Em alguns casos, a falta de energia pode gerar um estado perigoso do processo 

[1]. 

Como premissa de um bom projeto de segurança, deve se assumir que em um dado 

instante algum dos instrumentos utilizados para analisar o processo irá falhar. Utilizam-se, na 

maioria dos casos, instrumentos redundantes e independentes, diminuindo as chances de que a 

medição de uma variável não seja feita. Também podem ser usados instrumentos que utilizam 

transdutores com princípios físicos diferentes, para a medição de uma mesma variável, 

evitando que um agente externo possa interferir diretamente sobre as duas medições. 

Os instrumentos utilizados no Sistema de Intertravamento também devem ser 

independentes de outros sistemas. Não devem ser utilizados os mesmos instrumentos do 

controle do processo. Visto que, na maioria das vezes, se o controle, sendo bem projetado, 

não conseguir controlar a variável de processo, o problema pode estar em algum instrumento 

de medição ou de atuação. Logo, o Sistema de Segurança deve por outros instrumentos 

conseguir levar o processo a um estado seguro. 

Na Figura 5 pode-se observar que o controle do processo e o SIS possuem seus 

respectivos instrumentos de medição e atuação. Pode-se perceber ainda que, neste caso, o SIS 

possui um atuador redundante na tubulação. Já o controle do processo conta com um atuador 

com regulador de vazão. Estes símbolos e nomenclaturas serão explicados no ítem 2.7. 
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Figura 5 – Componentes básicos de um SIS, adaptado de [6] 

 
Várias normas sobre o desenvolvimento, projeto e manutenção do SIS foram editadas. 

São estas a IEC-61508, para indústrias em geral, e a IEC- 61511, para indústrias de 

processamento continuo de líquidos e gases. A ISA possui a SP-84.01, semelhante a IEC-

61511, porém mais voltada para o SIS, enquanto a 61511 dá maior ênfase a análise de risco e 

outras camadas de proteção [1]. 

 

2.4 NÍVEL DE INTEGRIDADE DE SEGURANÇA (SIL) 

O SIS é projetado para reduzir a possibilidade de acidentes à um nível considerado 

como aceitável, ou seja, para que venha a ser atingida uma probabilidade e estatística 

calculada de falha. Para isso é necessário identificar os eventos geradores de acidentes e 

estimar adequadamente o “risco inerente” ao processo [1].  

Para cada evento gerador de risco é aplicada uma função de segurança (SIF – Safety 

Instrumented Functions) para mitigá-lo. Para cada SIF é estipulado um nível de integridade 

de segurança desejado (SIL – Safety Integrity Level). Estas funções de segurança serão 

implementadas no SIS para manter, ou atingir um estado seguro de operação da planta 

industrial [2]. 
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Existe o conceito de Probabilidade de Falha sobre Demanda, que é a probabilidade do 

equipamento não funcionar caso seja necessário. Isto é de extrema importância em Sistemas 

Instrumentados de Segurança. Visto que os equipamentos (atuadores principalmente) só 

entrarão uso caso ocorra uma eventual falha de segurança, o que em algumas unidades é raro, 

podendo não ser possível atuar sobre sistema em uma condição não segura de operação [1] 

[3]. 

A PFD (Probabilidade de Falha sobre Demanda) pode ser expressa como: 

DPFD −= 1  

onde D  é a disponibilidade do instrumento, ou equipamento. Por exemplo, um 

instrumento que tem uma disponibilidade de 90% pode atuar sem falhas durantes 90% de sua 

vida útil. 

Existe duas maneiras de um SIS falhar, uma delas é quando for necessário levar o 

processo à um estado seguro e isto não acontecer, e a outra quando o sistema de 

intertravamento atua sem necessidade. O SIL é tabulado levando em conta apenas a falha do 

SIS em uma condição não segura de operação [1]. 

A Tabela 1 mostra a escala do SIL em função da PFD. 

Tabela 1- SIL em função de disponibilidade e probabilidade de falha sob demanda, adaptado de [1]. 

Nível de Integridade 
de Segurança (SIL) 

Probabilidade de falha sob 
demanda (PFD) 

Disponibilidade de 
segurança (1 - PFD) 

Fator de redução de 
risco ( 1/PFD) 

4 .0001 - .00001 99,99 - 99,999% 10000 - 100000 

3 .001 - .0001 99,9 - 99,99% 1000 - 10000 

2 .01 - .001 99 - 99,9% 100 - 1000 

1 .1 - .01 90 - 99% 10 - 100 
 

“Há países em que a legislação exige que se comprove matematicamente que o 

processo com seu SIS, e outras camadas de proteção, atingiram o SIL desejado. No entanto, é 

praticamente impossível exigir que se prove qual o SIL que é realmente adequado a uma 

unidade industrial...” [1].  
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Existem muitas técnicas para a identificação dos riscos do processo. Está análise de 

riscos deve sempre ser feito por profissionais que possuem um bom conhecimento do 

processo. A Figura 6 exemplifica como um sistema de proteção está sujeito a enfrentar 

diversas condições que fatalmente não foram consideras na identificação de riscos. Esses 

métodos são descritos nos padrões IEC 61508 e 61511. A IEC é a comissão eletrotécnica 

internacional (International Electrotechnical Commission) que padroniza tecnologias 

relacionadas com elétrica e eletrônica [1] [3]. 

 

Figura 6 – Falhas na identificação de riscos de diversas camadas de proteção [11]. 

 
Os métodos mais conhecidos são [1] [3]: 

• ALARP (as low as reasonably practical); 

• Matriz de Risco; 

• LOPA (layer of protection analisys); 

• HAZOP (hazard and operability study);  
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Alguns exemplos são mostrados abaixo a fim de informar o leitor. 

ALARP: 

Se o SIF estiver na região aceitável, ou se os custos para diminuir o risco forem 

onerosos, aceita se o risco. 

 

Figura 7 – ALARP, redução de riscos [2]. 

Na Figura 7 o ponto A é o risco inerente ao processo. O ponto B é o risco sem utilizar 

um SIS, fazendo o uso de outra tecnologia. Os pontos C, D e E representa o risco, com a 

utilização do SIS, com diferentes níveis de SIL [2]. 

MATRIZ DE RISCO: 

Os riscos de uma determinada função de segurança é analisada caso a caso, e então é 

estipulado um valor de SIL referente ao risco associado [12]. 

Tabela 2 – Definição da SIF, adaptado de [12]. 

Descrição Risco Entrada Saída SIL 

Temperatura 
elevada no Vaso 

01 

• Vazamento de 
hidrogênio 

• Ruptura do 
vaso 

•  ferimento de 
pessoas 

• Perda de 
produção 

• Sensor de 
temperatura 
no Vaso 01 

• Sensor de 
pressão do 
Vaso 01 

• Válvula 
para o Flare 
 

3 
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O SIS deste projeto está operando com uma tecnologia considerada obsoleta. Todas as 

funções de segurança já foram definidas. Cabe, durante a migração do sistema para uma 

tecnologia mais atual, manter as SIFs existentes. Para isto será feita a análise da lógica 

existente nos painéis que estão em operação, que será detalhada nos próximos capítulos. 

Os novos painéis a serem instalados devem atender a classificação de SIL 3, como 

premissa estipulada pelo cliente, esta abrange o sistema de automação (CPU, chassi, cartões 

de I/O, barramento de comunicação, alimentação do CLP e seus componentes. 

 

2.5 ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

A proteção contra explosões é uma das medidas mais importantes na prevenção de 

acidentes. A explosão, por ser um efeito não controlável e com consequências que não são 

previstas, pode colocar em risco a vida de trabalhadores pelo efeito provocado pelas chamas e 

pressão [13]. 

Muitas indústrias lidam com materiais inflamáveis ou então com gases explosivos em 

seu processo de produção, o que é o caso da indústria petroquímica. Essas substâncias em 

determinada quantidade e em forma de gases, vapor, poeira ou fibras juntamente com o 

oxigênio presente no ar podem gerar uma mistura explosiva, ou inflamável, tornando a área 

perigosa (hazardous areas), denominada atmosfera explosiva [1]. 

Por isso, nessas áreas existe a possibilidade de acidentes na instalação e 

principalmente na operação de equipamentos elétricos, eletrônicos e de instrumentação. 

Qualquer falha em algum componente eletrônico que gere uma centelha, uma simples 

abertura ou fechamento de contato elétrico, ou então um superaquecimento de um 

instrumento pode servir como fonte de ignição para a mistura explosiva, ou inflamável 

presente no meio de produção [1].  
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Em uma indústria, é necessário termos uma classificação de áreas perigosas. Esta é 

indispensável para que sejam tomadas as medidas de proteção adequadas para instalação, 

operação e manutenção, dependendo do grau de risco presente em cada área. 

De acordo com Egídio Alberto Bega no livro Instrumentação Industrial, as normas 

para a classificação de área podem variar em cada país e a classificação das áreas é sempre 

feita em torno do tipo de material envolvido e a probabilidade de que ele apareça em 

concentrações que tornem explosiva sua mistura com o ar. Elas são classificadas na fase 

inicial do projeto, envolvendo as características do processo, tais como pressão, concentração 

e temperatura. 

Podemos pensar que, por exemplo, em uma planta petroquímica todo o processo de 

produção está confinado dentro da tubulação, de vasos e esferas de armazenamento. Porém 

podem existir algumas falhas, ou modos de operação que faça com que o material inflamável 

entre em contato com ar. Os principais eventos que causam uma atmosfera explosiva são: 

• Válvulas de alívio, respiro e outras aberturas onde é previsto a liberação de 

material para a atmosfera, seja por características normais do processo, ou para 

evitar um dano nos equipamentos de produção; 

• Flanges, conexões e acessórios de tubulação; 

• Selos de Bombas, compressores e válvulas; 

• Pontos de coleta de amostras; 

De acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-10 (Equipamentos elétricos para 

atmosferas explosivas - Parte 10: Classificação de áreas, aplicada as indústrias que 

manipulam, processam, transportam, armazenam e utilizam produtos inflamáveis), podemos 

classificar as áreas de uma indústria de acordo com a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Tipo de Zonas de Áreas Classificadas, adaptado de [1]. 

Zona Descrição 

0 
Área na qual uma atmosfera explosiva está continuamente presente, por longos 
períodos ou frequentemente. 

1 
Área na qual uma atmosfera explosiva pode ocorrer ocasionalmente em condições 
normais de operação. 

2 
Área na qual uma atmosfera explosiva não está prevista em condições normais de 
operação, mas pode ocorrer por um curto período. 

 

Se a ocorrência da atmosfera explosiva for maior do que 1000 horas por ano ela deve 

ser classificada como Zona 0. Menos que 10 horas por ano ela é classificada como sendo 

Zona 2. Entre estes limites a área é classificada como sendo Zona 1 [1]. 

 

2.6 INSTRUMENTOS – TÉCNICAS E TIPOS DE PROTEÇÃO 

 
Diversas técnicas construtivas são utilizadas para o uso de instrumentos em áreas 

classificadas. São estas [1] [14]: 

Contenção: é uma técnica utilizada para confinar uma explosão dentro do invólucro, 

impedindo que a mesma se propague para fora do instrumento. 

Segregação: evita o contato direto entre as possíveis fontes de ignição do instrumento com a 

atmosfera explosiva. A segregação pode ser feita com a imersão em óleo, areia ou pó inerte, 

pelo próprio encapsulamento ou pela pressurização do invólucro. 

Encapsulamento: geralmente é aplicável apenas a alguns componentes integrantes do 

instrumento que podem ocasionar a ignição de uma explosão. 

Pressurização: ou purga, é uma das técnicas de proteção mais utilizadas. O ambiente interno 

de Painéis de controle de grandes máquinas são mantidos sob pressão com ar, ou gás inerte, 

possibilitando a instalação de componentes comuns. 
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A Figura 8 mostra um painel local do projeto, onde estão os sinais de alarme e seleção 

do modo de operação de um compressor. Este painel é mantido sob pressão interna. Existe um 

sensor de pressão dentro dele para informar ao SIS uma falha na purga do painel. 

 

Figura 8 – Painel mantido sob pressão interna 

 

Segurança Aumentada: é a elaboração cuidadosa do projeto de um equipamento ou 

componentes elétrico. O projeto deste impede que ocorra a possibilidade de uma fonte de 

ignição caso aconteça uma falha. Pode ser incluído neste os dispositivos corta-chamas. São 

exemplo os motores de gaiola, caixas de ligação, de distribuição e luminárias [14]. 

Segurança Intrínseca: é a impossibilidade do instrumento em gerar a ignição de uma mistura 

explosiva. Devida a sua construção que limita os níveis de tensão e corrente. Fazendo com 

que caso ocorra uma falha está não tenha energia suficiente para ocasionar a explosão. 
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 A classificação dos instrumentos quanto ao seu tipo de proteção é mostrada na Tabela 

4 

 

Tabela 4 – Tipos de proteção, adaptado de [14]. 

Tipo de Proteção Simbologia Aplicação (Zonas) 
Equipamento à Prova de 
Explosão 

Ex d 1 e 2 

Equipamento Pressurizado Ex p 1 e 2 
Equipamento Imerso em Óleo Ex o 1 e 2 
Equipamento Imerso em Areia Ex q 1 e 2 
Equipamento Imerso em Resina Ex m 1 e 2 
Equipamento de Segurança 
Aumentada 

Ex e 1 e 2 

Equipamento Não Acendível Ex n 2 
Equipamento Hermético Ex h 1 e 2 
Equipamento de Segurança 
Intrínseca 

Ex i 0, 1 e 2 

Equipamento Especial Ex s - 
 

Os equipamentos de proteção especial são aqueles que não foram previstos nas 

categorias anteriores [14]. 

Os instrumentos também podem ser classificados quanto a sua máxima temperatura de 

superfície. Considerando a temperatura ambiente máxima de 40ºC, os instrumentos podem ser 

categorizados conforme a Tabela 5 [14]. 

Tabela 5 – Classe de Temperatura dos Instrumentos, adaptado de [14]. 

Classe de Temperatura Temperatura Máxima de Superfície (ºC) 
T1 450 
T2 300 
T3 200 
T4 135 
T5 100 
T6 85 

 

 De acordo com a presença de algumas substâncias pode se definir grupos de 

instrumentos destinados para especificas situações, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Grupos dos Instrumentos, adaptado de [14]. 

Grupos Equipamentos Substâncias 

Grupo I 
Para operação em mineração 
subterrânea suscetíveis a exalação 
de grisu. 

metano (grisu) e pó de carvão 

Grupo IIA 
Para operação em instalações de 
superfície onde pode existir perigo 
devido ao grupo do propano. 

Acetona, Acetaldeído, monóxido de 
carbono, Álcool, Amônia, Benzeno, 
Benzol, Butano, Gasolina, Hexano, 
Metano, Nafta, Gás Natural, Propano, 
vapores de vernizes. 

Grupo IIB 
Para operação em instalações de 
superfície onde pode existir perigo 
devido ao grupo do etileno. 

Acroleína, óxido de Eteno, Butadieno, 
óxido de Propileno, Ciclopropano, Éter 
Etílico, Etileno, Sulfeto de Hidrogênio. 

Grupo IIC 

Para operação em instalações de 
superfície onde pode existir perigo 
devido aos grupos do hidrogênio e 
acetileno. 

Acetileno, Hidrogênio e Dissulfeto de 
Carbono. 

 

Outro tipo de classificação que trata da proteção em si do instrumento também é levada 

em conta quando os instrumentos são instalados em campo. A classificação IP (Indexo of 

Protection) é codificada pelas letras IP seguida de dois algarismos (IP-XX), conforme 

mostrado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Designação do Algarismo do índice de Proteção IP-XX, Conforme Norma NBR IEC 60529 [1]. 

Primeiro 
Algarismo 

Proteção contra ingresso de corpos 
sólidos e poeira 

Segundo 
Algarismo 

Proteção contra a entrada de 
água 

0 Não protegido 0 Não protegido 

1 
Protegido contra objetos sólidos 

maiores que 50mm 
1 

Protegido contra quedas 
verticais de gotas de água 

2 
Protegido contra objetos sólidos 

maiores que 12mm 
2 

Protegido contra queda de 
gotas de água para uma 

inclinação máxima de 15º 

3 
Protegido contra objetos sólidos 

maiores que 2,5mm 
3 

Protegido contra água 
aspergida 

4 
Protegido contra objetos sólidos 
maiores que 1,0mm 

4 
Protegido contra projeções de 

água 
5 Protegido contra poeira 5 Protegido contra jatos de água 

6 Totalmente protegido contra poeira 6 
Protegido contra ondas do 

mar 
-  7 Protegido contra imersão 
-  8 Protegido contra submersão 
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2.7 IDENTIFICAÇÃO DE SÍMBOLOS DE INSTRUMENTOS - (P&ID) 

Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID) são a base para projetos de engenharia, 

principalmente na indústria petroquímica. O P&ID é um desenho multidisciplinar que 

apresenta informações sobre tubulação, processo, instrumentação, controle, sistemas de 

integração e elétrica [1] [2]. 

Para a representação desses diagramas existem normas que estabelecem símbolos 

gráficos e também uma codificação alfa-numérica para a identificação de instrumentos e 

funções do sistema. O propósito é facilitar o entendimento dos diagramas e malhas de 

instrumentação, melhorando a interação entre usuários, projetistas e fornecedores. Um 

exemplo de um P&ID é mostrado na Figura 9 [2]. 

 

Figura 9 – Exemplo de P&ID, adaptado de [2]. 

 
A representação mais utilizada mundialmente é padronizada pela norma S 5.1, da ISA. 

[2]. A norma estabelece que cada instrumento, ou uma função programada seja identificada 

com dois elementos de numeração: 

XXXX-YYYY 

 Onde, XXXX determina a função do instrumento e YYYY é um sequencial que torna 

única a identificação do elemento. Às vezes podem ser inseridos elementos intermediários 

para indicar a área, como numero do prédio ou o processo que ele está inserido [1]. Este 
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processo é apelidado de “tagueamento”, derivando do inglês tagging, onde definimos o tag do 

instrumento. 

 Neste projeto é usado um padrão diferente daquele definido na ISA. Pois a planta 

petroquímica foi construída antes que fosse estabelecido um padrão internacional de 

representação dos elementos presentes na linha de produção. O padrão utilizado é da forma: 

AAA-XXXX-YYYY 

 Onde AAA define a área a qual o instrumento pertence, XXXX define a função do 

instrumento e YYYY é um sequencial. 

 A função do instrumento (XXXX) é definida conforme a Tabela 8. 
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Tabela 8 – Letras de Identificação do Instrumento [5]. 

 

Como exemplo pode-se citar o instrumento 005-FT-002, que é um instrumento 

pertencente a área 005 definido como transmissor de vazão, sendo o segundo instrumento do 

mesmo tipo instalado na área. 

A Tabela 9 mostra os símbolos utilizados para representar os instrumentos em um P&ID 

segundo a norma da ISA. 
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Tabela 9 – Símbolos Gerais para Instrumentos [5]. 

 

De acordo com a norma ISA, temos também linhas utilizadas para definir a ligação entre 

os instrumentos, que pode ser visualizada na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Símbolos de Linhas de Instrumentos [5]. 

 

 
 Os desenhos de elementos de controle final também são definidos pela ISA, alguns 

deles podem ser visualizados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Elementos de controle final - ISA 

 
 
2.8 O CLP 

O controlador lógico programável é um equipamento microprocessado que foi criado 

para substituir as antigas lógicas realizadas por painéis de relés. Hoje ele é usado para 

aplicações em diversos setores da indústria [1]. 

Este tipo de equipamento ganhou força na indústria devido a sua modularidade. 

Existem CLPs menores que possuem módulos de entrada e saídas integrados diretamente ao 

controlador. Mas a maioria deles são montados em chassis, e pode-se escolher os módulos 
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eletrônicos (cartões) de entradas, saídas ou de comunicação que serão ligados a controlador 

central (CPU) [11]. 

A Figura 10 mostra um chassi de um CLP, onde estão inseridos a unidade de controle 

e demais cartões. 

 

Figura 10 - Siemens Simatic S7-416-3 

 
Os cartões que são inseridos no chassi do CLP se comunicam com a CPU através de 

um barramento de comunicação próprio existente no encaixe do cartão, juntamente com as 

conexões de alimentação das fontes. 

A CPU executa a lógica, que pode ser programada através de histogramas de contato 

(Ladder Diagram), linguagem de álgebra booleana, linguagem de programação de alto nível 

como “C”, entre outros [1]. Esta se comunica com os módulos de entrada e saída (I/O) que 

podem ser de entradas e saídas digitais ou analógicas, para que seja feita a interação com 

sensores e atuadores em campo, ou com módulos de comunicação que convertem os dados 

em algum protocolo especial para a comunicação com outros sistemas computadorizados da 

unidade. 
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Desta maneira o usuário pode escolher e alterar facilmente o hardware que compõe o 

sistema do CLP, tornando a expansão ou alteração do sistema uma tarefa mais simples de ser 

realizada, em comparação aos antigos sistemas de relés. 
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3 O PROJETO DE MIGRAÇÃO 

O propósito do projeto é realizar a migração do sistema instrumentado de segurança 

atual da área de aromáticos, da indústria petroquímica em questão, para um novo sistema mais 

moderno, visando principalmente aumentar a confiabilidade do sistema de segurança e 

intertravamento da unidade com a utilização de uma tecnologia recente.  

O sistema atual é composto por um conjunto de painéis de relés eletromecânicos, que 

executam a lógica de intertravamento da unidade. O novo sistema será microprocessado, 

aumentando desta forma a disponibilidade do sistema e garantido a continuidade operacional 

do processo. 

Neste projeto, será realizada a migração das interfaces com os sistemas 

instrumentados de campo e das interfaces de comando dos sistemas elétricos de potência para 

o novo sistema, devendo permitir a integração do novo sistema de automação com os demais 

previamente instalados na unidade. 

O sistema atual, composto por relés eletromecânicos, está em avançado estado de 

obsolescência, possui baixa confiabilidade, os relés apresentam trincas e fissuras em suas 

bases, possui baixa flexibilidade, é necessário o uso de conversores para instrumentos 

analógicos, difícil integração com outros sistemas da unidade via protocolo de comunicação, 

não possuem mecanismo de diagnóstico e status do instrumento instalado. 

Os alarmes e telas de monitoramento atuais também estão em avançado estado de 

obsolescência, possuem baixa flexibilidade e não dispõem de mecanismos de diagnósticos. 

Com a substituição pelo novo sistema pretende-se obter uma maior confiabilidade do 

sistema de segurança e intertravamento, aumento da confiabilidade do sistema de alarmes, 

emprego de uma tecnologia avançada para cumprir as funções de segurança da planta, 

aumento da flexibilidade para modificação da lógica de intertravamento, agilidade no 

diagnóstico de falhas do sistema, disponibilidade para a aquisição de dados do sistema, 
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disponibilidade de suporte do fabricante do novo sistema instalado, melhor usabilidade para a 

operação ao uniformizar a interface de monitoramento deste sistema com as demais interfaces 

da unidade, aumento de flexibilidade para modificações de layout de telas de monitoramento 

e alarme. 

 

3.1 O SISTEMA ATUAL 

Na Figura 11 pode ser observado a topologia do sistema atual. 

 

Figura 11 – Sistema atual. 

Os consoles de operação, apresentados na Figura 12, são onde ocorre a interface do 

sistema com o operador, nele é possível observar se algum alarme foi acionado e é nele que o 

operador pode interferir no sistema acionando algum botão de parada de emergência, ou um 

botão de liberação de partida. 
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Figura 12 – Consoles de operação. 

 
Estes painéis também serão migrados durante o projeto. Estas interfaces possuem 

baixa flexibilidade. Caso seja necessário adicionar algum ponto de alarme, ou alguma 

botoeira nova, acarretará em um grande trabalho. O projeto irá propor novas interfaces mais 

amigáveis e de maior flexibilidade. 

O sistema atual, como dito anteriormente, conta com conversores de sinais para os 

instrumentos analógicos. Estes conversores, que são mostrados na Figura 13, possuem ajustes 

de máximo e mínimo para a variável tratada por ele, em cada caso é gerado um alarme digital 

pelo conversor que é então tratado pela lógica do painel de relés. 

 

Figura 13 – Conversor de sinal. 
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Os painéis atuais, que executam a lógica de intertravamento, são mostrados na Figura 

14.  

 
Figura 14 – Relés que executam a lógica de intertravamento. 

 
Como dito anteriormente este tipo de topologia é muito antiga. Este tipo de hardware 

deu origem aos conhecidos controladores lógicos programáveis (CLP) que existem hoje [1]. 

Para efetuar qualquer mudança na lógica, na topologia atual, é necessário que o 

sistema seja desligado, é praticamente impossível alterar as interligações dos contatos dos 

relés sem que ele seja isolado. Qualquer problema na montagem pode ocasionar uma falha de 

difícil identificação. Este sistema também não possui mecanismo de identificação de falhas. 

Por se tratar de um sistema com componentes mecânicos, ele está suscetível a um número 

maior de agentes causadores de falhas, por exemplo, pode ocorrer a oxidação dos contatos da 

chave do relé, pode também ocorrer o travamento da alavanca que realiza a comutação dos 

contatos, entre outros. 
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3.2 ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

A lógica do sistema de intertravamento de segurança atual possui sinais de 

instrumentos que estão sendo usados também pelo sistema de controle da unidade. Estes 

sinais são encaminhados para painéis que passam por duplicadores de sinal, sendo um 

encaminhado para o sistema de intertravamento e outro para o sistema que realiza o controle 

das variáveis de processo. 

Para este projeto serão instalados novos instrumentos que meçam a mesma variável, 

cada sistema receberá o sinal desta variável de um instrumento distinto, a fim de tornar os 

dois sistemas independentes. 

Na maioria dos casos os instrumentos de medição possuem junto ao transdutor um 

transmissor, o qual condiciona o sinal elétrico do transdutor e o transmite via algum protocolo 

de comunicação, porém em plantas muitas antigas os sinais dos transdutores são 

encaminhados até os painéis, por cabos elétricos, que executam o condicionamento dos sinais. 

Os protocolos de comunicação também devem ser certificados para operarem em áreas 

explosivas, como o PROFIBUS-PA, um dos mais utilizados nos projetos de instrumentação 

em áreas classificadas [16]. 

3.2.1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 

Um dos instrumentos a ser duplicado é um medidor de temperatura. Este pode ser 

observado na Figura 15. 
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Figura 15 – Medidor de temperatura que será duplicado. 

 
 O instrumento atual está instalado em um reator. Neste caso o sensor é instalado 

dentro de um poço, para que fique protegido de possíveis danos que possam ser ocasionados 

pela presença de certas substâncias. 

Neste caso, para a duplicação desta variável, é possível a instalação de um instrumento 

que possua dois sensores, poupando custos e trabalho para que seja feito um novo poço. 

O instrumento escolhido para substituir o atual possui um sensor duplo, para que seja 

possível utilizar o mesmo poço para a medição dos dois novos sinais. 

O novo instrumento é composto por dois sensores do tipo RTD (Resistence 

Temperature Detectors), estes são fabricados de Platina padronizados para possuírem 100 Ω a 

0ºC. São conhecidos também como “PT-100”, o resistor mais empregado em todo o mundo, 

devido a sua estabilidade, repetibilidade, precisão e ampla faixa de operação [1]. Um esquema 

do instrumento é observado na Figura 16. 
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Figura 16 – Esquema do Instrumento (RTD) 

Estes novos sensores devem possuir precisão “classe A”, de acordo com a norma do 

cliente. O erro máximo permissível na medida da variável é mostrado na Tabela 12, de acordo 

com a classe do PT-100. 

Tabela 12 – Erro Permissível do PT-100, adaptado de [1]. 

Classe do PT-100 Erro Máximo 
Classe B ± [0,3 + 0,005T]ºC 
Classe A ± [0,15 + 0,002T]ºC 

 

O erro de medida dessas duas classes pode ser melhor visualizado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Gráfico do erro das classes do PT-100. 

 
Como o novo instrumento será inserido dentro de uma área perigosa com 

possibilidade de presença de substância explosivas da família do etileno, foi definido que o 

cabeçote tenha proteção contra explosão “d”. Ou seja, ele deve atender as especificações de 
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Zona II, Grupo II-B, T3 de classificações de instrumentos. Este atende a classificação de SIL-

3 de probabilidade de falha. 

Também foi definido que cada sensor possua 3 fios, desta maneira pode ser realizada a 

compensação das resistências dos condutores sem grandes esforços. Na medição a 2 fios 

devesse levar em conta a resistência e a variação da resistência dos condutores devido a 

alteração da temperatura ambiente. O que é praticamente inadmissível em termos de 

comissionamento e de manutenção racional [1]. 

 

3.2.2 MEDIDOR DE NÍVEL 

 

Outro instrumento que está sendo usado pelo sistema de controle e pelo sistema de 

segurança é um medidor de nível localizado em vaso de armazenamento. Este pode ser 

observado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Medidor de nível. 

 
Este instrumento, entretanto, não será duplicado. Para a instalação de outro 

instrumento com a mesma função do atual seria necessária a instalação de um novo vaso 

comunicante, já que o bocal reserva deste Vaso não permite uma instalação adequada para o 
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novo instrumento. Levando em conta que o Vaso opera esporadicamente, apenas quando é 

necessário recuperar mais solvente produzido pela planta, este tipo de sinal foi considerado 

como sendo não crítico, no sistema de segurança, pelo cliente.  

A duplicação deste instrumento impactaria em grandes custos na construção do novo 

vaso comunicante e também nos custos de produção, visto que seria necessário realizar uma 

parada de produção durante a modificação do Vaso. Sendo que qualquer alteração na estrutura 

do vaso faria com que ele perdesse sua certificação de segurança contra explosão, e uma nova 

certificação seria necessária, tornando o projeto inviável. 

Para a duplicação deste sinal foi estabelecida a compra de um cartão duplicador de 

sinal. Este fará a isolação entre o sinal encaminhado para o sistema de segurança e o sistema 

de controle. 

O cartão escolhido foi da marca Phoenix, modelo Mini-MCR-SL-UI-2I-NC. A Figura 

19 mostra o esquema de ligação do cartão. 

 

Figura 19 – Cartão Duplicador/Isolador para medidor de nível [19] 

 
Este é um tipo de carão ativo, ele opera com alimentação direta de 24 Volts. Portanto 

este necessita estar ligado a um ponto de entrada analógica passivo, no controlador. Estes 

detalhes serão explicados no próximo capitulo. 
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3.3 CARREGAMENTO DE HARDWARE 

Entende-se por carregamento de hardware todos os sinais analógicos e digitais que 

sejam entradas ou saídas que farão parte da lógica interna do novo controlador programável. 

Estes sinais são provenientes de instrumentos, chaves, condicionadores de variáveis, 

atuadores, entre outros. 

Esta etapa de projeto define onde todos os sinais serão conectados, isto impacta no 

encaminhamento de cabos, diagramas de interligações e tem influência sobre o firmware do 

controlador do sistema de segurança.  

Os 2 novos controladores serão instalados em 6 novos painéis, 3 painéis para cada 

CPU, cada painel está dividido em dois chassis com capacidade de 8 cartões cada. No projeto 

básico deste empreendimento foi definido que seria necessário a utilização de 10 chassis, em 

6 painéis, ou seja, dois painéis contariam com apenas um chassi.  

Neste projeto temos sinais de entrada analógica (AI), de entrada digital (DI) e de 

saídas digitais (DO). No projeto do sistema de intertravamento de segurança são quase 

inexistentes os pontos de saída analógica (AO), visto que este tipo de sinal é usado 

principalmente em atuadores que modifiquem a variável controlada do processo. Sinais de 

AO são mais comuns em sistemas que executam lógicas de controle. No sistema de segurança 

não existe este tipo de controle sobre as variáveis controladas do processo, o objetivo é levar a 

unidade de produção para um estado seguro de operação. Na maioria dos casos isto é feito 

através de um controle ON/OFF, aberto ou fechado, de válvulas, moto-bombas, solenóides, 

entre outros. Por exemplo, em um sistema de segurança, quando a temperatura do processo 

estiver muito elevada abre-se uma válvula para a liberação do produto. Enquanto que, em um 

sistema de controle, quando a temperatura estiver entre 30ºC e 32ºC abre-se a válvula de 

dreno em 35% [3] [11]. 
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As entradas analógicas correspondem a sinas de 4~20mA e sinas de RTD. As entradas 

digitais são de chaves de pressão, temperatura, nível, status dos motores, entre outros. As 

saídas digitas se referem aos sinais de alarme em campo, acionamento de válvulas solenóides 

e comando para os motores. 

Para a identificação dos pontos que deveriam ser migrados, neste projeto, foram 

analisados diagramas de interligação, diagramas de interconexões, diagramas funcionais de 

acionamento dos motores, P&IDs, entre outros documentos que podem ser vistos nas Figura 

20 e Figura 21. A maioria dos pontos havia sido analisada pelo cliente do empreendimento, 

quando foi realizada a viabilidade de execução deste projeto. 

 

Figura 20 – Diagrama funcional de acionamento de motores. 
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Figura 21 – Diagramas lógicos. 

 
Pode-se observar que a maioria da documentação é antiga, grande parte da 

documentação está em arquivo de papel. Estes documentos foram elaborados na década de 

70, quando a planta foi colocada em operação. Estes documentos podem não conter todas as 

informações das modificações que foram realizadas durante os anos subsequentes. Algumas 

inconsistências foram encontradas durante a análise dos pontos que só puderam ser resolvidas 

com a análise das ligações nos painéis em campo. Na Figura 22 temos a foto de um painel de 

rearranjo, onde foi verificado alguns pontos que não estavam expressos de maneira clara na 

documentação. 

 

Figura 22 – Painel de Rearranjo 
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Para a análise e validação destes sinais também foi usada uma base de dados virtual do 

cliente. Esta base dados foi implementada nos últimos anos, com as informações das 

unidades, conforme ia se identificando a necessidade. Esta base de dados é implementada 

através do SmartPlant Instrumentation, um software para engenharia de instrumentação que 

permite inserir, gerenciar e manter os dados relacionados a instrumentação ao longo de todo o 

ciclo de vida de planta industrial. 

Durante a execução deste projeto foi verificado que os cartões de entrada e saída 

estipulados durante o projeto básico não seriam o suficiente para atender a demanda de todos 

os sinais, juntamente com a quantidade de entradas e saídas reservas definidas como premissa 

do projeto. 

Foi verificado também que as fontes, utilizadas para acionar as cargas dos cartões DO, 

não teriam potência suficiente. Estas fontes não são as mesmas que alimentam os cartões de 

I/O e a unidade de processamento. Estas fontes são usadas exclusivamente para suprir as 

cargas dos pontos DO, lâmpadas e solenóides.  

Durante a análise dos cartões de I/O e dos sinais notou-se que havia pontos de uma 

mesma área da planta industrial em diversos chassis. Essa não é uma boa prática de projeto, 

pois caso um cartão, ou a comunicação de um chassi com a CPU venha a falhar, estaremos 

comprometendo o funcionamento seguro de diversos setores de produção. Com isto os pontos 

foram reorganizados, a fim de termos a máxima segregação por área em um mesmo chassi e 

painel, assim qualquer problema que venha a ocorrer em uma parte isolada do CLP afetará 

apenas uma unidade da planta petroquímica, e não várias como poderia ocorrer. 

Os pontos foram organizados seguindo a premissa de atenderem a potência máxima 

das fontes, o máximo número de pontos em um mesmo chassi ou painel, e respeitando o 

tamanho máximo das réguas de borne que cabem em um painel. 
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 Muitos desses sinais ocasionam o desligamento de equipamento, como bombas e 

compressores. Paradas desnecessárias podem ocasionar também riscos desnecessários e 

gastos de produção, portanto devem-se evitar ao máximo paradas espúrias. Para isto foram 

utilizados cartões com modulação tripla de redundância (TMR – Triple Modular 

redundance), para pontos que ocasionam shutdown no sistema. 

 Um exemplo da arquitetura TMR de um cartão de entrada digital usado no projeto é 

mostrado na Figura 23. Este tipo de cartão possui 3 unidades de processamento, cada uma 

identifica a necessidade de mudança da variável lógica e por fim realizam uma votação para 

verificar a real necessidade de alteração do nível lógico. 

 

Figura 23 – Esquemático Simplificado do cartão DI-3503E [17] 

 

3.3.1 RESULTADO DO CARREGAMENTO DE HARDWARE 

 

Depois da análise de todos os instrumentos que deveriam ser migrados para os novos 

CLPs do sistema de segurança temos a distribuição de sinais mostrados nas Tabela 13 e 

Tabela 14. 
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Tabela 13 – Distribuição dos cartões no CLP 1. 

Painel Chassi Slot 
Cartão 

(Modelo) 
Tipo Aplicação Capacidade de pontos 

1 1 1 CPU - - - 
1 1 2 Comunicação - - - 
1 1 3 Comunicação - - - 
1 1 4 AI3721 AI 4~20mA 32 
1 1 5 DI3564 DI Instrumentação 64 
1 1 6 DI3564 DI CCM 64 
1 1 7 DI3564 DI CCM 64 
1 1 8 VAGO - - - 
1 2 1 DI3503E DI Instrumentação 32 
1 2 2 DI3503E DI Instrumentação 32 
1 2 3 DO3607E DO Solenóide 16 
1 2 4 DO3607E DO Solenóide 16 
1 2 5 DO3607E DO Solenóide 16 
1 2 6 DO3636R DO Instrumentação 32 
1 2 7 DO3636R DO Instrumentação 32 
1 2 8 DO3636R DO Instrumentação 32 
2 3 1 AI3721 AI 4~20mA 32 
2 3 2 DI3564 DI CCM 64 
2 3 3 DI3564 DI CCM 64 
2 3 4 VAGO - - - 
2 3 5 DO3607E DO CCM 16 
2 3 6 DO3607E DO CCM 16 
2 3 7 DO3607E DO CCM 16 
2 3 8 DO3607E DO CCM 16 
2 4 1 AI3721 AI 4~20mA 32 
2 4 2 DI3503E DI Instrumentação 32 
2 4 3 DI3503E DI Instrumentação 32 
2 4 4 DO3607E DO Solenóide 16 
2 4 5 DO3607E DO Solenóide 16 
2 4 6 DO3607E DO Solenóide 16 
2 4 7 DO3607E DO CCM 16 
2 4 8 DO3607E DO CCM 16 
3 5 1 AI3721 AI RTD/4~20mA 32 
3 5 2 DO3607E DO Solenóide 16 
3 5 3 DO3607E DO Solenóide 16 
3 5 4 DO3607E DO Solenóide 16 
3 5 5 DO3607E DO CCM 16 
3 5 6 DO3636R DO CCM 32 
3 5 7 DI3564 DI Instrumentação 64 
3 5 8 VAGO - - - 
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Tabela 14 – Distribuição dos cartões no CLP 2. 

Painel Chassi Slot 
Cartão 

(Modelo) 
Tipo Aplicação Capacidade de pontos 

4 1 1 CPU - - - 
4 1 2 Comunicação - - - 
4 1 3 Comunicação - - - 
4 1 4 AI3721 AI 4~20mA 32 
4 1 5 DI3564 DI Instrumentação 64 
4 1 6 DI3564 DI CCM 64 
4 1 7 DI3564 DI CCM 64 
4 1 8 VAGO - - - 
4 2 1 DI3503E DI Instrumentação 32 
4 2 2 DI3503E DI Instrumentação 32 
4 2 3 DO3636R DO Instrumentação 32 
4 2 4 DO3636R DO Instrumentação 32 
4 2 5 DO3636R DO Instrumentação 32 
4 2 6 DO3607E DO Solenóide 16 
4 2 7 DO3607E DO Solenóide 16 
4 2 8 DO3607E DO Solenóide 16 
5 3 1 AI3721 AI 4~20mA 32 
5 3 2 DI3564 DI Instrumentação 64 
5 3 3 DI3503E DI Instrumentação 32 
5 3 4 DI3503E DI Instrumentação 32 
5 3 5 DI3503E DI Instrumentação 32 
5 3 6 DI3503E DI Instrumentação 32 
5 3 7 VAGO - - - 
5 3 8 VAGO - - - 
5 4 1 DI3564 DI CCM 64 
5 4 2 DI3564 DI CCM 64 
5 4 3 DO3607E DO CCM 16 
5 4 4 DO3607E DO CCM 16 
5 4 5 DO3607E DO CCM 16 
5 4 6 DO3607E DO Solenóide 16 
5 4 7 DO3607E DO Solenóide 16 
5 4 8 DO3607E DO Solenóide 16 
6 5 1 AI3721 AI RDT/4~20mA 32 
6 5 2 AI3721 AI 4~20mA 32 
6 5 3 AI3708E AI Termopar 16 
6 5 4 DI3603E DI Instrumentação 32 
6 5 5 DI3503E DI Instrumentação 32 
6 5 6 DI3503E DI Instrumentação 32 
6 5 7 DO3636R DO Instrumentação 32 
6 5 8 VAGO - - - 
6 6 1 DO3607E DO Solenóide 16 
6 6 2 DO3607E DO Solenóide 16 
6 6 3 DO3607E DO CCM 16 
6 6 4 DO3607E DO CCM 16 
6 6 5 DO3636R DO CCM 32 
6 6 6 DO3636R DO CCM 32 
6 6 7 DO3636R DO CCM 32 
6 6 8 VAGO - - - 
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 Na Tabela 15 pode-se observar a quantidade de sinais que foram carregados nos CLPs 

e a quantidade de entradas e saídas reservas para cada tipo de sinal. 

Tabela 15 – Quantidade de I/Os utilizados nos CLPs 

CLP1 
Tipo Quantidades Reservas Utilizados 
AI 128 63 65 
DI 512 271 241 
DO 384 168 216 

CLP2 
Tipo Quantidades Reservas Utilizados 
AI 144 77 67 
DI 672 231 441 
DO 432 175 257 

 

 Os pontos CCM, mostrados nas tabelas, identificam que os cartões DO são utilizados 

para acionamento de máquinas elétricas, e os cartões DI são de sinais de status de 

funcionamento destes motores. Pontos de solenóide são utilizados para acionar os atuadores, 

que na maioria das vezes são válvulas pneumáticas, estes solenóides liberam ou restringem a 

passagem de ar para que seja feita a movimentação das válvulas. Pontos DI de instrumentação 

dizem respeito aos sinais vindos de instrumentos em campo e os pontos DO são acionamento 

de alarmes visuais, lâmpadas. 

 Os modelos de cartão que terminam com a letra “E” possuem sistema de 

processamento TMR, como dito anteriormente, estes foram instalados para os pontos que 

ocasionam desligamento de máquinas elétricas, ou a interrupção de algum processo de 

produção. Estes sinais são críticos e não devem ser acionados por qualquer evento espúrio. 

 

3.4 OS NOVOS CONTROLADORES 

Os novos controladores serão fornecidos pela empresa Invensys, ela deverá fornecer 

os painéis do novo sistema com todos componentes previstos montados no interior dos 

mesmos. As interligações entre os terminais de montagem dos cartões de I/O e os painéis de 

rearranjo serão realizadas após a montagem dos painéis no interior da sala de painéis. Estas 
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interligações farão parte do escopo de serviços da empresa Montadora a ser contratada pelo 

Cliente.  

O modelo de CLP escolhido foi o TRICON, este é padrão do Cliente para a utilização 

em aplicações criticas. Na Figura 24 podemos observar um esquema dos painéis aonde serão 

montados os novos controladores. 

 

 

Figura 24 – Painéis para CLP TRICON. 

 
Devido aos problemas identificados durante a execução detalhada do projeto, a 

proposta inicial em relação a quantidade de cartões, chassis e fontes teve que ser alterada. 

Foram adicionados mais um chassi no CLP 2 e mais alguns cartões em ambos CLPs para 

suprir a quantidade de pontos reservas estipulada e também a carga dos acionamentos dos 

pontos DO. 

Os cartões de DO possuem fontes especificas para o acionamento das suas cargas, 

estas fontes não são as mesmas da unidade de processamento, elas são instaladas no painel, 

como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 – Fontes Instalada no Novo Painel 

 
 Os cartões DO, que possuem lógica de processamento TMR, devem possuir 

alimentação redundante para o acionamento de suas cargas, pois os pontos instalados nesses 

cartões possuem funções críticas no sistema de segurança da unidade. Este tipo de cartão já 

possui bornes de entrada para o uso de duas fontes, não sendo necessária a utilização de 

nenhum circuito de isolação entre as fontes, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 – Diagrama de ligação do cartão 3607E [17]. 
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Foi definido que os pontos DO de instrumentação não receberiam alimentação 

redundante, pois estes pontos não são críticos, a maioria são sinais para acionamentos de 

lâmpadas de indicação e alarme, pois o painel não comportaria espaço suficiente para a 

instalação de mais fontes. 

Os pontos DO de solenóide e de CCM ativam relés de interposição, que alteram a 

tensão de 24Vcc para 48Vcc no caso dos solenóides, e de 24Vcc para 120Vac no caso do 

comando do CCM. Os pontos DI de CCM também passam por relés que alteram a tensão de 

status de 120Vac para 24Vcc. 

 

Figura 27 – Relés de interposição 

 Foi definido a quantidade máxima de 3 cartões DO para solenóide por painel. Cada 

solenóide de 48Vcc drena uma corrente de 400mA, ou seja, em torno de 20W por solenóide e 

cada cartão DO3607E possui 16 saídas. Logo foram instaladas 2 fontes de 48V e 20A por 

painel, sendo uma com função de redundância, para atender o acionamento, no pior caso, de 

todos os pontos DO de solenóide. 

 Cada ponto DO para CCM necessita de 5W, em média, para o acionamento da bobina 

de um relé de interposição. Para os painéis que possuem acionamento deste tipo de sinal 

foram instaladas fontes de 48Vcc e 10A. 

 Cada ponto DO de instrumentação também consome 5W, estes estão instalados em 

cartões do tipo 3636R, que diferente dos cartões 3607E, não possuem entradas especificas 
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para fontes redundante. Neste caso também foi necessária a instalação de dois diodos para que 

fosse feita a isolação entre as fontes redundantes. Os diodos são mostrados na Figura 28. 

 

Figura 28 – Diodos para a isolação das fontes redundantes. 

 
Para as entradas analógicas foram utilizados cartão do tipo AI3721, estes também 

possuem lógica de processamento TMR. Possuem entrada configurável de 0 à +5Vdc, ou de -

5 à +5V.  

Para as entradas do tipo 4~20mA foi utilizada a configuração de 0 à +5Vdc. O circuito 

mostrado na Figura 29 foi montado para condicionar o sinal para a entrada analógica do 

cartão. 

 

Figura 29 – Condicionado para sinais de 4~20mA 
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 Na figura observa-se que os as fontes PS1 e PS2 fornecem alimentação redundante 

para o transmissor de 4~20mA através dos dois diodos. A corrente circula pelo resistor de 250 

Ohms que é ligada aos terminais de entrada do conversor AD, fazendo que o sinal lido pelo 

conversor tenha 1V para 4mA e 5V para 20mA. Este tipo de configuração é utilizada para 

transmissores passivos. 

O duplicador de sinal utilizado no medidor de nível, mostrado na Figura 19, possui saída 

ativa, para isto será necessário utilizar outro circuito para o condicionamento do sinal de 

corrente transmitida. A topologia utilizada nestes casos é mostrada na Figura 30. 

 

Figura 30 – Ligação do sinal de 4~20mA ativo na entrada AD 

 
O duplicador, sendo ativo, já possui alimentação de 24Vdc. O sinal de corrente é então 

ligado diretamente ao resistor de 250 Ohms. Neste caso será necessário prever uma conexão 

com o negativo das fontes de alimentação para que o sinal possa ser referenciado a elas. Isto é 

feito através de bornes, ou uma barra de metal aonde será ligado o sinal negativo das fontes. 

Para as entradas analógicas do tipo RTD, sendo estes PT-100 com coeficiente de 

temperatura α igual à 0,00385, foram utilizados os condicionadores de sinal da própria 

Invensys (Triconex). Foram adquiridos dois tipos de condicionadores, um para range de 

temperatura entre 0ºC e 200ºC e outro para 0ºC e 600ºC. O respectivo part number destes 
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condicionadores são 1600089-001 e 1600090-001. Estes possuem componentes 7B34-03-1 e 

7B34-04-1, respectivamente, da Analog Devices que fazem o tratamento de sinal proveniente 

do RTD, e provêem uma saída linearizada entre +1V e +5V para a entrada analógica dos 

cartões AI3721. 

 

Figura 31 – 7B34-03-1 – AnalogDevices [18]. 

Para os sinais provenientes de termopares do tipo K foram utilizados condicionadores 

com part number Invensys 1600024-150 que possuem um range de operação de 0ºC até 

600ºC, fornecendo uma tensão de saída que varia entre +1 e +5V. Estes utilizam também uma 

solução da Analog Devices para tratamento do sinal, o componente utilizado neste caso é o 

7B47-K-04-1. 

Os novos controladores estão mostrados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Novos controladores e cartão DI3564. 
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3.5 EMENDA DOS CABOS 

Para fazer a interligação de todos os sinais que farão parte do carregamento de hardware 

dos novos CLPs, foram previstas a realização de emendas nos cabos provenientes das JBs 

(junctions boxes) em campo. Estes sinais irão, juntamente com os sinais de comando de 

máquinas elétricas, para os painéis de rearranjo dos novos CLPs, sendo que cabos de 

instrumentação deverão ser encaminhados pela parte superior dos painéis, enquanto que os 

cabos de comando, alimentação e proteção (aterramento) deverão ser encaminhados pela parte 

inferior. 

A Figura 33 mostra como serão feitas as emendas dos cabos de sinal. Estes serão 

desconectados dos painéis de rearranjo antigos, na ponta que foi desconectada será feita a 

emenda do cabo e então o novo cabo será levado até os novos painéis de rearranjo. 

 

Figura 33 – Esquema de encaminhamento de cabos 

 
Os cabos que serão utilizados para instrumentação se dividem em multicabos de sinais 

digitais, de sinais analógicos, para sinais de RTD e para sinais de termopares. 

Os sinais estão distribuídos em 12 painéis de rearranjo, devido a quantidade de unidades 

de produção que este projeto envolve. Para a identificação do caminho percorrido pelos sinais 

foi utilizada a base de dados digital destas unidades. O software responsável pelo 

gerenciamento deste banco de dados é o SmartPlant Instrumentation, da Sisgraph, nele podem 
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ser cadastradas informações de instrumentos, e as interligações que existem entre os diversos 

painéis. 

 

Figura 34 – Software SmatPlantInstrumentation – Isagraph 

 
Na Figura 34 podemos observar uma régua de bornes onde estão ligados os cabos. São 

informados também quais são os sinais que estão em cada condutor do multicabo. 

A partir da definição de onde serão realizadas as emendas, de quantos cabos serão 

necessários e de qual é o tipo de sinal que eles transportam, será possível que o engenheiro 

responsável projete o encaminhamento das eletrocalhas dentro da sala de controle. Cada tipo 

de sinal será encaminhado por uma eletrocalha específica. Não se deve utilizar um mesmo 

leito de cabos para sinais que possuam tensões diferentes, isto pode gerar interferências entre 

os sinais e na hora de alguma manutenção pode confundir o trabalhador. 

Como resultado desta tarefa ocorre a compra dos tipos e comprimento dos cabos. Este é 

um insumo critico na hora que ocorre a migração, pois se algum sinal não for encaminhado 

até o novo CLP comprometerá a lógica do sistema de intertravamento. 

Foi verificada a necessidade de utilização de mais de 100 multicabos de instrumentação, 

estes devem possuir identificação, na capa dos fios internos, do número do par do cabo a cada 
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300mm. Estes não possuirão armação, pois facilita o manuseio e o encaminhamento destes 

dentro da sala de controle, aonde não sofrerão tração elevada. 

A emenda dos multicabos de instrumentação deverá ser realizada trançando-se a alma 

dos condutores e realizando brasagem com estanho para garantia a continuidade do meio, 

após a emenda deverá ser isolada pelo uso termo retrátil. Para os sinais de termopar será 

apenas realizada a trança entre a alma dos condutores de mesmo material, no caso cobre, sem 

o uso de estanho, para que não seja criada uma junção térmica entre o cobre e o estanho. 

Para o acionamento e status dos motores serão lançados cabos novos individuais, pois 

estes contaram com tensão de operação de 120Vac, estes detalhes serão explicados no 

capitulo subsequente. 

Para os cabos dos CCMs que irão operar com tensão de 120Vac foi realizado um estudo 

para o cálculo da seção do condutor de acordo com a norma NBR 5410, aonde foi aplicado o 

método da seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão e curto 

circuito. 

Os condutores de controle e intertravamento devem ser multipolares, com classe de 

encordoamento 5, possuir isolação de 0,6/1kV em PVC (70 ºC), blindagem anti-higroscópica 

em cada condutor e por grupo, formada por uma fita de poliester ("Mylar") aplicada 

helicoidalmente, com 25% de sobreposição, cobrindo 100% o feixe. O cabo deverá ser 

fornecido com condutor de dreno para aterramento da blindagem. A cobertura externa deve 

ser em PVC, possuir estabilidade quando em contato com produtos químicos e características 

anti-chama. 

Na Figura 35 está um exemplo de eletrocalha que será construída para o encaminhamento 

dos cabos. Foi definido que os cabos irão atravessar a sala de controle pelo telhado, até os 

novos painéis de rearranjo.  
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Figura 35 - Encaminhamento dos cabos pelo telhado da sala de controle. 

 
3.6 ALTERAÇÕES FUNCIONAIS NOS CCMs 

De acordo com o critério de projeto estabelecido, deverão ser alteradas as conexões 

elétricas nas gavetas dos painéis do CCM, de modo a modificar o esquema funcional destas. 

Atualmente temos dois níveis de tensão em um mesmo multicabo, 120Vac para os sinais de 

permissivos e 48Vcc para os sinais de status. Isto pode confundir o trabalhador no caso de 

uma manutenção ou em algum tipo de manobra nas gavetas de acionamento. As gavetas de 

comando dos CCM são mostradas na Figura 36. 

 

Figura 36 – Gavetas dos CCMs 

O esquema de ligação funcional dos sinais de status deverá sofrer alteração de modo a 

eliminar o nível de tensão em 48 Vcc. A interface típica atual entre os painéis de relés e o 

CCM é apresentada na Figura 37. Já a interface típica entre o novo sistema TRICON e o 

CCM é apresentada na Figura 38. 
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Figura 37 – Interface de comando dos CCM atual 

 
Figura 38 – Nova interface de comando dos CCMs 

 
3.7 MATRIZ DE CAUSA E EFEITO 

Este projeto tem o objetivo de modificar apenas os mecanismos que executam a lógica do 

sistema de intertravamento. As funções de segurança já estão definidas na lógica executada 

pelos painéis de relés atuais. Estas devem ser identificadas e então programadas para serem 

executadas nos novos CLPs. 

Para a identificação das funções de segurança atuais foram analisados os diagramas de 

intertravamento dos painéis de relé existentes. Estes documentos são antigos, da época que a 

unidade de produção entrou em funcionamento, a maioria estava em arquivo de papel ou 

foram digitalizados em forma de fotografias. 
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As funções de segurança estão escritas em uma linguagem parecida com a linguagem 

Ladder. Podemos observar na Figura 39 um destes documentos. 

 

Figura 39 – Diagrama de Intertravamento dos Painéis de Relé 

 
A partir da identificação da lógica existente foi montada uma matriz de causa e efeito, 

que corresponde a correlação de todas os sinais de entrada com os sinais de saída do novo 

CLP.  

Para a elaboração da matriz segue-se o exemplo da Figura 40. 

 

Figura 40 – Exemplo de Matriz de Causa e Efeito. 
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O conjunto de causas relacionadas com o mesmo número identificador (ex: 1, 2, 3...) 

caracteriza uma condição suficiente para acionar o efeito indicado. 

 Quando o número identificador for precedido de um sinal negativo (-), significa que 

deve ser considerado o oposto (negação) da causa indicada. 

O efeito X pode ser acionado pela combinação das causas A e B ou pela combinação das 

causas C (negada) e D. 

 O efeito Y pode ser acionado pela combinação das causas A e B ou pela combinação das 

causas B e C. 

 O efeito Z pode ser acionado pela combinação das causas A (negada) e C ou pela causa 

B sozinha ou pela causa D sozinha. 

Na Figura 41 pode-se observar uma matriz de causa e efeito do projeto. 

Está matriz de causa e efeito (MCE) serve como uma linguagem acessível para 

operadores e profissionais de processo para identificarem a lógica presente no sistema de 

segurança. A MCE serve, também, como base para a realização dos testes de hardware 

software do novo CLP e também para que sejam gerados os diagramas de malha das funções 

de segurança. Os diagramas de malha no sistema de intertravamento de segurança possuem 

um significado diferente das malhas de controle, estes detalhes serão explicados nos próximos 

capítulos. 
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Figura 41 – Matriz de Causa e Efeito. 

 
3.8 ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS – DIAGRAMAS DE MALHA E  

INTERLIGAÇÃO 

Com as mudanças efetuadas durante este projeto será necessário a atualização do banco 

de dados da unidade, para controle dos instrumentos e interligações. A base de dados é 

implementada através do software para engenharia de instrumentação, o SmartPlant 

Instrumentation, da Sisgraph. Esta base de dados é considerada como documentação oficial da 

unidade. Através dele podem ser gerados diagramas de interligação, diagramas de malhas, e 

relatórios de identificações de instrumentos das unidades. 

Através deste software serão gerados os diagramas de interligação, documentação para a 

interligação dos cabos nos novos painéis de rearranjo, mostrada na Figura 42. Estes são 

usados também para quando ocorre a necessidade de alguma manutenção ou realocação de 

um sinal. 
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Figura 42 – Diagrama de Interligação 

 
Nem todas as informações, dos instrumentos existentes, estavam cadastradas 

corretamente, neste software. Foi realizado estudo da matriz de causa e efeito para que fosse 

possível registrar os instrumentos e atuadores em suas respectivas malhas de função de 

segurança. 

Os instrumentos que possuem correlação na lógica devem ser cadastrados na mesma 

malha. Em caso de algum problema o técnico responsável pela manutenção terá todas as 

informações em um único documento, o diagrama de malha, que facilitará a investigação do 

ocorrido. 

O diagrama de malha, Figura 43, também pode ser gerado diretamente através do 

SmartPlant Instrumentation, servindo como documentação base para a manutenção e para 

manobras operacionais realizadas durantes os processos de produção. 

Este projeto contém em torno de 300 malhas de funções de segurança, que serão 

organizadas de acordo com os instrumentos e atuadores pertencentes às mesmas funções de 

segurança. 
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Figura 43 – Diagrama de Malha 

 

3.9 ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME NA SALA DE CONTRO LE 

Atualmente os painéis utilizados para a sinalização de alarmes também estão em estado 

de obsolescência. Possuem baixa flexibilidade e nenhum sistema de verificação de 

funcionalidade de seus componentes. Para cada novo alarme que deve ser inserido ao 

operador é necessário levar cabos novos até a estação. 

Para isto, o projeto está prevendo a substituição desses painéis antigos mostrados na 

Figura 44, por sistemas supervisórios, que mostraram os alarmes em telas que possuem 

flexibilidade de mudança de layout e facilidade na inserção de novos alarmes, assim como 

novos painéis de botoeiras para operação, mostrados na Figura 45. 

 

Figura 44 – Novas telas de Alarme 
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Figura 45 – Novo painel de botoeiras e chaves 

 
 Essa comunicação será realizada através de uma rede OPC (Object Linking and 

Embeddingfor Process Control). Esta segue uma topologia redundante em anel. A rede OPC 

oferece a possibilidade de troca de informação entre os CLPs com o sistema de controle e as 

estações de operação. Contudo, a arquitetura de rede atual também possui uma interligação 

somente entre os sistemas instrumentados de segurança, independente da rede OPC. 

Essa rede permite a troca de informação entre os diversos CLPs pertencentes ao SIS que 

estão em funcionamento na unidade. Como todo o processo está relacionado, a comunicação 

entre os CLPs, pertencentes ao SIS, trocam dados de intertravamento de uma unidade que 

possa ser útil para as demais. A lógica e configuração desses dados, ao contrário da rede OPC, 

não serão escopo do projeto, mas somente a garantia do meio físico necessário para o tráfego 

dos dados. 

Os cartões de comunicação utilizados no CLP foram do modelo TCM-4352A, que serão 

conectados aos switchs, como mostrado na Figura 46, através de cordões ópticos. Os DIOs 

representam distribuidores ópticos. 



73 
 

 

Figura 46 – Estrutura física da rede 

 
As redes OPCs existentes estão mostradas na figura, essa rede servirá para comunicar os 

novos CLPs com as novas telas de alarme e os novos painéis de botoeiras. 

 

Figura 47 – Redes OPCs 
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 Durante o carregamento de hardware, muitos pontos que utilizavam saídas digitais 

para acionamentos de alarmes, e entradas digitais de chaves de bypass foram definidos como 

pontos de comunicação através da rede OPC. Antigamente estes pontos eram fiados até os 

painéis antigos. Os alarmes e chaves de bypass foram definidos juntamente com o cliente, que 

escolheu quais sinais serão representados na nova tela de alarme e as chaves necessárias no 

novo console de boteiras. 

 

3.10 ALTERAÇÃO NOS P&IDs 

O P&ID é o documento mais importante de uma indústria petroquímica, nele são 

representados todos os instrumentos e equipamentos na linha de produção. E estes deverão ser 

atualizados com as informações dos novos painéis, assim como a comunicação entre os sinais 

do CLP e da nova estação de alarme. A nova representação seguirá a estrutura representa na 

Figura 48. 

 

Figura 48 – P&ID 
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 No exemplo da figura, temos um transmissor de temperatura 134-TT-02 ligado ao 

sistema de intertravamento através de fios, que por sua vez envia sinais por comunicação para 

a estação de alarmes e para um outro CLP de intertravamento. 

Serão alterados mais de 100 P&IDs, estes devem conter as informações de acordo com o 

padrão da ISA, explicada no item 2.7. 

 

3.11 ATIVIDADES FUTURAS 

Ainda existem algumas atividades para que o projeto seja concluído. 

Será necessário identificar qual é a faixa dos sinais analógicos que ocasionam alarme ou 

acionam o sistema de intertravamento. Estes sets de alarme estão atualmente configurados nos 

cartões que fazem a conversão do sinal analógico para o digital dos painéis de relé. Estes 

níveis de alarme foram definidos com base nas características do processo e na estrutura dos 

componentes da linha de produção, e devem ser mantidos na nova lógica dos CLPs. 

Será realizado o teste de aceitação de campo (TAC) que consiste na verificação do 

atendimento aos requisitos funcionais de hardware e software do sistema em questão, de 

acordo com as especificações e requisitos definidos na fase de projeto e com as instruções de 

instalação. Esta etapa deve comprovar o atendimento às características técnicas e às 

especificações requeridas pelo projeto para o sistema, levando em consideração a sua 

interface com demais sistemas (novos ou existentes). Para tal, executam-se testes no sistema 

já instalado, visando a verificação das suas funcionalidades internas e de interface com 

demais sistemas. 

Deverá ser feito também o teste de aceitação de fábrica (TAF). Para tal, executam-se 

testes de bancada ou outros métodos que assegurem a conformidade do sistema com suas 

especificações. O TAF deve ser realizado no ambiente de desenvolvimento do sistema, antes 

do seu fornecimento, que estará condicionado à aprovação do teste. 
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Também será realizado pela Chemtech o acompanhamento da migração, que acontecerá 

sem o desligamento do sistema. O sistema será migrado em etapas, devido a complexidade e 

ao tamanho do empreendimento. É necessário que as funções de segurança sejam migradas 

por completo, podendo neste período ter o SIS operando parcialmente nos dois sistemas. 
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4 CONCLUSÃO 

 
Como o leitor pode perceber este é um trabalho bastante grande que não envolve só uma 

pessoa, mas várias equipes de disciplinas diferentes. As disciplinas de Instrumentação, 

Automação, Civil e Química tiveram atuação neste projeto, as quais se podem relacionar, 

respectivamente, as atividades de adequação dos instrumentos e emenda de cabos, definição 

do carregamento de hardware, projeto de suporte de eletrocalhas (não mostrado neste 

trabalho) e verificação da consistência dos dados da matriz de causa e efeito, entre outras. 

Das disciplinas citadas acima o autor participou das atividades relacionadas a 

Instrumentação e Automação. Atuou nas definições do carregamento de hardware e escolha 

dos cartões de I/O que irão compor a interface com o CLP, na análise dos multicabos e 

definições de pontos de emenda, auxiliou na identificação dos diagramas de intertravamento 

para a geração da “matriz de causa e efeito” e na atualização do banco de dados da unidade 

com as novas informações de painéis de rearranjo, cabos, CLP, entre outros, através do 

software SmartPlant Instrumentation. 

Como mostrado neste trabalho, foi usada uma tecnologia atual para executar a lógica do 

sistema de segurança da unidade de produção de Aromáticos. Com este projeto se obteve um 

aumento da confiabilidade do sistema, o qual é indispensável para a proteção dos 

trabalhadores, equipamentos de produção e para evitar algum acidente ambiental. 

Quando o SIS for migrado, para o novo sistema proposto, as manobras operacionais serão 

realizadas mais facilmente, pois no novo sistema se torna mais fácil a realização de bypass de 

instrumentos e atuadores. Modificações na lógica do SIS e a inserção de novas funções de 

segurança não será tão trabalhosa, pois foram previstos reservas de ponto de I/O. O novo 

sistema possui mecanismo de identificação de falhas, agilizando a mitigação do problema. 

O novo sistema de alarmes também terá um acréscimo na confiabilidade, modificações 

na tela de alarmes serão realizadas mais facilmente, através do software supervisório. 
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O SIS também estará operando independente de outros sistemas da unidade, visto que 

foram realizadas adequações nos instrumentos que vinham sendo utilizados tanto para o 

sistema de controle quanto para o sistema de segurança, seguindo o padrão internacional, 

regulamentado pela ISA, para este tipo de sistema [2]. 

Além dos ganhos que serão obtidos para a operabilidade, manutenção, identificação de 

falhas, flexibilidade, entre muitos outros, também será aumentada a confiabilidade da 

documentação de manutenção e operação da unidade de Aromáticos. Como visto neste 

trabalho, a maior parte da documentação era antiga, alguns em papel, e o banco de dados 

eletrônico não era totalmente confiável, visto que ele foi sendo gerado de acordo com a 

necessidade do cliente. 

Com a atualização do banco de dados digital da unidade, e também com o restante da 

documentação gerada (MCE, diagramas de malha e interligação), fará com que a operação, 

manutenção e expansão da unidade aconteça de forma muito mais segura e confiável, baseada 

em documentos recentes, onde está contida as alterações realizadas neste empreendimento. 
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ANEXO A: SMARTPLANT INSTRUMENTATION - ISAGRAPH 

O SmartPlant Instrumentation, é um software produzido pela empresa Isagraph, é 

aplicado em engenharia de instrumentação. Este permite inserir, gerenciar e manter os dados 

de instrumentos, conexões e outros relativos a instrumentação durante todo o ciclo de vida da 

planta. Ele contém módulos e funcionalidades especiais para serem usadas em todas as fases 

do empreendimento, como operação, construção e comissionamento. [20] 

Este software gerencia um banco de dados próprio e oferece uma interface gráfica para 

modificações e criação de novos dados. 

Através do SmartPlant é possível cadastrar todas as informações relativas ao instrumento 

inserido em uma unidade de produção, através de um folha de dados do instrumento. Nesta é 

informado o tag (código de identificação) do instrumento, uma breve descrição de sua 

funcionalidade, o tipo de instrumento, localização, níveis operacionais de sua variável de 

medição, em qual P&ID ele está representado, entre outros. Uma informação importante que 

deve ser cadastrada é em qual malha de controle ou de segurança o instrumento está inserido, 

esta é necessária para a geração dos diagramas de malha, documento utilizado para 

investigação de problemas, para manobras operacionais e para estudos de ampliação das 

unidades. 

Também podem ser criadas caixas de junção em campo, painéis de rearranjo e painéis de 

controladores. Toda a interligação pode ser feita através deles, com identificação de cabos e 

dos sinais que estão no cabo, como mostra a Figura 49. 
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Figura 49 – Diagrama de interligação – SPI 

A Figura 49 mostra uma régua em um painel com cabos ligados a ela. Os cabos a 

esquerda da régua estão chegando no painel e os cabos a direita estão saindo do painel. Os 

diagramas de interligação também são gerados automaticamente através das informações 

previamente cadastradas. 

Os diagramas de malhas são gerados, também, de maneira automática. Quando o 

instrumento é cadastrado existe a opção de inseri-lo em uma malha, por exemplo, se o 

instrumento for um medidor de temperatura, ele será cadastrado em uma malha de controle ou 

de intertravamento que estejam os atuadores que são acionados devido a variação de sua 

variável de processo. Estes diagramas auxiliam o operador na hora de tomar alguma decisão 

sobre este loop de controle, ou de segurança, sabendo quais são os instrumentos e atuadores 

que podem estar danificados, ou em caso de uma manobra, quais necessitam de baypass. 
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Figura 50 – Diagrama de Malha – SPI 

 
Através da Figura 50, podemos observar que o diagrama de malha mostra todas as 

interligações que o sinal de um instrumento percorre, passando por painéis e caixas de junção 

até o controlador. 

A documentação deste banco de dados é utilizada como sendo a documentação oficial da 

indústria. Através dele estão todas as informações necessárias ao operador, e a manutenção. 

Não tendo a necessidade da criação de documentos em papel, como era praticada até poucos 

anos. 

Segundo o site da empresa Sisgraph ele é utilizado por 75% do seu público alvo e está no 

mercado a 15 anos. 

 


