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OBJETIVO 
  

O curso Sistemas Instrumentados de Segurança tem por finalidade oferecer 
treinamento sobre os requisitos de engenharia para a especificação, projeto, 
análise e justificativa para as indústrias de processo; nesse sentido, visa 
apresentar as orientações de como determinar os Níveis de Integridade de 
Segurança (SIL) e como avaliar “se” os sistemas propostos ou existentes 
atendem aos requisitos de desempenho e documentação definidos pela norma 
IEC 61511 (ISA 84). 
  

PÚBLICO ALVO 

 

Direcionado a engenheiros e técnicos de instrumentação/automação que 
busquem ampliar conhecimentos e estar preparados para analisar e/ou 
especificar Sistemas Instrumentados de Segurança nas indústrias de processo; 
bem como, a todos os profissionais que atuem com ênfase na segurança 
operacional de plantas industriais. 
 
 

CONTEÚDO DO CURSO 

 
Introdução: 

• Acidentes e regulamentações resultantes.  

• As lições aprendidas com acidentes anteriores.  

• Normas e Diretrizes de Interesse. 

  
Escopo e Ciclo de Vida da Segurança: 

• Problemas de gerenciamento.  

• Ciclo de Vida do Projeto. 
 

Barreiras de Proteção Industrial: 

• Barreiras de segurança independentes.  

• Separação de Controle e Segurança. 

 
Risco, Análise de Perigos, Níveis de Integridade de Segurança: 

• Identificação de perigos.  

• Avaliação de Riscos.  

• Seleção de Níveis de Integridade de Segurança.  

• Análise da Barreira de Proteção. 
 

Modos de Falha, Modos e Conceitos de Confiabilidade: 

• Segurança X Risco.  

• Modo de Falha X Tecnologia.  

• Taxas de falha.  



• Técnicas de Modelagem.  

• Intervalos de teste.  

• Requisitos de tolerância a falhas. 
 
Tecnologias de Sistemas: 

• Pneumático, Relé, Microprocessado.  

• Equipamentos de Campo.  

• Certificação.  

• Utilização prévia. 

  
Projeto do Sistema: 

• Especificação dos Requisitos.  

• Dificuldades de Projeto (Meio Ambiente, Interfaces, Bloqueios, 
Reinicializações). 

  

Operação e Manutenção: 

• Instalação.  

• Testes.  

• Gestão de Alterações.  

• Desativação. 

 
 

METODOLOGIA 
  

Material Didático 
Livro: Sistemas Instrumentados de Segurança – Manual de Desenvolvimento – 
Autores: Mitchel, Longendelpher and Kuhn – Traduzido por: João Bassa e Marcílio 

Pongitori (Será enviado aos alunos do curso (SEDEX)) 
  

Recursos Adicionais: 

• Aulas On-line ao vivo (conforme programação abaixo),  

• Exercícios – Ao final de cada modulo. 
 

• Ao final do curso será realizada uma seção de 1 hora/aula para esclarecimentos 
de dúvidas. 

 
Bibliografia auxiliar: 

• Normas e procedimentos aplicáveis IEC e ISA  

• Leituras e referências sugeridas. 

 
Encerramento do curso: 

• Prova final; 

• Emissão do Certificado em conformidade com o decreto 5.154 de 23 de julho 
2004 após conclusão do curso pelo aluno.  

 
 
 

 
 
 



CARGA HORÁRIA 

 
O curso sobre Sistemas Instrumentados de Segurança ora proposto será de 16 horas/aula 
no sistema ON-LINE Tempo Real conforme programação a seguir: 
 

• Turma 1 - Dias 10 à 14 de agosto (segunda a sexta-feira) 

• Turma 2 - Dias 09 à 13 de novembro (segunda a sexta-feira) 
 
Horário das aulas: 

 

• Primeira aula: 14:00 às 14:50 horas 

• Segunda aula: 14:50 às 15:40 horas 

• Intervalo: 15:40 às 15:50 horas 

• Terceira aula: 15:50 às 16:40 horas. 
  
Esclarecimentos de dúvidas técnicas 
 

• Dia 14/08 das 16:40 às 17:30 horas. 

• Dia 13/11 das 16:40 às 17:30 horas. 
 

 
* Para que possamos enviar (via SEDEX) o livro em tempo hábil, solicitamos que as 

matrículas sejam confirmadas em até 10 dias antes do início do curso.   
  
  

VAGAS LIMITADAS 
 

PROFESSOR 

 
Professor João Miguel Bassa – Membro da “Intech Editorial Advisory Board”, atuou 
nas comissões de Instrumentação do IBP, ABQUIM e na instalação da ISA no Brasil. É 
professor do curso de pós-graduação “Engenharia de Processos com Ênfase em Projetos 
Industriais” do INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA, foi também professor de 
“Instrumentação e Controle de Processos” na Faculdade de Engenharia Química da 
UNICAMP. Com mais de 40 anos de experiência industrial, inicialmente “Chefe de Setor 
Instrumentação” e, posteriormente, Diretor de Engenharia para América Latina na 
RHODIA, Gerente de Projetos na BRITISH PETROLEUM - Bio Fuels e Gerente de Projetos 
na CH2 MHILL, atualmente é consultor sênior da MAHAM Serviços de Engenharia 
Consultiva e desde o início de sua carreira mantém um constante foco no 
aprimoramento da segurança operacional da indústria. 
  
 


