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“O HAZOP tem sido usado com grande sucesso há

aproximadamente 40 anos com o objetivo de identificar

os perigos causados pelos desvios da intenção de projeto.”
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A análise de HAZOP investiga como um nó de uma planta, 

setor ou equipamento pode se desviar

da intenção de projeto.

Para tanto empregam-se palavras guias para avaliar

as variáveis de projeto.

O HAZOP investiga as causas e consequências deste

desvio de projeto, oferecendo sugestões para que tais

desvios não ocorram.
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Palavras-guia

Negação da intenção de projeto no parâmetro de processo. 

Exemplo: nenhuma vazão na linha de reciclo A1  durante

o enchimento do reator.

Nenhum:

Acréscimo quantitativo no parâmetro de processo. 

Exemplo: maior temperatura no sensor TT051.

Mais:

Decréscimo quantitativo no parâmetro de processo. 

Exemplo: menor temperatura no sensor TT051.

Menos:

HAZOP

Parâmetro em sentido oposto. 

Exemplo: vazão reversa na linha de reciclo Y01.

Reverso:

Palavras-guia

HAZOP
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Em parte: 

Decréscimo qualitativo no parâmetro de processo. 

Também:

Acréscimo qualitativo no parâmetro de processo

Outro: 

Substituição do parâmetro

Exemplo: outra reação,  outro componente (contaminante)

Antes: 

Etapa de um processo sequencial iniciada antes do tempo

(processo batelada)

Depois: 

Etapa de um processo sequencial iniciada depois do tempo

(processo batelada)

Palavras-guia

HAZOP

Nenhum Mais Menos Reverso Outro Antes Depois

Vazão X X X X X X

Temperatura X X X X

Pressão X X X X

Composição X X X X

Reação X X X X X X

Absorção X X X

Separação X X X

Viscosidade X X X X

Marcar TODOS os desvios possível para 

o nó avaliado.

HAZOP
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Outros termos importantes:

Parâmetro de processo: 

Refere-se a variável que está sendo avaliada. 

Exemplo: temperatura, pressão, vazão, densidade...

Nó: 

Trecho específico, em geral um ponto da tubulação, ou

um tanque, no qual os parâmetros de processo foram definidos

em tempo de projeto.

Desvio: 

Mudanças nas condições de projeto.

Intenção: 

Condições originais de projeto

HAZOP

Sistemático

Mecânico

HAZOP
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Fluxograma (HB1)

Unidade (XYZ)

Nó (Vaso A1)

Parâmetro (Nível)

Palavras-chave (maior)

HAZOP

Exemplo:

HAZOP
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Nó 2:

Recomendações típicas:

-modificação ou revisão do projeto original

-adição de indicador visual

-adição de alarme

-adição de sistema de intertravamento

-mudança no procedimento

-aumentar a frequência de manutenção preventiva

-melhorar as proteções de incêndio e explosão

HAZOP
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Recomendações típicas:

-modificação ou revisão do projeto original

-adição de indicador visual

-adição de alarme

-adição de sistema de intertravamento

-mudança no procedimento

-aumentar a frequência de manutenção preventiva

-melhorar as proteções de incêndio e explosão

HAZOP

Atenção:

Seja sempre específico:

-adição de indicador visual de nível do tanque TQ09

-manutenção preventiva a cada 30 dias

-alarme de alta caso a temperatura do sensor TT56 ultrapasse 55°C

Nó 2:
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Exemplo:

HAZOP

Decidindo o posicionamento dos nós:

HAZOP
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Nó

Decidindo o posicionamento dos nós:

HAZOP

Decidindo o posicionamento dos nós:

HAZOP

Os nós em tubulações muitas

vezes vão demandando esforço

excessivo e retornam poucos resultados

práticos. Tendência de observar

equipamentos.

Porém o HAZOP fica mais

difícil de ser realizado.

Equipamentos são mais 

complexos de serem 

analisados.
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HAZOP

HAZOP

HAZOP
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HAZOP

HAZOP
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HAZOP

O HAZOP pode ser usado na

fase de projeto, mas também

é realizado periodicamente

(ex: 10 anos) na planta.

Alguns autores recomendam realizar

um novo HAZOP após as modificações

terem sido implementas. As correções

podem gerar problemas novos.

Muitas vezes a documentação só está disponível no dia de começar.

Ou sofre modificações nas vésperas.

Ou não corresponde a realidade (plantas antigas e com diversas modificações

não documentadas adequadamente).

HAZOP
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HAZOP não se aprende apenas nos livros,

a prática é etapa fundamental.

HAZOP

Após uma metodologia longa e cansativa,

gerar documentos formais é uma obrigação!

HAZOP



14/03/2018

15

Manter a coerência entre os vários HAZOPs da

empresa é importante. Ou pelo menos manter a 

coerência entre unidades e plantas 

localizadas em um mesmo complexo.

HAZOP

Análise de Risco

Evitar o cansaço é fundamental.

Melhor trabalhar 4 ou 5 horas por

dia no estudo – e não 8 horas.

Ao final de 8 horas pode-se “aceitar”

apenas para seguir em frente, ou tentar

simplificar excessivamente os cenários

levantados.
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Análise de Risco
A metodologia serve para tornar o

processo  mais seguro, não para

aumentar  a produção.

Manter o foco é fundamental.

Análise de Risco

Falhas simultâneas são críveis?

Ou está complicando e criando

cenários irreais?
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Análise de Risco

Análise de Risco
Embora existam relatos de estudos

que envolvem mais de 30 pessoas...
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HAZOP

HAZOP
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• HAZOP  (hazards and operability)

Atribuir responsabilidade é a única forma

de “garantir” que algo ocorra.

HAZOP

Posso estimar severidade / frequência / risco 

em um HAZOP?

Ref: Pereira e Paiva (2014)

HAZOP


