
 

 

Gestão de Segurança de Processos e Métodos de Análise de Risco 

 

Data: 25th -27th de Março, 2020. 

 

Local: Novotel Porto Gaia  

Rua Martir São Sebastião Afurada 

Nº de Registo:303 4400-499 

Vila Nova De Gaia, Porto 

Portugal 

Informações no site: https://www.eduardocalixto.com/2020-training-calendar-process-

industry/portugal-2020-training-calendar/ 

 

Programa 

Um dos maiores desafios em muitas organizações esta relacionada a correta gestão de segurança de 

processos ao longo da vida útil dos ativos físicos. A Gestão de Segurança de processo se inicia desde a 

fase de design do ativo físico através da definição do doe requisitos legais de risco, a política de gestão 

de risco, a estrutura organizacional, dentre outros elementos definidos na norma ISO 31000. 

 Para manter a os riscos dos ativos físicos em níveis toleráveis, é necessário além de implantação dos 

requisitos da norma ISO 31000, que dá basicamente um suporte administrativo, é necessário a 

aplicação de diferentes métodos qualitativos e quantitativos de análise de risco. Dessa forma, é 

possível identificar os riscos, avaliá-los qualitativamente e quantitativamente e constantemente 

monitorá-los.  

O treinamento de Gestão de Segurança de processo e métodos de análise de risco irá permitir a visão 

completa do processe de gerenciamento de risco ao longo da vida útil do ativo físico com a 

demonstração de exercícios práticos de cada método qualitativa e quantitativo de análise de risco 

aplicado em diferentes fases da vida útil do ativo físico. 

O curso irá abordar tópicos relacionados a gestão de risco de processos como conceitos de engenharia 

de confiabilidade e análise de vulnerabilidade. 

 

 

 



Objetivos do treinamento: 

• Aprender as principais etapas do da gestão de risco de processos a serem implementadas ao 

longo da vida útil dos ativos físicos; 

• Entender os princípios das principais normas internacionais como ISO 31000 e Seveso 

Directive,  

• Aprender os principais conceitos qualitativos e quantitativos de risco; 

• Aprender como implementar a Análise Preliminar de Risco (PRA); 

• Aprender como implementar a Análise de Modos de Falhas (FMEA); 

• Aprender como implementar a Análise de Operabilidade (HAZOP); 

• Aprender como implementar a Análise de Inspeção Baseada em Risco (RBI); 

• Aprender como implementar a Análise de Arvore de Falhas (FTA); 

• Aprender como implementar a Análise Bow Tie (BTA); 

• Aprender como implementar a Análise de Integridade de Segurança (SIL); 

• Aprender os princípios do Plano de Emergência; 

• Aprender os princípios da Análise de Vulnerabilidade; 

Livre acesso e material 

• FTA HBM Prencia software: Licença DEMO durante o curso e mais duas semanas. 

• Software BT Bowtie: Licença DEMO durante o curso. 

• Livro: Safety Science Methods to Prevent Incident and Worker Health Damage at Workplace. 

Benefício do Treinamento 

• Aplicação dos conceitos na gestão de risco de processos na rotina operacional das 

organizações; 

• Possibilidade de aplicação de diversos métodos qualitativos de análise de risco ao longo da 

vida útil dos ativos físicos; 

• Possibilidade de aplicação de diversos métodos quantitativos de análise de risco ao longo da 

vida útil dos ativos físicos; 

• Completo entendimento do processo de gestão de risco de processo 

• Maior efetividade na gestão da informação dos riscos de processos; 

• Maior efetividade na tomada de decisão para mitigação dos riscos de processos. 

 

Quem Deve Atender o treinamento? 

• Gestores de Segurança Industrial; 

• Gestores de Ativo Físico; 

• Gestores de Integridade de Ativos Físicos; 

• Gerentes de Manutenção; 

• Gerentes Industriais; 

• Gerentes de Operação; 

• Engenheiros de Segurança do Trabalho 

• Engenheiros de Manutenção; 

• Engenheiros de Operação; 

• Supervisores e Técnicos de Manutenção; 

• Técnicos de Segurança de Processo. 



 

Programa de Treinamento 

 
Primeiro Dia 

 
9:00 – 9:30: Módulo 1 - Introdução  

Introdução do instrutor, introdução dos participantes, expectativas, objetivos e metodologia do curso 

e apresentação do programa do treinamento. 

9:30 - Módulo 2 – Gestão de Risco de processos baseado nas Normas ISO 31000 e Seveso Detective 

• Conceitos de Gerenciamento de Risco Indústrias; 

• Conceitos da norma ISSO 31000; 

• Conceitos da Seveso Detective; 

• Conceitos de perigo, danos, matriz de risco, risco qualitativo e quantitativo. 

10:30 – Intervalo  

10:40 - Módulo 3 – Riscos Ocupacionais 

Definição dos diferentes tipos de risco: Físicos, Químicos, Ergonômicos e biológicos 

11:20 – Módulo 4 – Análise Preliminar de Risco 

• Conceitos de APR 

• Exemplos de APR 
 
12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 5 – Análise de operabilidade (HAZOP) 

• Conceitos Gerais do HAZOP 

• Definição de nós e aplicação da metodologia HAZOP através de exemplos 
 

14:00 – Módulo 6 – Análise de Modos de Falha (FMEA) 

• Conceitos Gerais do FMEA 

• Aplicação da metodologia FMEA através de exemplos 
 
15:00 – Módulo 7 – Inspeção Baseada em Risco (RBI) 

• Conceitos Gerais do RBI 

• Aplicação da metodologia RBI através de exemplos 
 
16:00 - Intervalo 

16:10 – Módulo 8 – Conceitos de estatística 

• Princípios de estatística aplicados a análises quantitativas de risco 
 

16:30 – Módulo 9 – Princípios de Engenharia de Confiabilidade 



• Princípios de engenharia de confiabilidade aplicados a análises quantitativas de risco 
 

17:00 – Fim do primeiro dia. 

 

Segundo Dia 

9:00 - Módulo 10 – Análise de Arvore de falhas (FTA) 

• Conceitos Gerais do Arvore de Falhas 

• Aplicação da metodologia FTA através de exemplos 
 

10:00 - Módulo 11 – Análise de Árvore de Eventos (ETA), Camadas de Proteção (LOPA) e Análise Bow 

Tie (BTA). 

• Conceitos Gerais do Arvore de Eventos 

• Aplicação da metodologia ETA através de exemplos 

• Conceitos Gerais de Análise de Camadas de Proteção 

• Aplicação da metodologia LOPA através de exemplos 

• Conceitos Gerais de Análise Bow Tie 

• Aplicação da metodologia Bow Tie através de exemplos; 
 

11:00 Intervalo 

11:10 – Módulo 12 – Análise de Integridade de Segurança (SIL) 

• Conceitos de SIF, SIS, SIL e vida útil 

• Diferentes métodos de Análise SIL 

• Verificação de SIL 
 

12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 13 – Análise de efeitos e Consequência 

• Conceitos e Modelagem de Análise de Efeitos e consequência 

• Aplicação da metodologia Efeitos e consequência através de exemplos; 
 

14:00 – Módulo 14 – Plano de Emergência 

• Conceitos de Plano de Emergência 

• Exemplos de Plano de Emergência; 
 

15:00 – Intervalo 

15:10 – Módulo 15 – Análise de Vulnerabilidade 

• Conceitos de qualitativo e quantitativo de Vulnerabilidade 

• Exemplos de quantitativos de análise de vulnerabilidade; 
 

16:00 – Módulo 16 – Análise de confiabilidade Humana 



• Conceitos de confiabilidade humana 

• Exemplos de qualitativos e quantitativos de análise de confiabilidade humana; 
 

17:00 – Fim do Segundo Dia 

 

Terceiro Dia 

9:00 - Módulo 17 – Exercícios e práticas de FMEA 

• Exercícios de FMEA - Software XFMEA++ HBM Prenscia 
 

10:00 - Módulo 18 – Exercícios e práticas de HAZOP 

• Exercícios de HAZOP - Software XFMEA++ Module HAZOP HBM Prenscia 
 

11:00 Intervalo 

11:10 – Módulo 19 – Exercícios e práticas de FTA 

• Exercícios de FTA - Software Blocksim ++ HBM Prenscia 
 

12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 19 – Exercícios e práticas de FTA 

• Exercícios de FTA - Software Blocksim ++ HBM Prenscia 
 

14:00 - Módulo 20 – Exercícios e práticas de Bow TIE – Software BT PRO. 

• Exercícios de BTA - Software Active BT – Risk Support 
 

15:00 - Intervalo 

15:10 - Módulo 21 – Exercícios e práticas de Análise de Consequência E Efeitos  

• Exercícios de Análise de Efeitos e consequência – Software ALOHA. 
 

17:00 – Fim do terceiro dia. 

 

ECC é uma empresa reconhecida pela Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) 

como aprovado prover de educação continuada alinhado com os principais tópicos relativos a 

engenharia de confiabilidade, Manutenção e gestão de ativo físico. 


