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Durante mais de trinta anos realizando estudos de HAZOP – estudo de operabilidade 
e perigos -  no Brasil e no exterior, realizando auditorias de barreiras, colecionamos 
algumas falhas nos estudos de HAZOP que compartilhamos novamente, com uma 
versão atualizada. 

São considerados pecados GRAVES, Capitais,  na aplicação da técnica 
HAZOP: 
 

G1. Dispositivos de alívio de pressão: não possuir evidência do cálculo (vazão e pressão 

de abertura); não questionar inexistência; não analisar sua confiabilidade; não 

endereçar o questionamento a um especialista 

G2. Responder algo por outra pessoa: realizar a reunião mesmo com ausência de parte da 

equipe e inferir sobre questões cuja resposta é de competência de outra pessoa; 

G3. O “catastrófico oculto”: não identificar cenários com riscos potenciais catastróficos, 

durante a análise, ou não dar ciência ao operador do que foi identificado no estudo 

Hazop; 

G4. Não analisar os periféricos: estudo incompleto, não analisar sistemas aparentemente 

“simples”; preparação das matérias primas; estocagem; no break; flushing; selagem; 

lubrificação; carga; descarga; efluentes; descartes; sistemas elétricos; tubovias; pipe 

rack; canaletas; galerias; etc.; 

G5. Não analisar os transientes: tarefas de manutenção; limpezas; paradas e partidas; 

trocas de marcha; testes; manobras raras; emergências; reconfiguração da unidade 

(set up); eventos externos (inundação; incêndios); 

G6. Decidir sem evidência: aceitar apenas a palavra de alguém como suficiente, não 

exigindo cálculos, documentos formais, visitas ao campo; 
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G7. Não dispor de dados de base necessários: iniciar ou finalizar o estudo sem a 

“fotografia atual da unidade”, sem especificações, fluxogramas, dados do processo, 

fichas dos produtos – FISPQ - etc.); sem avaliações da explosividade das poeiras; da 

avaliação da explosividade dos vapores e gases, se os dados não existirem;  

G8. Não escolher e contar com as pessoas certas: falta da expertise necessária na reunião, 

incluindo fornecedores externos e um líder com competência reconhecida; não contar 

com quem conhece realmente a unidade se for um estudo em instalação existente; 

G9. Não analisar erros humanos: não verificar a interface do operador na sala de controle 

e no campo; não verificar o potencial das falhas de comissionamento ou omissão; 

timing inadequado; fatores de desempenho; não analisar os procedimentos 

operacionais (human Hazop); ou seja, não analisar os Fatores Humanos; 

G10. Não analisar a vulnerabilidade da sala de controle: não verificar o correto projeto da 

sala contra eventos externos; sabotagem; etc.; 

G11. Não quantificar e aprofundar o conhecimento sobre cenários importantes: cenários 

com severidade potencial elevada (catastrófica) sem análise quantificada da 

probabilidade e gravidade (AQR, Vulnerabilidade) e análise da confiabilidade (LOPA, 

SIL, RCM); 

G12. Usar uma matriz de riscos tolerados inadequada – usar uma matriz que tolera riscos 

acima do conveniente, levando em conta o que é determinado pelo Orgão de Controle 

Estadual ou boas referências; 

G13. Não verificar as recomendações no comissionamento para partida – partir a unidade 

sem verificar cuidadosamente cada proteção, procedimento, alarmes, 

intertravamentos, etc. recomendados.  

São considerados pecados LEVES, Veniais,  na aplicação da técnica 
HAZOP: 

 

V1. Nós e circuitos muito grandes: simplificação demasiada; nós muito grandes podem 

ocultar cenários importantes e se tornar um Pecado Grave; 



 

V2. Não gerir os “holds”: falta de sistema de gestão das pendências no estudo, durante e 

após; 

V3. Usar demais a expressão “JÁ ANALISADO”: armadilha que oculta análise correta 

inexistente; “copiar e colar” pode causar falhas de qualidade e confiabilidade no 

estudo; 

V4. Separar muito uma reunião da outra: mais de duas semanas; acima de duas semanas 

as pessoas esquecem quase tudo e o recomeço ocorre com muita perda de tempo; 

V5. Não planejar e organizar devidamente as reuniões: falta de calendário; 

V6. Considerar o Hazop como ferramenta e não como processo: Hazop deve ser vivo e 

em fase com demais processos: auditorias, análise de modificações, inspeção, 

compras. Um estudo de HAZOP se torna um inventário importante de falhas, sejam 

humanas ou dos sistemas. É um ARQUIVO VIVO que deve ser usado para integração 

de novos, treinamentos e reciclagens. 

V7. Realizar o “yellow review” junto com o HAZOP: a revisão do processo junto com o 

HAZOP torna o brainstorm do HAZOP muito demorado, intermitente, o que pode 

prejudicar a qualidade do estudo. É interessante realizar a revisão do processo ANTES 

e após realizar o HAZOP. 

 

Cuidado: deve existir outros ...  


	São considerados pecados GRAVES, Capitais, na aplicação da técnica HAZOP:
	São considerados pecados LEVES, Veniais, na aplicação da técnica HAZOP:

