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É fundamental para qualquer setor manter sempre o  
mais elevado padrão de segurança de processo. 
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Introdução
Manter sempre o mais elevado padrão de segurança é uma necessidade constante. Os eventos 
de segurança podem ter um forte impacto sobre o pessoal, o meio ambiente e até sobre a marca 
da empresa. As fábricas de processamento e os operadores que gerenciavam suas instalações 
de produção precisam do mais elevado nível de segurança para que o pessoal, o meio ambiente 
e os ativos de produção sejam protegidos e a disponibilidade máxima e a interrupção mínima 
sejam mantidas. 

Normalmente, um responsável estabelece a harmonia entre esses requisitos essenciais quando 
uma fábrica precisa atualizar um sistema de segurança. Assim que os sistemas de segurança 
envelhecem e se tornam obsoletos ou ultrapassados, aumentam os riscos de segurança se 
comparados com os sistemas mais modernos e podem prejudicar o tempo da produção com 
desarmes e encerramentos desnecessários.

Ao contrário do que muitos acreditam, a instalação de um sistema de segurança atualizado 
não precisa de um encerramento prolongado da instalação. Basta planejar a engenharia com 
cuidado e minúcia para que o sistema de segurança possa ser atualizado com o mínimo de 
interrupções nas operações da instalação.

O papel do sistema de segurança
Nas fábricas de processamento, o sistema de controle distribuído (DCS) gerencia as operações 
normais. A função do sistema com instrumentos de segurança (SIS) é preservar a vida, o meio 
ambiente e os equipamentos que estão sendo monitorados. 

Os tipos mais comuns de sistemas de segurança são os de incêndio e gases (F&G) e de parada 
de emergência (ESD). O principal objetivo do sistema F&G é monitorar a presença de incêndio 
com a detecção de fumaça, calor e chamas, bem como os níveis potencialmente perigosos de 
hidrocarbonetos por meio dos métodos “linha de visão”, “ponto de ignição” e detecção de gases 
acústicos. Caso qualquer uma dessas situações seja detectada, o sistema implementará medidas 
apropriadas de supressão, combate a incêndios e de alarme a fim de reduzir o impacto sobre o 
pessoal, o meio ambiente e os ativos que devem ser protegidos.

O objetivo central do sistema ESD é proteger as pessoas, o meio ambiente e os ativos de 
produção de erros de utilização e da falibilidade dos equipamentos, além de impedir falhas 
catastróficas na fábrica. Ao ser ativado, pode ser necessário fazer um desligamento ordenado 
do processo de produção para o sistema ESD proteger o pessoal e a integridade da fábrica. 
Geralmente, os sistemas ESD e F&G são física e mutuamente independentes e não fazem parte 
do DCS.
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Fatores para um upgrade no sistema de segurança
Os proprietários de instalações costumam atualizar seus sistemas de segurança por uma 
infinidade de motivos, que vão desde a obsolescência do equipamento até a necessidade 
de aproveitar os benefícios de uma funcionalidade mais avançada ou estendida. Alguns dos 
principais fatores incluem: 

• Produção prolongada.  No setor de petróleo e gás, por exemplo, muitos reservatórios 
continuam gerando quantidades viáveis de produtos que vão além da vida útil do projeto 
original do campo. Como consequência, a plataforma tem de ser atualizada para atender a 
essas operações estendidas e, muitas vezes, com base em uma restauração contínua. Nos 
setores químico e de geração de energia, por outro lado, muitas fábricas de processamento 
são projetadas para produzir por décadas. Portanto, atualizações são necessárias para ajudar a 
reduzir os custos de manutenção anual ao mesmo tempo que se reduz o tempo de parada não 
programada e os custos de reparos não previstos.

• Cumprimento dos códigos e normas vigentes.  Os sistemas de segurança que se encontram 
instalados foram projetados e integrados em conformidade com os códigos e as normas 
em vigor na época. Desde então, o setor avançou e os sistemas em obsolescência não 
foram atualizados de acordo com as últimas normas e tecnologias. Por exemplo, embora a 
IEC‑61508 tenha sido introduzida em 1999, muitos sistemas em obsolescência ainda não foram 
reavaliados para determinar se estão em conformidade com essa norma.

• Funcionalidade aprimorada.  Nos últimos 20 anos, conforme a tecnologia avançava para 
incluir funções, como operações remotas, diagnóstico aprimorado e interface simplificada 
entre sistemas, os requisitos operacionais mudaram. Por exemplo, estão disponíveis 
ferramentas de gestão de ativos avançadas que podem ajudar a coletar e analisar dados 
essenciais de todas as instalações de produção. Embora não pareçam ser um excelente motivo 
para um upgrade no sistema, são um fator principal na análise de custo‑benefício.

Obsolescência do sistema de segurança
O ciclo de vida útil de cada equipamento ou sistema terminará em algum momento. Com base 
em nossa experiência, os sistemas de segurança precisam ser atualizados dentro de 15 a 20 anos 
após a instalação inicial. Para os sistemas de segurança, isso pode ser tornar evidente de diversas 
maneiras, como:

• Obsolescência do equipamento.  É comum um equipamento se tornar obsoleto quando 
seus componentes subjacentes deixam de ser fabricados. Mesmo que as opções “última 
compra” dos fabricantes possam suprir essa necessidade temporariamente, a manutenção e o 
suporte contínuos desses sistemas não serão mais viáveis já que a infraestrutura de suporte do 
fornecedor não poderá prestar serviço para o equipamento.

• Operação incorreta.  Assim que os componentes do sistema de segurança envelhecem e 
ficam “fora de tolerância”, isto é, seu desempenho destoa dos parâmetros projetados, parte 
do sistema pode começar a operar incorretamente. Dado que os sistemas de segurança são 
projetados para não funcionarem em estado seguro, isso pode resultar em encerramentos 
caros e desnecessários.

• Incapacidade de expandir e aprimorar o sistema.  Os sistemas em obsolescência, 
especialmente os fisicamente conectados, são difíceis de expandir e realizar pequenas 
modificações. Portanto, a expansão acomoda novas unidades ou equipamentos em vez dos 
recursos que são, com frequência, difíceis de acomodar em razão das limitações da interface 
do sistema e do espaço físico. Além disso, os sistemas mais antigos podem não atender às 
normas vigentes do setor.
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Estratégias de upgrade de sistemas de segurança
A implementação de um upgrade no sistema de segurança necessita de análise aprofundada 
e análise de risco da tecnologia existente para que você tenha um bom entendimento dos 
requisitos necessários para um novo sistema. Um upgrade do sistema de segurança precisa 
seguir um processo bem documentado e sistemático. Recomendamos a seguinte abordagem:

•  Estabeleça uma avaliação inicial

•  Avalie a arquitetura do sistema atual

•  Monte e teste o novo sistema com cuidado na fábrica

•  Planeje e gerencie em detalhes a migração do sistema

Estabeleça uma avaliação inicial
A primeira etapa de um upgrade de sistema de segurança é estabelecer um entendimento 
claro do projeto existente, incluindo a natureza específica da arquitetura de núcleo e do 
funcionamento do sistema. O status de documentação “como construído” de muitos sistemas 
maduros é fraco, conflitante ou, até mesmo, inexistente. Consequentemente, os engenheiros 
precisam utilizar a “engenharia reversa” no sistema instalado para confirmar se a documentação 
existente está correta ou fazer anotações nela determinando como proceder. 

Durante essa fase do projeto, é possível que os requisitos do nível de integridade de segurança 
precisem ser estabelecidos ou confirmados. A abordagem inicial do projeto do sistema deve 
ser consultada em alguns casos. Executar essa avaliação não significa apenas que o projeto do 
sistema atualizado pode ser comparado às normas vigentes do SIS, mas também que reduz 
bastante a complexidade do sistema necessário.

Quando a avaliação inicial for definida com consistência, você poderá determinar quais 
atualizações, aprimoramentos e melhorias do sistema podem ser necessárias. Visto que este 
trabalho preparatório exige muito  esforço, ajudar a garantir que a funcionalidade está correta e 
o projeto é rastreável é extremamente importante.
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Avalie a arquitetura do sistema 
Para realizar uma migração “dinâmica” do sistema em obsolescência para o novo sistema, os 
projetistas precisam conhecer a fundo a redundância inerente integrada ao sistema de segurança 
em obsolescência. Como a maioria dos sistemas em obsolescência tem um lado “A” e “B” (ver a 
Figura 1), cada um deles executa a mesma lógica, um “lado” pode ser desligado e removido sem 
precisar desativar o sistema. É importante notar que enquanto o sistema está em seu estado 
degradado, ele funciona perfeitamente. Agora, se ele for projetado dessa maneira, funcionará no 
modo de proteção contra falhas. No entanto, os recursos de tolerância a falhas e de redundância 
do sistema não estarão mais disponíveis quando um “lado” for desligado. As implicações disso 
precisam ser compreendidas durante uma revisão de risco apropriada.

Esta configuração permitirá a instalação de um novo sistema e seu funcionamento paralelo com 
o sistema em obsolescência, além de uma migração eficaz, rápida e segura entre os sistemas 
durante as operações dinâmicas da fábrica.

Figura 1: Upgrade dos sistemas de segurança – Migração dinâmica
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Monte, teste e documente
Assim que o novo sistema for montado, é essencial fazer testes abrangentes de acordo com a 
avaliação inicial combinada e definida antes de ser instalado no campo. Ao testar o sistema antes 
da substituição dinâmica no campo acontecer, você pode ter certeza de que a funcionalidade 
atenderá aos requisitos operacionais. Quaisquer aprimoramentos da funcionalidade podem ser 
implementados e testados após a conclusão dos testes.

Durante essa fase, é indispensável o consenso de todas as partes interessadas, especialmente 
dos operadores e da autoridade de certificação relevante. As fábricas de processamento darão 
ênfase aos problemas relacionados à segurança, à funcionalidade do novo sistema, a como 
ele será migrado e a quaisquer limitações operacionais que deverão ser tratadas. A autoridade 
de certificação precisará se certificar de que você dispõe de processos claros e palpáveis para 
comprovar que a montagem, o teste e, posteriormente, o comissionamento e a operação do 
sistema são seguros e estão em conformidade com os requisitos legislativos e com as normas 
locais e internacionais.

Além dos registros de montagem e de teste que o fabricante do sistema produz, a equipe de 
engenharia deve produzir conjuntos de trabalho abrangentes e detalhados que incluam a 
explicação do método, os detalhes de implementação, os planos de reversão e as folhas de 
verificação para fiscalizar a instalação, o comissionamento e a entrega do sistema. Para satisfação 
da autoridade de certificação, isso é imprescindível para o registro do trabalho desenvolvido na 
implementação do sistema atualizado.

Instalação e migração para o novo sistema
A partir do momento que o novo sistema tiver sido testado e enviado, ele pode ser instalado e 
comissionado. A visão geral a seguir constitui as etapas necessárias para migrar do sistema em 
obsolescência para o novo sistema durante com o sistema operando. É nessa fase do projeto que 
o planejamento e a preparação detalhados, que já foram colocados em prática, se mostrarão 
essenciais para o sucesso da migração de seu sistema de segurança.

• Faça uma verificação completa da funcionalidade do atual sistema em obsolescência, 
incluindo quaisquer inibições e cancelamentos permanentes que estão retidos no sistema.

• Instale o novo sistema em seu local final. Quando estiver instalado, realize testes funcionais 
básicos – muitas vezes chamados de testes “travel‑well” – para garantir que o sistema está 
funcionando perfeitamente antes da migração do sistema.

• Remova um “lado” do sistema em obsolescência (neste caso, o lado “B” – ver Figura 2). Esta 
é uma das áreas de risco devido ao possível funcionamento inadvertido do sistema, como 
problema de fiação. Agora, o sistema se encontra no estado degradado.
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• Conecte as entradas do campo, como detectores de incêndio e gás, ao novo sistema enquanto 
retém as entradas do sistema em obsolescência. O novo sistema pode “ver” agora as mesmas 
entradas que o sistema atual, mas ele não efetua ações executivas porque as saídas não estão 
conectadas (ver Figura 3 abaixo).

Figura 2: Upgrade dos sistemas de segurança – Migração dinâmica

Figura 3: Upgrade dos sistemas de segurança – Migração dinâmica
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• Realize um teste completo para garantir que ambos os sistemas conseguem ver todas as 
entradas e as ações de saída do logic solver são idênticas aos do sistema em obsolescência. 
Neste caso, a funcionalidade “equivalente” (isto é, ambos os sistemas, tanto o novo quanto 
o antigo, respondem da mesma maneira às condições da entrada do campo) é essencial a 
menos que se observe o contrário. Desabilitar temporariamente as saídas apropriadas, o que 
pode consumir muito tempo e não ser aceitável em termos de operacionalidade, ou observar 
o novo logic solver em relação à documentação do projeto é uma forma de fazer isso.

• Faça uma verificação completa da funcionalidade da interface homem‑máquina (IHM) para o 
novo sistema.

• Agora, as saídas do sistema de segurança podem ser migradas do sistema em obsolescência 
para o novo sistema (ver Figura 4). Neste estágio, o novo sistema assumirá o controle. Pode‑se 
dizer que esta é uma das grandes diferenças entre a migração de um sistema ESD e um F&G. 
As saídas do F&G, geralmente, tendem a ser desenergizadas ou “energizadas para a ação”. 
Já as saídas do ESD tendem a ser energizadas e, portanto, “desenergizadas para a ação”. Isso 
é considerado uma filosofia do projeto de proteção contra falhas. Transferir as saídas de um 
sistema para outro sem desativar inadvertidamente a fábrica ou ativar seu sistema de incêndio 
e gás por engano pode ser um problema para as migrações de sistemas desta natureza.

A 

migração de uma saída desenergizada é um pouco simples e costuma ser feita em menos de 
1 minuto por saída. Durante esse tempo, a saída está desprotegida. 

A migração das saídas energizadas apresenta um problema diferente que pode ser enfrentado 
com a “retenção” elétrica da saída por meio de alimentação temporária ou bloqueio do 
dispositivo de saída. Para isso, mais planejamento e permissões operacionais são necessários e 
requerem mais tempo, cerca de 1 ou 2 horas por saída. A Figura 5 ilustra como um circuito de 
saída crucial pode ser configurado durante a migração de saída do sistema ESD.

Figura 4: Upgrade dos sistemas de segurança – Migração dinâmica
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Uma vez que todas as saídas do sistema de segurança tiverem sido migradas, o controle total 
sobre as funções de segurança do sistema em obsolescência terá sido transferido para o novo 
sistema.

O novo sistema será submetido a testes completos. Já que a instalação ainda está energizada, 
os testes conduzidos podem ser um subconjunto acordado de funcionalidades completas e 
são orientados com frequência pelos requisitos dos operadores e da autoridade de certificação. 
Quaisquer testes que não puderem ser conduzidos enquanto a fábrica estiver operando 
precisarão ser postergados até o próximo encerramento da instalação quando os testes 
completos do sistema puderem ser conduzidos.

Figura 5
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O sistema em obsolescência poderá ser desconstruído quando o sistema atualizado estiver 
em pleno funcionamento. O sistema final, que dispõe de redundância e tolerância a falhas 
integradas a seu projeto, é apresentado na Figura 6 a seguir.

Como encontrar a melhor abordagem
Economias de custo e benefícios de produtividade significativos podem ser obtidos com 
uma estratégia de upgrade do sistema de segurança implementado de maneira apropriada 
e projetado de modo inteligente. É importante lembrar‑se de que nem todos os sistemas 
de segurança são criados da mesma forma e que cada projeto tem desempenho, riscos e 
metas de custo distintos. Para que seja possível encontrar o equilíbrio certo, é preciso analisar 
meticulosamente a abordagem de implementação e os recursos específicos, assim como as 
limitações e as vantagens das opções tecnológicas disponíveis.

A migração dinâmica dos sistemas de segurança durante as operações da fábrica pode ser 
realizada com uma análise cautelosa do projeto do sistema e dos requisitos operacionais e com 
uma abordagem completa e detalhada para as estratégias de engenharia e migração. Além 
disso, a necessidade de planejamentos e preparações abrangentes e detalhadas não pode ser 
supervalorizada. 

Figura 6: Upgrade dos sistemas de segurança – Migração dinâmica
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No entanto, o trabalho preparatório pode trazer benefícios em longo prazo para o operador 
da fábrica, e um dos melhores recursos que você tem disponível é o fornecedor e seu sistema. 
Muitos fornecedores de sistemas de segurança podem oferecer orientação, recomendações em 
relação ao projeto e assistência no local para ajudar a facilitar a migração, minimizar o tempo de 
parada não programada e otimizar o desempenho de seu sistema. 

Por exemplo, a estratégia salientada neste artigo é baseada em um upgrade do sistema de 
segurança atual de mais de 3.000 E/S em um projeto de plataforma de produção de petróleo 
bruto operacional gerenciado pela Rockwell Automation. O upgrade resultou na interrupção 
mínima nos requisitos operacionais do usuário final e forneceu o sistema atualizado de que ele 
precisava para atender aos requisitos de segurança funcional.

Adam Howard é o Gerente de Operações de Engenharia, 
Aquisições e Construção da Rockwell Automation. Mora em 
Aberdeen, na Escócia.
Por meio de suas soluções expansíveis e integradas, equipe de mais de 800 especialistas no 
setor e ampla rede de parceiros, a Rockwell Automation ajuda empresas a melhorarem sua 
eficiência operacional, produtividade e disponibilidade, além de ajudar a reduzir seu custo 
total de propriedade e impulsionar a segurança do trabalhador e dos ativos em toda a cadeia 
de fornecimento. Para obter mais informações, visite nossa página da web de segurança de 
processo: www.rockwellautomation.com/global/capabilities/process-solutions/overview.

SSB‑WP004A‑PT‑P – Junho de 2019 Copyright 2019 Rockwell Automation, Inc.  Todos os direitos reservados.   Impresso nos EUA.

https://www.rockwellautomation.com/en_NA/capabilities/process-solutions/overview.page?pagetitle=Process-Safety-Systems&docid=d4295e9968664f0864b55f2437f4def0

