
  1 

FUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

DOUTORADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ CRISTIANO PEREIRA 

 

  

 

 

 

 

 

MODELO CAUSAL PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE RISCO  DE FALHAS 

DE MOTORES A JATO EM SITUAÇÃO OPERACIONAL DE FABRICAÇÃO 

Niterói 

2014 

  



  2 

JOSÉ CRISTIANO PEREIRA 

 

 

 

 

MODELO CAUSAL PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE RISCO  DE FALHAS 

DE MOTORES A JATO EM SITUAÇÃO OPERACIONAL DE FABRICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado, apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação, Stricto Sensu, em Engenharia 
de Produção, da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
obtenção do diploma de Doutor em Engenharia 
de Produção. Área de Concentração: Sistemas, 
Apoio à Decisão e Logística. 

 

 

 

Orientador: 

Gilson Brito Alves Lima, D.Sc. 

 

Coorientador: 

Annibal Parracho Sant’Ánna, Ph.D 

 

 

 

Niterói 

2014 

 

 

 

 



  3 

JOSÉ CRISTIANO PEREIRA 

 

MODELO CAUSAL PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE RISCO  DE FALHAS 

DE MOTORES A JATO EM SITUAÇÃO OPERACIONAL DE FABRICAÇÃO. 

 

 

Tese de Doutorado, apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação, Stricto Sensu, em Engenharia 
de Produção, da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para 
obtenção do diploma de Doutor em Engenharia 
de Produção. Área de Concentração: Sistemas, 
Apoio à Decisão e Logística. 

 

 

Aprovado em 30 de Setembro de  2014. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

________________________________________________________________ 
Prof. Gilson Brito Alves Lima, D.Sc. - Orientador 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
 

 ________________________________________________________________ 
Prof.  Annibal Parracho Sant’Anna, Ph.D - Coorientador 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
  

________________________________________________________________ 
Prof. Luis Alberto Duncan Rangel, D.Sc. 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
_______________________________________________________________ 

Prof. Nélio Pizzolato, D.Sc. 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC 

 
________________________________________________________________ 

Prof. Henrique Rego Monteiro da Hora, D.Sc 
Instituto Federal Fluminense - IFFluminense 

 
________________________________________________________________ 

Prof. Salvador Simões Filho, D.Sc 
Relia Plus Consulting 

 

 



  4 

 

Dedico este trabalho 

 

 

A Deus, em primeiro lugar 

A minha querida mãe que sempre me encorajou, aconselhou e apoiou em todas as 

horas. 

A minha querida esposa Rita, pelo amor, carinho, paciência, companheirismo, 

incentivo e dedicação de sempre.  

Aos meus queridos irmãos pelo incentivo.  

A meu orientador  Gilson Brito Alves Lima, que sempre me apoiou e orientou. 

A Professor Anibal Parracho Sant’Anna, que sempre foi minha referência. 

Aos colegas do curso de doutorado em engenharia de produção pela amizade.  

Aos professores do doutorado da  Universidade Federal Fluminense pelos bons 

conselhos, instruções e esclarecimentos.  

A coordenação da pós-graduação.  

A toda minha família que, mesmo à distância, esteve presente em todos os momentos.  

A Universidade Federal Fluminense.  



  5 

AGRADECIMENTOS 

 

 

.  

A minha querida mãe Anna Ignez e meu pai Edmo Pereira que, mesmo ausentes, 

continuam me inspirando e me encorajando na busca de meus objetivos. 

A minha querida esposa Rita, pelo amor, carinho, paciência, companheirismo, 

incentivo e dedicação de sempre.  

A meus queridos irmãos pela amizade e incentivo que sempre me deram. 

A meu orientador Professor Gilson Brito Alves Lima pelo enorme suporte técnico no 

desenvolvimento deste modelo, pelos seus sábios conselhos, pelas incontáveis 

correções feitas no modelo e texto da tese e principalmente pelo incentivo as minhas 

idéias.   

A Professor Anibal Parracho Sant’Anna pela disponibilidade, valiosa ajuda e 

inspiração, pelo suporte e contribuições ao modelo desenvolvido e respectiva 

avaliação dos resultados obtidos. 

 A  Professor Nélio Pizzolato por ter pacientemente lido toda a tese e ter apresentado 

sugestões para melhorar o texto e expressar melhor minhas ideias. 

A  Professor Luiz Peres Zotes pela correção do texto da tese e por sempre me 

encorajar e me inspirar com sua história de vida. 

A Professor Salvador Simões por ter me passado seu conhecimento e experiência 

prática no desenvolvimento de modelos quantitativos. 

Aos professores do Programa de Doutorado em Engenharia de Produção da UFF 

pelas disciplinas ministradas ao longo do processo de doutoramento.  

A Deus, por me dar forças para buscar meu aperfeiçoamento pessoal e profissional.



  6 

RESUMO 

 

 

O processo de fabricação de motores a jato é complexo. Perigos e riscos e muitos 

elementos críticos estão presentes em milhares de atividades necessárias para 

fabricar  um motor. Na investigação realizada nota-se a inexistência de um modelo 

específico para calcular quantitativamente a probabilidade de falha operacional de um 

motor à jato. O objetivo da tese foi desenvolver um modelo causal para análise de 

risco probabilística de falhas de motores a jato em situação operacional de fabricação. 

O modelo se caracteriza pela aplicação de rede Bayesiana associada à árvore de 

falha / árvore de evento  e elicitação de probabilidades por especialistas para 

quantificar a probabilidade de falha. Para a concepção da construção do modelo, foi 

inicialmente desenvolvida uma pesquisa bibliométrica, através da consulta aos 

principais motores de busca nacionais e internacionais, em periódicos científicos e 

técnicos, bancos de dissertações/teses e eventos técnicos relacionados ao tema, para 

estabelecimento dos estado-da-arte e da técnica. Para a estimativa das 

probabilidades associadas aos cenários de falhas propostos, foi desenvolvido um 

processo de elicitação de probabilidade a partir da consulta a especialistas e técnicos. 

Na concepção do modelo foram consideradas três áreas de influência para a 

confiabilidade do sistema: humana, software e calibração. Como resultado foi 

desenvolvido o modelo CAPEMO, que é suportado por um aplicativo que utiliza a 

teoria das probabilidades (Lei de Bayes) para modelar incerteza. A probabilidade de 

falha  estimada ao final da processo de fabricação, antes do motor ser colocado em 

operação, contribui no processo de tomada de decisão, melhoria da segurança do 

sistema e  redução de riscos de falha do motor em operação.  

  

Palavras-chave: Analise probabilítica de riscos, Confiabilidade de software, 

Confiabilidade humana, Confiabilidade de calibração de instrumentos, Fabricação de 

motores a jato. 
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ABSTRACT 

 

 

The process of jet engines manufacturing is complex. Hazards and risks and many 

critical elements are present in the thousands of activities required to manufacture an 

engine. In the conducted investigation it is observed a lack of a specific model to 

estimate quantitatively the probability of a jet engine operational failure. The goal of 

this thesis is to develop a causal model for probabilistic risk analysis of jet engines 

failure in manufacturing situational operation. The model is characterized by the 

application of Bayesian Network associated with the fault tree and event tree to 

quantify the probability of failure. For the establishment of state-of-the-art and 

technique and for the conception and construction of the model, a bibliometric research 

was conducted in the main national and international search engines, in the scientific 

and technical journals, in the database of dissertations/theses and technical events 

related to the topic. For the estimation of the probabilities associated with the proposed 

fault scenarios, a process of probability elicitation from technicians and experts was 

developed. In the design of the model three areas of influence for the reliability of the 

system were considered: human, software and calibration. As a result CAPEMO model 

was developed, that is supported by a software application that uses probability theory 

to model uncertainty. The probability of engine failure estimated at the end of the 

manufacturing process, before the motor be put into operation, helps in the allocation 

of resources in the decision-making process and improves system safety reducing the 

risk of engine failure in operation. 

 

Key words: Probabilistic Risk Analysis, Software Reliability, Human Reliability, 

Instruments Calibration Reliability, Jet Engines Manufacturing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste último século, o progresso tecnológico no campo de aviação tem sido 

enorme e este não teria sido possível sem um avanço paralelo na área de sistemas e 

metodologia para a atenuação de perigos e riscos. Alguns autores destacam que 

administrar riscos de um modo integrado com as operações da organização tem sido 

de grande importância nos últimos anos. Segundo Petersen (2000), Rechenthin 

(2004), Smallman e John (2001), este enfoque reduz falhas e melhora a produtividade 

e o “desempenho econômico e financeiro da empresa”. 

Nota-se em muitas empresas de produção de motores de aeronaves a falta de 

um modelo formal de análise probabilística de riscos, o que compromete a segurança 

da operação. A melhoria na segurança tem um papel fundamental na prevenção de 

falhas. Os custos diretos e indiretos de uma ocorrência são enormes. Os diretos são 

geralmente fáceis de quantificar e incluem danos às aeronaves, compensação por 

lesões e danos à propriedade. Os indiretos são perdas de negócios e reputação, taxas 

legais e indenizações, despesas médicas, custo de equipamentos perdidos (perda de 

renda), custo de trabalhadores substitutos, seguros e multas. Estes custos muitas 

vezes são causados por falhas operacionais devido à falta de um sistema de análise 

probabilística de riscos, que possibilite aos tomadores de decisão a  identificação de 

operações críticas e uma alocação de recursos escassos à redução e eliminação de 

riscos. Belobaba, Odoni, Barnhart (2009) afirmam que a segurança da aviação é 

essencial à viabilidade econômica desta indústria.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA  

A tarefa de fabricação de motores de aeronaves é muito complexa e depende 

do desempenho de software, equipamentos e seres humanos. Em alguns motores de 

aeronaves o número total de peças pode chegar a 12.000 ítens. Perigos e riscos 

elevados e muitos elementos críticos estão presentes em milhares de atividades 

necessárias para fabricar um motor a jato. 

A literatura existente sobre análise probabilística de riscos  e modelagem 

aplicada a indústria de produção de motores a jato é inexistente.  Não foram 

localizados registros de modelos para análise probabilística de falhas de sistemas de 

segurança de aplicação específica a essa indústria. Um estudo empírico está sendo 
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realizado com  a finalidade de criar um modelo causal para analisar os elementos 

críticos desse sistema, que consiste de um objeto matemático associado a um gráfico, 

que permite a interpretação e computação de simulações de cenários de falhas. 

A pesquisa realizada evidencia que um modelo de análise de riscos 

probabilística pode ser aplicado a organizações de fabricação de motores a jato e 

deixa bem claro a necessidade urgente de uma estrutura para o desenvolvimento de 

um processo de modelagem probabilística em tais organizações. Assim, 

procedimentos e estruturas precisam ser elaborados para abranger a complexidade 

destas organizações. O modelo proposto pode ser utilizado como uma ferramenta 

para auxílio à decisão, onde vários cenários de falhas podem ser analisados, a fim de 

identificar pontos fracos que precisam de alocação de recursos para melhoria de 

segurança.  

O modelo de análise de riscos probabilístico sendo proposto é capaz de estimar 

a probabilidade de falha na fabricação de um motor. Para atingir esse objetivo, o 

modelo é baseado em simulação em diferentes cenários, em situação operacional real 

em processos de fabricação de motores.  A análise de cenários permite que os 

sistemas de segurança sejam formalizados e suas dinâmicas sejam analisadas para 

mostrar a evolução do sistema no tempo e no espaço. O modelo torna possível realizar 

cálculos probabilísticos baseados na estrutura de cenário obtida. 

Segundo Pereira e Lima (2014), o objetivo de um sistema de segurança na 

fabricação de motores é garantir que  os motores sejam fabricados conforme 

especificações  e que estejam em condições de operação segura. Para alcançar estes 

objetivos, o nível de segurança deve ser avaliado, o que implica em avaliar a 

segurança global do sistema, a fim de provar que as condições de segurança são 

suficientes, ou, se não forem, recomendar medidas que reduzam os vários riscos 

detectados. Neste sentido, a avaliação de segurança integra, então, um processo de 

análise de riscos que determina se os meios de prevenção e proteção planejados são 

ou não adequados. Estes meios são barreiras que atuam antes de um incidente para 

eliminar riscos (dentre outros, falhas de sistemas de produção) que potencialmente 

poderiam causar falhas (dentre outros, falha operacional de um motor) ou para reduzir 

a ocorrência de eventos acidentais indesejáveis, ou são barreiras que atuam após um 

incidente para atenuar as consequências de falhas que não poderiam ser evitadas. 
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O modelo proposto integra os vários aspectos de segurança global de um 

sistema de produção de motores e se baseia em uma concepção inovadora 

denominada  “situação operacional”, que é um padrão para caracterizar os diferentes 

elementos de um determinado contexto operacional. Este modelo incorpora uma 

abordagem de cenários de risco, que é apropriada à complexidade do sistema de 

produção de motores. Uma abordagem com simulação pode ser feita com base na 

estrutura de cenário fornecida pelo modelo. Esta abordagem permite que a estimativa 

probabilística seja executada. 

O sistema de fabricação de motores pode ser considerado complexo, dadas as 

caracteristicas funcionais, estruturais e tecnológicas envolvidas. Este sistema é  

funcionalmente complexo devido às inúmeras operações, sequências e etapas 

presentes no processo de fabricação de vários sub-módulos montados 

separadamente em diferentes estações de trabalho por vários técnicos, que utilizam 

várias ferramentas de precisão. É estruturalmente complexo porque vários elementos 

do sistema (hardware, software ou liveware) são distribuídos ao longo de todo o 

sistema e interagem continuamente entre si e com o ambiente de produção. É 

tecnologicamente complexo devido a questões relacionadas à compatibilidade, 

interoperabilidade e permutabilidade de peças e materiais.  

Métodos clássicos de análise de riscos não são compatíveis com esta 

complexidade. Uma metodologia para avaliar a segurança global de um sistema se 

torna necessária. Em resposta a esta necessidade, uma nova abordagem sistêmica 

probabilística está sendo proposta. A abordagem é baseada no conceito de “situação 

operacional”, a fim de permitir que as dependências entre as funções de segurança 

(ou seja, a estrutura do sistema global) sejam consideradas e permita que a dinâmica 

da evolução do sistema seja identificada (por exemplo, os eventos de falha e alteração 

de variáveis físicas devido à operação do sistema em um ambiente específico). 

Para validar a segurança de um sistema que pode ser uma fonte de risco é 

necessária uma demonstração de avaliação dos riscos existentes. Esta demonstração 

deve, por um lado, estimar a probabilidade de ocorrência de falhas potenciais e, por 

outro lado, avaliar os danos que essas falhas poderiam provocar (ou seja, a gravidade 

da falha). Desta forma, os riscos podem ser impedidos ou gerenciados para minimizar 

as consequências críticas. Dada a complexidade de sistemas como o de produção de 

motores tal objetivo precisa ser alcançado para garantir a segurança. Esta pesquisa 
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se concentra na avaliação da segurança global, que é a principal preocupação de 

fabricantes e órgãos reguladores do setor. 

O modelo proposto utiliza uma abordagem que emprega uma representação 

de cenário baseada na análise de situações operacionais. O conceito de situação 

operacional proposto está sendo desenvolvido para lidar com a complexidade 

estrutural e comportamental dos sistemas do processo de produção de motores. A 

dinâmica do sistema é representada por uma sucessão de situações que integram 

falhas de segurança, estabelecendo assim uma base adequada para uma 

implementação numérica de funcionamento. 

Métodos atuais de identificação de riscos em sistemas complexos, como o de 

fabricação de motores, são inadequados para a avaliação global de segurança de tais 

sistemas e mostra a necessidade de utilização de um modelo probabilístico 

quantitativo para análise específica que se baseie em uma concepção de 

desempenho de uma 'situação operacional', que é um novo padrão para caracterizar 

diferentes elementos de um determinado contexto operacional. O modelo proposto 

incorpora uma abordagem de cenários de risco que é adequada à complexidade do 

sistema de fabricação de motores. 

A produção de motores a jato é um sistema tecnológico complexo que utiliza 

muitos equipamentos, instrumentos, software e mão de obra especializada. Muitas 

variáveis e riscos estão presentes nas milhares de atividades necessárias para 

fabricação de um motor e uma análise de risco probabilística é perfeitamente aplicável 

na identificação e avaliação de riscos neste sistema. O modelo a ser desenvolvido 

deve identificar as probabilidades de todos os riscos identificados e calcular de que 

forma estes irão influenciar na probabilidade de falha do motor em operação. 

Com base no parágrafo anterior e considerando a enorme quantidade de 

operações executadas manualmente por técnicos, durante a fabricação de motores a 

jato, conclui-se que, no modelo desenvolvido, o método de análise de confiabilidade 

humana foi fundamental para calcular a probabilidade de falha humana nos diferentes 

contextos. 
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1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Esta pesquisa objetiva o desenvovimento de um modelo causal para análise 

probabilística de risco de falhas de motor a jato em um sistema operacional de 

fabricação. 

1.2.2 Objetivo Específico:  

De forma a suportar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 1 - Identificar os modelos de análise probabilística de 

risco de sistemas de segurança em processos de fabricação que possam 

contribuir para o desenvolvimento do modelo proposto. 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA E HIPÓTESE 

A pesquisa busca responder à seguinte questão de pesquisa: Quais os 

parâmetros para o desenvolvimento de um modelo causal integrado para 

análise probabilística de riscos de falhas de motores a jato em situação 

operacional de fabricação que permitam melhorar o desempenho da segurança 

global do sistema? 

Para suporte à discussão e resposta à questão da pesquisa, foi estabelecida a 

hipótese Ho de que um modelo causal que considere, de forma sistêmica, as 

influências das confiabilidades humana, de software e de calibração de 

instrumentos, aumenta o desempenho de segurança global do sistema.  

A Figura 01 relaciona o problema da pesquisa, o objetivo geral, objetivo específico e 

a questão a responder. 
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Figura 01 – Delimitação do Contexto da Pesquisa 

 

1.4 ORIGINALIDADE, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA  

Vários estudos têm sido realizados sobre análise probabilística de riscos em 

diversos tipos de indústrias. No entanto, na literatura pesquisada não foi encontrado 

estudo específico sobre a aplicação de análise probabilística de riscos e 

confiabilidades humana, de software e confiabilidade de calibração de instrumentos 

no processo de fabricação de motores a jato. O estudo objeto desta pesquisa foi 

motivado por esta lacuna apontada no estado da arte da literatura. O esperado 

ineditismo da proposta de tese se insere no contexto da lacuna apresentada pelos 

estudos anteriores desenvolvidos por diversos autores. Estes estudos serão 

apresentados mais adiante. 

A presente pesquisa investigou, na literatura recente, publicações relacionadas 

à problemática de análise probabilística de riscos. Nesta revisão foram identificadas 

as tendências e as lacunas de trabalhos desenvolvidos neste campo de 

conhecimento, conforme previsto no objetivo deste estudo. Foram evidenciadas as 

técnicas mais adotadas por especialistas na construção de modelagens para o 

processo de análise probabilística de riscos, assim como foram destacadas 
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ferramentas ainda pouco exploradas pelos estudiosos, mas que parecem oferecer um 

potencial de soluções para o problema. 

 Dessa forma, os resultados obtidos fornecem um direcionamento para a 

aplicação e/ou aprimoramento de modelos de análise probabilística. Os resultados 

encontrados mostram uma renovação do interesse de estudiosos acerca do processo 

de análise probabilística de riscos, em que se observa um crescimento ao longo dos 

anos no número de publicações com propostas para a resolução do problema, 

destacando a relevância do assunto.  

As modelagens desenvolvidas, por sua vez, revelam a adequação dos modelos 

às novas exigências, sendo incorporados ao processo decisório uma análise de 

riscos. Este aspecto reflete na construção de modelos, nos quais são empregados, 

especialmente,  métodos de análise probabilística de riscos. No entanto, vale destacar 

que as ferramentas de análise probabilística de riscos não tem sido usadas no 

processo de fabricação de motores a jato. 

É importante destacar que a investigação realizada analisou caracteristicas 

gerais dos artigos, não compreendendo uma análise detalhada dos  modelos 

propostos em relação à estruturação, eficiência, situações indicadas e objetivos 

prioritários. Para a aplicação de um modelo na fabricação de motores a jato estão 

sendo consideradas as circunstâncias do ambiente no qual o modelo será aplicado.  

Segundo sugestão dos vários autores listados no Quadro 01, e visando 

preencher a lacuna na literatura estado da arte, foi realizada uma avaliação mais 

aprofundada das modelagens propostas, onde foi possível identificar características, 

peculiaridades e condições para aplicação de um modelo específico. Essa visão 

proporciona aos tomadores de decisão mecanismos para averiguar a adequação do 

modelo em cada contexto, podendo também contribuir para o aprimoramento das 

ferramentas e técnicas disponíveis. 

Para a realização da presente pesquisa foram selecionados trabalhos 

publicados entre os anos de 2000 e 2013. A Figura 11 mostra a distribuição das 

publicações no decorrer do tempo investigado. De acordo com os dados, observa-se 

que 70% dos artigos selecionados  em análise probabilística de riscos e confiabilidade 

de sistemas de segurança foram publicados a partir de 2010, com aproximadamente 
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42% destes publicados em 2012 e 2013. Isto posto, a concentração de publicações 

nos últimos anos sugere a existência de um novo direcionamento ao problema de 

análise probabilística de riscos e confiabilidade de sistemas de segurança e destaca 

a relevância  do tema desta pesquisa no contexto atual, o que caracteriza o estado da 

arte.  

O Quadro 01 apresenta as lacunas existentes na literatura estado da arte sobre 

confiabilidade de sistemas de segurança. Observa-se que 34% dos artigos estudados 

destacam a necessidade de estudos sobre aplicação de modelos quantitativos 

probabilísticos de risco em situações práticas e na vida real, 21% dos artigos 

destacam a necessidade de estudos para avaliação quantitativa de confiabilidade de 

software em sistemas de segurança, 34% dos artigos destacam a necessidade de 

estudo sobre simulação de modelos quantitativos de confiabilidade humana em 

ambientes industriais e 29% dos artigos destacam a necessidade de avaliação de 

fatores produtivos organizacionais que podem afetar a segurança. O esperado 

ineditismo da proposta de tese se insere no contexto da lacuna apresentada pelos 

estudos anteriores, conforme apresentado no Quadro 01. 

Considerando estas lacunas, esta pesquisa se propõe a preenchê-las através 

do desenvolvimento de um modelo de aplicação de análise probabilística de risco em 

um ambiente industrial para calcular a probabilidade de falha em operação de um 

motor a jato. Este modelo considera as probabilidades de eventos básicos de falha de 

software, falha humana e falha de sistemas de segurança em uma aplicação prática 

no ambiente industrial de uma fábrica de motores a jato. O estudo proposto por esta 

pesquisa é inédito e irá preencher a lacuna apontada pelos artigos apresentados no 

Quadro 01. 
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Quadro 01 - Lacunas observadas no levantamento do estado da arte nas bases Scopus, Isis 
Web of Knowledge e Google Academics.. 

 

As organizações falham quando não investem em um modelo de análise 

probabilística de riscos. Sistemas de gerenciamento de riscos são aplicados e bem 

conhecidos em várias indústrias. Pesquisa realizada na literatura existente, como 

descrito nos Quadros 01 e 02, evidencia a falta de um modelo de análise probabilística 

de risco aplicável em organizações de produção de motores a jato. Assim, deve ser 

desenvolvido e proposto um modelo específico que abranja a complexidade destas 

organizações.  

Esta pesquisa se propõe a explorar esta lacuna e a identificar no estado da arte 

da literatura modelos teóricos de análise probabilística de riscos que possam ser 

utlizados para desenvolver um modelo específico aplicável a esta indústria. Este 

modelo é factível e contribuirá com as lideranças e tomadores de decisão na alocação 

de recursos para as atividades criticas que podem afetar a confiabilidade de sistemas 

de segurança.  

Necessidades de 
pesquisas futuras sobre: 

Quantitativo 
Percentual 

Referências 

Simulação, aplicação, 
demonstração e verificação de 
sistemas  de segurança e 
modelos quantitativos  
probabilísticos de risco  em 
situações práticas e na vida real. 
Análise de cenários. 

34 Mahdavi et al. (2013), Konovessis et al. (2013), 
Shahrokni et al. (2013), Babu et al. (2012); Alho et al. 
(2012), Lahtinen et al. (2012), Guillerm et al. (2012), 
Mohant et al. (2011), Broker (2011), Thomas et al. 
(2009), Marais et al. (2012), Hsiao et al. (2013), 
Pasman (2013), Dunjo (2010), Yorukoglu (2011), Nott 
et al .(2007).  

Avaliação quantitativa da 
influência da confiabilidade e 
qualidade de software em 
sistemas de segurança e 
demonstração de aplicação em 
problemas reais na indústria. 

21 Shahrokni et al. (2013), Babu et al. (2012),  Alho et al. 
(2012), Thomas et al. (2009), Mohanta (2011), 
Lahtinen et al. (2012), Mahdavi (2013),  Stamelos 
(2003), Brombacher (2000) 

Construção e validação de 
cenários em situações reais 
específicas,  simulação de 
modelos quantitativos de análise 
de  confiabilidade humana na 
prática em ambientes industriais  

34 Groth et al. (2013), Podofillini (2013),  Babu et al. 
(2012),  Boring et al. (2010), Thomas et al. (2009), 
Chang et al. (2010), Sundaramurthi et al. (2013), 
Cepin (2008), Droguett et al (2007), LuxHoj (2002), 
Karanikas (2010) , Seo (2005),, Petterson (2008) 

Avaliação dos fatores   
produtivos organizacionais que 
podem afetar a segurança em 
aviação.  

29 Duijm (2006), Remawi et al. (2011), Hsu et al. (2010), 
Vinodkumar et al. (2010), Mcdonald et al. (2000), Liou 
et al (2008), Muniz et al. (2007),  Hollnagel (2008), 
Braithwaite et al.(2000), Alper et al (2009), Sorensen 
(2002), Parker et al (2006), Guldenmund (2000). 
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Ao longo dos anos foram desenvolvidos diversos modelos de análise 

probabilística de riscos com o intuito de proporcionar soluções mais eficientes à 

problemática. Tais  modelos foram sendo adaptados às novas circunstâncias e 

exigências do mercado, o que proporcionou o aprimoramento de técnicas já 

disponíveis, assim como a criação de novos modelos. Atualmente, a diversidade de 

modelagens, para a estruturação e resolução de problema, abrange desde a análise 

de riscos simples até métodos mais sofisticados como redes Bayesianas. O Quadro 

02 relaciona as metodologias típicas adotadas para a construção de modelos de 

análise probabilística de riscos. 

O Quadro 02 apresenta o percentual de trabalhos que citam os diferentes tipos 

de  metodologias utlizadas para modelagem. Evidencia-se que 30% dos trabalhos 

fazem a referência à árvore de falhas, 29% à árvore de eventos, 28% à análise 

probabilística de riscos (PRA) baseada em  árvore de falhas  / árvore de eventos & 

ánálise com modelo Bow-Tie, 45% à análise de confiabilidade humana e 43% à 

análise com redes Bayesianas. 

O modelo proposto está sendo construído com base em métodos formais mais 

utilizados, como sugerido pelos autores de artigos atuais e o foco principal é a 

avaliação de riscos e falhas nos processos primários e secundários de fabricação de 

motores a jato. Estes riscos e falhas são detalhados e representados em árvore de 

falhas, árvore de eventos e diagrama Bow-Tie. O cálculo da probabilidade de falhas 

utilizando o modelo é realizado pela representação dos riscos em árvore de falhas, 

árvore de eventos, Bow- Tie e redes Bayesianas simples. 
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Quadro 02 – Publicações que citam as  metodologias utilizadas para modelagem 

  

Esta pesquisa demonstra que existem razões econômicas específicas que 

motivam o foco na proteção e que um modelo de análise probabilística de riscos leva 

à redução de falhas, evita danos a pessoas e bens e leva a um aumento do nível de 

segurança. Este trabalho contribuirá para a sensibilização da liderança e tomadores 

de decisão da indústria de produção de motores e os fará compreender que o 

Método Quantitativo 
Percentual 

Referência 

Árvore de falhas (FTA) 30 (R) EASA-EASP (2011), (B) Zio (2007), (B) Kumamoto 
(2007), (B) Fenton et al (2012), (B) Marszal et al. (2002), (B) 
Stolzer et al. (2010), (B) Dias et al.(2011), (A) Mohanta 
(2011), (T) Roelen (2008) ,  (N) NASA/SP-3421 (2011), (N) 
SAE JA 1003 (2012). 

Árvore de eventos (ETA) 29 (R) EASA-EASP (2011), (B) Zio (2007), (B) Kumamoto 
(2007), (B) Rausand (2011), (B) Fenton et al (2012), (B) 
Marszal at al. (2002), (B) Stolzer et al. (2010), (B) Dias et 
al.(2011), (T) Roelen (2008), (N) NASA/SP-3421 (2011), (N) 
SAE JA 1003 (2012). 

Análise probabilística de 
riscos  (PRA) baseada 
em  Árvore de falhas  / 
Árvore de eventos & 
Análise com “Bow-Tie”. 

28 (R) EASA-EASP (2011), (B) Rausand (2011), (B) Fenton et 
al (2012), (A) Pasman (2013), (T) Roelen (2008) , (B) 
Kumamoto (2007), (N) NASA/SP-3421 (2011), (B) Dias et 
al.(2011), (N) SAE JA 1003 (2012). 

Análise de 
Confiabilidade Humana 
(HRA) 

45 (R) EASA-EASP (2011), (B) Kumamoto (2007),(B) Rausand 
(2011), (A) Boring et al.(2010), (A) Podofillini (2013), (A) 
Groth e al. (2013), (A) Sundaramurthi et al. (2013), (A) Cepin 
(2008), (A) Droguett et al. (2007), (A) LuxHoj (2002), (A) 
Karanikas (2010) , (A) Seo (2005), (A) Petterson (2008), (T) 
Aspen (2011), (N) NASA/SP-3421 (2011). 

Análise com Redes 
Bayesianas  (BBN). 

43 (R) EASA-EASP  (2011), (B) Rausand (2011), (B) Fenton et 
al (2012), (B) Dias et al.(2011), (A) Podofillini (2013), (A) 
(Groth e al. (2013), (A) Droguett et al. (2007), (A) LuxHoj 
(2002), (A) Brooker (2011), (A) Konovessis et al.(2013), (A) 
Pasman (2013), Yorukoglu (2011), (A) Nott et al. (2011),  
 (A) Mohanta (2011), (A) Stamelos (2003). 

FMEA 16 (R) EASA-EASP (2011), (B) Zio (2007), (B) Kumamoto 
(2007),(B) Stolzer et al. (2010), (B) Dias et al.(2011), (A) 
Cambacedes (2013) 

Markov 8 (B) Kumamoto (2007), (B) Rausand (2011),(R) EASA-EASP 
(2011), 

Estudo de Perigo e 
Operabilidade e HAZOP  

18 (R) EASA-EASP (2011), (B) Zio (2007), (B) Kumamoto 
(2007),  Stolzer et al. (2010), (A) Cambacedes (2013), (A) 
Dunjo et al (2010), (A) Dunjo et al (2010). 

Redes  Neurais 5 (A) Hsiao (2013), (R) EASA-EASP (2011). 

Redes Petri  5 (B) Rausand (2011), (R) EASA-EASP (2011), 

Legenda: 
(T) Tese de doutorado 
(R) Regulamentação 
(A) Artigo 
(B) Livro 
(N) Norma 
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investimento em modelagem e análise probabilística de riscos reduz perdas e 

aumenta consideravelmente a qualidade e a segurança, trazendo benefícios para as 

empresas e para a sociedade. 

Segundo Roelen (2006a), a avaliação de desempenho baseado em análise 

probabilística de riscos  de falhas em sistemas de segurança é uma tendência global 

e está se tornando uma exigência  no setor aéreo. Há diferentes modelos acadêmicos 

e estruturas propostas por órgãos reguladores do setor aeronáutico. Este trabalho 

apresenta uma extensa revisão de artigos científicos sobre análise probabilística de 

falhas em sistemas de segurança do meio acadêmico e exigências legais na indústria. 

A contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo específico de 

análise probabilística de riscos  de falhas na indústria de fabricação de motores a jato. 

Uma pesquisa preliminar mostrou que a modelagem para análise probabilística 

é utilizada em uma ampla variedade de indústrias, tais como química, petrolífera, 

construção, saúde, alimentos, elétrica, proteção contra incêndio e outras. A 

modelagem probabilística não é um conceito novo nestas indústrias. Muitas dessas 

indústrias tinham registros de segurança historicamente pobres e se beneficiaram com 

a filosofia e estrutura de uma modelagem probabilística. 

Muitas operações na indústria de produção de motores a jato são de alto risco 

e precisam de análise probabilística de riscos para evitar e mitigar os riscos e melhorar 

a segurança operacional. A necessidade de modelagem e análise probabilística de 

riscos tem sido justificada com base em um previsto crescimento da indústria de 

aviação e o potencial para um aumento de falhas como consequência desse 

crescimento.  

Roelen (2006b) afirma que a aviação tem passado por enormes melhorias de 

segurança desde que as primeiras companhias aéreas comerciais iniciaram suas 

operações. Os alavancadores de melhorias em segurança têm sido principalmente 

falhas catastróficas, regulamentações e avanços tecnológicos. A análise sistemática 

de falhas e subsequentes ações corretivas são uma forma natural e evolutiva de 

melhoria e leva a espetaculares avanços quando a tecnologia é ainda imatura. Os 

avanços tecnológicos têm sido focados na melhoria de confiabilidade das aeronaves, 

como uma necessidade de ser mais rentável e isto naturalmente melhorou a 

segurança também.  



  34 

De acordo com Roelen (2003), a indústria de transporte aéreo muitas vezes é 

impulsionada pela necessidade de aumento de capacidade sem comprometer os 

critérios de segurança. Para manter e melhorar o nível atual de segurança, torna-se  

necessário utilizar uma metodologia de avaliação de desempenho de segurança em 

aviação que não se baseie somente em falhas fatais e perdas. Considerando que  

falhas são eventos raros, as consequências de uma falha podem ser enormes para 

uma companhia aérea, um fabricante de aeronaves, um fabricante de motores e para 

a sociedade.  

Segundo Ale (2006) e Roelen (2008), qualquer medida de melhoria de 

segurança proposta deve ser bem fundamentada. Portanto, é necessária uma 

metodologia de avaliação de segurança integrada. Um modelo de risco causal pode 

potencialmente fornecer uma estimativa precisa de probabilidade de falha real e 

simultaneamente indicar a contribuição relativa ao risco de cada um dos diferentes 

atores, processos e medidas de controle de riscos dentro do sistema de segurança. 

Este modelo permite a escolha de ajustes para o sistema que são mais eficazes na 

melhoria da segurança, o que fornece argumentos sólidos para os tomadores de 

decisão em suas escolhas para mudança e melhoria de sistema, que quase sempre 

são motivadas pelo ambiente e razões econômicas, mas que são muitas vezes 

prejudiciais à segurança. 

Stolzer (2010) afirma que, embora a aviação seja um dos mais seguros meios 

de transporte no mundo de hoje, os acidentes continuam a acontecer. Conforme 

sugerido pelos artigos estado da arte apresentados nos Quadros 01 e 02, a fim de 

reduzir ainda mais os acidentes e melhorar a segurança, esta indústria deve adotar 

abordagens pró-ativas como a criação de um modelo de análise probabilística de 

risco. A contribuição desta pesquisa consiste no desenvolvimento de um modelo que 

oriente na análise probabilística de uma falha de um motor em operação.  

1.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

O estudo é focado na aplicabilidade do modelo de análise probabilística em 

processos das áreas técnicas, sendo que os financeiros, administrativos e indiretos 

estarão fora do escopo. O estudo centra-se em todas as etapas dos processos de 

fabricação de motores a jato para geração de energia e transporte aéreo comercial. A 

produção de motores convencionais é considerada fora do escopo do estudo. Devido 
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à tendência mundial em harmonizar, regulamentar e normalizar a segurança de 

sistemas e o carácter internacional da aviação em geral, o problema é abordado num 

contexto internacional.  

Sob o aspecto metodológico, este trabalho consistiu em: (i) pesquisar a 

relevância do tema; (ii) Identificar no mundo os países que mais publicam trabalhos 

científicos a respeito do assunto; (iii) Levantar os periódicos que mais abordam o tema 

proposto e (iv) por fim, identificar os autores que mais escrevem e preconizam a 

metodologia internacionalmente, cabendo ressaltar ainda que, no Brasil, a literatura 

sobre o tema é muito escassa. 

1.5.1  Classificação da pesquisa 

A proposta de tese apresenta característica preponderantemente bibliográfica 

e documental, sendo suportada por uma pesquisa de campo realizada em uma 

indústria multinacional de produção de motores. Segundo Vergara (2010), quanto aos 

fins, a pesquisa se classifica como exploratória, pois um vasto levantamento 

bibliográfico foi realizado para conhecer mais e melhor o problema da pesquisa. 

Quanto aos meios de investigação se constitui de uma pesquisa de campo 

realizada em uma empresa multinacional de fabricação de motores a jato. A fim de 

obter dados para desenvolver o modelo ora proposto, o pesquisador realizou 

entrevistas coletivas com técnicos e reuniões com especialistas da área técnica da 

organização. Ao participar do cotidiano da organização, o pesquisador foi capaz de 

desenvolver o estudo e obter as informações necessárias, que de outra forma 

definitivamente não seriam possíveis.  

Na fase de levantamento bibliográfico, para o estabelecimento do estado-da-

arte, a pesquisa foi realizada no portal de periódicos da CAPES e bancos de dados 

de organizações técnicas e normativas.  

Na fase de levantamento documental, para o estabelecimento do estado-da-

técnica, foram visitados os sites oficiais dos seguintes órgãos de regulamentação: 

ICAO (International Civil Aviation Organization), FAA (Federal Aviation 

Administration), ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Os seguintes sites dos 

órgãos de normalização foram também visitados: Aeronautics and Space 

Adminsitration (NASA), International Organization for Standardization (ISO), Society 

of Automotive Engineers (SAE), International Electrotechnical Commission (IEC), 
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National Institute of Standards and Technology (NIST), Radio Technical Commission 

for Aeronautics (RTCA), DOD (Department of Defense) e BS (British Standard). O 

resultado da busca está descrito nos Apêndices A e B. 

1.5.2  Delineamento da pesquisa 

A partir da questão a ser respondida e com base na fundamentação teórica  

será aplicada uma metodologia pré-definida para construção do modelo quantitativo, 

que consiste em comparar a base teorica com os dados obtidos no estudo do 

processo, construir o modelo e finalmente elaborar a conclusão. (GIL, 2002). A 

pesquisa será realizada seguindo as etapas definidas no esquema da Figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – Fluxo do delineamento da pesquisa 

A metodologia de construção de modelos proposta por Taha (2008) e Hillier 

(2005) em suas obras sobre Pesquisa Operacional será utlizada  para construir o 
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modelo quantitativo de análise probabilística de riscos. As principais fases de 

construção de modelo probabilístico estão  ilustradas na Figura 03. 

O processo de modelagem será norteado pelos seguintes conceitos propostos 

por estes autores: 1 - Modelos são representações idealizadas, exemplos comuns 

incluem equações matemáticas, gráficos, organogramas. 2 - Tais modelos são 

fundamentais para representar a essência do problema, mostrando o inter-

relacionamento e facilitando a análise. 3 - Um modelo matemático descreve um 

problema de forma muito mais concisa, a estrutura é mais compreensível e ajuda a 

revelar a relação de causa e feito. 4 - O modelo matemático representa uma ponte 

para a utilização de técnicas matemáticas e softwares de computador para analisar o 

problema. 

Taha (2008) afirma que soluções têm raízes no ser humano e não na tecnologia 

e que qualquer solução que não leva em conta o comportamento humano é candidata 

ao fracasso. Mesmo se a solução matemática é precisa e correta, o resultado pode 

ser um fracasso se a confiabilidade humana não é considerada. O modelo sendo 

proposto irá levar em conta a confiabilidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Fluxo de modelagem 

Fonte: Taha (2008) 

 

Seguindo a metodologia proposta por Taha (2008) e Hillier (2005), na primeira 

fase, dados relevantes sobre o processo de fabricação de motores a jato foram 

coletados, a fim de entender melhor todas as variáveis dependentes e então definir o 
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escopo e o problema a ser resolvido. Com os dados foi desenvolvida uma declaração 

bem definida do problema a ser considerado, definindo o objetivo do estudo e as 

limitações, que estão apresentadas no Capítulo 1.  

A segunda fase consistirá em traduzir a definição do problema em relações 

matemáticas e construir um modelo para avaliação probabilística de riscos de falha 

de um motor a jato novo em operação. Na terceira fase planeja-se utilizar algoritmos 

padrão de uso em computador e pacotes de software disponíveis no mercado para 

resolver o problema e realizar a análise probabilística.  

Na quarta fase o programa será testado para corrigir bugs, nesta fase se 

analisará o modelo geral para verificar se há erros óbvios ou descuidos e se 

reexaminará a definição do problema, comparando-o com o modelo e dados históricos 

de  uso, reconstruindo o passado e então determinando o quão bem o modelo e a 

solução resultante poderiam ter funcionado se estes tivessem sido usados.  

Para a construção da metodologia da pesquisa, inicialmente, conforme 

antecipadamente apresentado no Capítulo 1, definiu-se as questões a responder. 

Posteriormente, foram identificadas as demais fases da pesquisa, bem como o 

universo, população e amostra da mesma. Seguindo a sequência metodológica, a 

pesquisa foi classificada segundo a natureza, o tipo e o método. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada  seguindo um roteiro composto dos 

seguintes passos: 1 - Definir palavras-chaves do projeto de pesquisa, 2 - Realizar 

pesquisa bibliográfica com palavras chave em bases de dados e órgãos 

regulamentadores e de normalização, 3 - Baixar (download) os artigos científicos, 

regulamentos e normas  encontradas, 4 - Avaliar estes artigos e literatura relacionados 

ao tema, 5 - Selecionar os  artigos e literatura  pertinentes ao tema, 6 - Selecionar 

artigos e literatura, regulamentos e normas  mais relevantes, 7 - Estudar em 

profundidade os artigos e literatura diretamente relacionadas ao tema Relacionar e 

organizar as informações levantadas nos artigos. 
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Os passos seguidos na pesquisa bibliográfica, descritos anteriormente, estão 

resumidos na Figura 04: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Etapas da pesquisa bibliográfica 

 

As buscas foram realizadas nas bases CAPES, ISIS Web of knowledge e 

Scopus, os critérios de inclusão para os artigos foram os seguintes: (1) Foco em 

artigos que tratavam de Confiabilidade de Sistemas de Segurança, Confiabilidade de 

Software e Análise de Confiabilidade Humana (HRA) em seu título ou em seu resumo 

(2) Artigos estavam disponíveis online (3) Artigos foram publicados em journals, e (6) 

Artigos foram escritos em Português e Inglês. Artigos que discutiam confiabilidade de 

Sistemas de Segurança em outros campos diferentes da engenharia de confiabilidade 

foram excluídos. 

Definir palavras-chaves do projeto de pesquisa 
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Exemplos específicos de artigos que não cumpriam os critérios de inclusão: 1) 

Artigos que não abordam confiabilidade de Sistemas de Segurança na indústria de 

alto risco e aviação. 2) A confiabilidade de Sistemas de Segurança discutido no artigo 

se relacionava com a área de saúde e segurança ocupacional. 3) Os assuntos 

estudados  estavam focados em sistemas de gestão. 

Os artigos para a inclusão foram identificados por meio de dois métodos: 

pesquisas no banco de dados, busca de referências listadas nestes artigos. Os artigos 

que satisfaziam os critérios de inclusão foram revistos. Para efeitos desta análise, os 

artigos publicados nos últimos 10 anos foram agrupados em categorias: confiabilidade 

de sistemas de segurança, confiabilidade de software e análise de confiabilidade 

humana.  Enfase foi dada aos artigos publicados nos últimos 3 anos. 

O principal método para a identificação de artigos relevantes foi a busca nas 

bases de dados usando as seguintes palavras chaves:   “PROBABILISTIC” and “RISK” 

and “ANALYSIS” or “AVIATION” and “SAFETY” and “SYSTEM” and “ANALYSIS”  or 

“AVIATION” and “SOFTWARE” and “RELIABILITY” or “HUMAN” and 

“RELIABILITY”and “ANALYSIS”. A Figura 05 mostra a árvore de palavras chaves 

utilizada na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Árvore de palavras chave 
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A pesquisa na base de dados e órgãos de padronizações internacionais  e 

agências de segurança da aviação apresentou o seguinte resultado: 

A pesquisa com as palavras “PROBABILISTIC” and “RISK” and “ANALYSIS”  

and “AVIATION”  resultou em uma lista de 3 artigos relevantes. 

A pesquisa com palavras “AVIATION” and “SAFETY” and “SYSTEM” and 

“ANALYSIS”  resultou em uma lista de 7 artigos relevantes. 

A pesquisa com palavras AVIATION” and “SOFTWARE” and “RELIABILITY” 

resultou em uma lista de 1077 artigos, que foram filtrados para obter os artigos 

relacionados com engenharia de confiabilidade, que  então produziu 47 artigos. Estes 

foram filtrados mais uma vez para se obter os artigos relacionados a análise de 

confiabilidade, o que produziu 30 artigos. A lista de referências primárias e os artigos 

relevantes foram separados e estudados em profundidade. 

A busca com as palavras “HUMAN” and “RELIABILITY”and “ANALYSIS” and 

“AVIATION” produziu 111 artigos, que foram filtrados para obter os artigos 

relacionados a análise de confiabilidade humana, o que produziu 11 artigos, que foram 

estudados em profundidade.   

O número de artigos encontrados, os nomes dos Journals e o ano de 

publicação estão representados nos gráficos das Figuras 06 a 08. Os sites oficiais de 

organizações internacionais de normalização e as agências de segurança da aviação 

relacionadas anteriormente foram consultados para identificação de literatura de 

confiabilidade de sistemas de segurança em aviação. O número de normas e 

regulamentos encontrados estão mostrados no Figuras 09 e 10. A Figura 06 mostra 

os países que mais publicaram artigos relevantes publicados em “Journals” sobre 

análise de sistemas de segurança em indústrias de alto risco e aviação em diversos 

periódicos ao longo dos últimos 10 anos:  
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    Países com  mais publicações científicas – 2000 a 2013 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 06 – Países com  mais publicações científicas sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Bases de Dados 

A Figura 07 mostra o número de artigos relevantes publicados por “Journals” 

sobre análise de sistemas de segurança em indústrias de alto risco e aviação em 

diversos periódicos ao longo dos últimos 10 anos: 

            Periódicos que mais publicaram artigos – 2000 a 2013 

 

    
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 07 – Periódicos que mais publicaram artigos sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Bases de Dados 
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A Figura 08 mostra o número de  artigos relevantes publicados sobre análise 

de sistemas de segurança, por categorias, nos últimos 10 anos: 

            Trabalhos científicos - 2010 a 2013 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Trabalhos científicos sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Bases de dados 

 

A Figura 09 mostra o número de regulamentos e documentos emitidos pelas 

agências reguladoras sobre análise de sistemas de segurança nos últimos 10 anos: 

 

       Regulamentos e documentos análise de segurança – 2000 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Regulamentos e documentos sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Órgãos reguladores 

A Figura 10 mostra o número de normas e especificações emitidas pelos 

órgãos de normatização sobre análise de sistemas de segurança em aviação ao longo 

dos últimos 10 anos:  
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Normas e padrões sobre análise de sistemas – 2000 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Normas e Padrões sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Sites órgãos de normatização 

Figura  11  mostra o número de artigos relevantes ao tema publicados sobre 

análise de sistemas de segurança em aviação ao longo dos últimos 10 anos: 

Ano de publicação de artigos científicos – 2000 a 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figura 11 – Ano de publicação de artigos científicos sobre análise de sistemas de segurança 

Fonte: Bases de dados 
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Conforme descrito anteriormente, o foco principal é a avaliação de riscos e 

falhas nos processos de fabricação de motores a jato, que são detalhados e 

representados em árvore  de falhas e árvore de eventos. O detalhamento de eventos 

básicos que possuírem inter-dependência são representados utilizando estruturas de 

redes Bayesianas. A pesquisa iniciou-se em 2012 na América do Sul e nas instalações 

de uma empresa multinacional de fabricação de motores a jato.  

A metodologia sendo utilizada consiste em realizar um levantamento dos 

processos críticos  existentes na operação da multinacional, fazer o levantamento dos 

modelos de análise de confiabilidade de sistemas e análise probabilística de riscos 

apresentados em fontes acadêmicas e regulatórias e então criar o modelo para 

calcular a probabilidade de falha de um motor a jato em operação. 

 
A Figura 12  indica este processo e suas etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Processo da aplicação da metodologia  
 

Na etapa 1 foram levantados todos os processos críticos de fabricação de 

motores existentes na multinacional, utilizando os seguintes métodos:  Pesquisa sobre 

processos críticos e riscos operacionais com técnicos da linha de frente; realização 

de sessões de “brainstorming” com especialistas (técnicos, engenheiros e gerentes) 

para definição de processos críticos e análise de estratégias para o desenvolvimento 

de um sistema de segurança na operação. No Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2, são 
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de falha de um motor a jato em operação. 

04 
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apresentados alguns processos críticos na fabricação de motores e um mapa de 

processos que mostra a interação e sequência temporal destes processos. O Quadro 

03 apresenta informações sobre as entrevistas e pesquisas conduzidas para 

identificar os processos principais do sistema de fabricação de motores, analisar os 

riscos e elementos críticos para a criação de um modelo de analise probabilística de 

riscos em uma indústria de produção de motores de aeronaves. 

A população da indústria em questão é formada por funcionários da áreas 

técnicas operacionais, comercial, financeira, administrativa, logistica e segurança 

industrial. A amostra selecionada para estudo e definição dos processos críticos e 

riscos operacionais é composta de técnicos da linha de frente das áreas de  montagem 

de motore, processos químicos, conFiguração e reparo de componentes. 

Quadro 03 - Entrevistas / Pesquisas 

Entrevistas / Pesquisas 

Pesquisa 
Objetivo 

Perguntas Respostas 

Quais os fatores de risco 
operacionais presentes na 
produção de motores ?  

Obtidas  em aproximadamente 934  formulários 
preenchidos por técnicos operacionais. Identificar os processos 

principais do sistema de 
fabricação de motores, 
analisar os riscos e 
elementos críticos para a 
criação de um modelo de 
analise probabilística de 
riscos em uma indústria de 
produção de motores de 
aeronaves. 

 
 

Reuniões e Entrevistas 

Perguntas Respostas 

Quais os processos principais e 
as causas básicas de erros de 
montagem na fabricação de 
motores ? 

Obtidas em reuniões de análise de causa raiz 
com 65 especialistas das áreas técnicas. 
 

Quais as causas básicas de 
falhas em Sistema de 
Segurança na fabricação de 
motores de aeronaves? 

Obtidas durante as reuniões de brainstorming 
com 45 líderes das áreas técnicas. 

 

Na etapa 2 foi feito o levantamento e pesquisa na literatura técnica e científica 

para identificar modelos utilizados em análise probabilística de riscos em sistemas de 

segurança industriais e também  um levantamento e pesquisa junto a associações 

nacionais e internacionais de normalização e regulamentação deste setor. Na 

pesquisa  foram identificados, nas bases de dados, artigos estado da arte e atuais 

sobre modelos de análise probabilística de riscos, que podem ser incorporadas ao 

modelo a ser desenvolvido.  

Na etapa 3 foi feita uma análise dos modelos existentes e dos dados obtidos no 

levantamento dos processos críticos na fabricação de motores, a fim de definir os 
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elementos de um modelo matemático para calcular a probabilidade de falha de um 

motor em operação. A análise dos modelos existentes foi apresentada no Capítulo 1, 

item 1.4, Quadro 02. Este quadro mostra os diferentes tipos de  metodologias utlizadas 

para modelagem. As principais metodologias utilizadas em modelagem são árvore de 

falhas, árvore de eventos, análise probabilística de riscos (PRA) baseada em  árvore 

de falhas  / árvore de eventos e ánálise com modelo Bow-Tie, análise de confiabilidade 

humana e análise com Redes Bayesianas.  

Finalmente, na etapa 4 foi delineada uma proposta de modelo detalhada com 

base nos processos críticos, fatores de  riscos dentificados em pesquisa de campo e 

nos elementos críticos de um modelo de análise probabilística de riscos levantados 

na literatura. No Capítulo 3, item 3.3, foi apresentada a proposta de aplicação do 

modelo aos processos críticos de fabricação de motores. As probabilidades de falhas 

de etapas críticas dos processos críticos de fabricação de motores foram 

representados com um diagrama de Bow-Tie com o objetivo de calcular a 

probabilidade de falha operacional. O evento topo foi considerado como uma 

montagem incorreta de um motor em uma linha de montagem.  

Após a construção e processamento do modelo com o software AgenaRisk 

(2007), uma análise de sensibilidade foi realizada para validá-lo. Em um primeiro 

momento os valores das probabilidades condicionais dos nós primários elicitados 

foram combinados com os redutores representados nos nós secundários. Em um 

segundo momento somente os valores de probabilidades absolutos do nós primários 

foram considerados. Em um terceiro e último momento foram considerados os valores 

de 0,001, 0,01, 0,1 e 0,5 como probabilidades absolutas do nós primários.  

Para fins de validação do modelo foi apresentada também uma análise de 

sensibilidade através da verificação da relação entre as variáveis y (dependentes) e 

variáveis x (independentes). Esta relação é apresentada em gráficos do tipo Tornado 

que mostram a influência de valores das variáveis independentes na variável 

dependente final. 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

A pesquisa é apresentada em sete Capítulos. O primeiro Capítulo apresenta a 

introdução, definição do problema, objetivos, justificativa da pesquisa e delimitação de 

estudo, importância, questões  e estrutura do trabalho. 
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O segundo Capítulo apresenta uma análise dos conceitos gerais associados à 

confiabilidade de sistemas de segurança, confiabilidade de softwares e confiabilidade 

humana e análise probabilística de riscos  na indústria da aviação. Apresenta também 

uma análise da literatura científica (estado da arte) utilizada como referencial teórico 

para o estudo. Os conceitos básicos relacionados à confiabilidade de sistemas de 

segurança, confiabilidade de softwares e confiabilidade humana são revistos, a fim de 

mostrar a adequação técnica do estudo. 

O terceiro Capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, que mostra 

como os objetivos serão alcançados com base em revisão de literatura científica e 

análise de dados atuais a serem obtidos de uma empresa multinacional de produção 

e revisão de motores de aeronaves. Também detalha os processos de produção 

típicos de produção de motores a jato e enfatiza a dependência da análise 

probabilística para alcançar as metas planejadas. 

O quarto Capítulo apresenta a análise crítica e discussão dos resultados do 

estudo, detalhando os dados coletados, a análise, as ações e o modelo de análise 

probabilística proposto para uso em empresas de produção e revisão de motores de 

aeronaves. Finalmente, o quinto Capítulo apresenta as considerações finais e 

conclusões.  

O Apêndice A apresenta as principais normas internacionais em sistemas de 

segurança e confiabilidade de software. O Apêndice B apresenta as principais 

regulamentações internacionais em sistemas de segurança e confiabilidade de 

software, o Apêndice C apresenta os artigos mais atuais sobre confiabilidade humana, 

o apêndice D apresenta os artigos mais atuais sobre sistemas de segurança e o 

Apêndice F apresenta os artigos mais atuais em confiabilidade de software. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA    

Este Capítulo apresenta a base teórica, o entendimento sobre o tema análise 

probabilística de riscos em sistemas de segurança, conhecimentos, conceitos e 

teorias relacionados à análise probabilística de riscos de sistemas de segurança, 

confiabilidade de software e confiabilidade humana na produção de motores. 

A fim de obter a base conceitual necessária para o estudo, diversas bases 

científicas foram consultadas e trabalhos científicos sobre o tema foram estudados. Nos 

sites de agências regulatórias internacionais foram  identificados literatura sobre 

análise de sistemas de segurança que tratam especificamente de alguns aspectos 

regulatórios gerais. O Capítulo 3 apresenta informações adicionais sobre esta 

pesquisa. 

2.1 EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EM AVIAÇÃO 

As empresas de produção de motores de aeronaves têm como objetivo 

principal a produção de motores com alta confiabilidade, ou seja, com mínima 

probabilidade de falhas. A entrega oportuna e eficiente dos motores às vezes pode 

entrar em conflito com considerações de segurança operacional. Por exemplo, devido 

à necessidade de cumprir um cronograma, e com recursos limitados, uma fábrica de 

motores pode produzir um motor com não conformidades.   

 De acordo com ICAO (2009), a aviação é o modo mais seguro de transporte 

de massa e um dos mais seguros sistemas de produção na história da humanidade. 

Esta conquista adquire especial relevância quando se considera a idade da indústria 

da aviação, que é medida em décadas, em comparação com outras indústrias cujas 

histórias abrangem séculos. Em retrospectiva, a história do progresso da aviação e 

confiabilidade em segurança pode ser dividida em três eras distintas, cada uma com 

atributos fundamentalmente diferentes.  

Na primeira era, que se estende desde o início dos anos 1900 até 

aproximadamente o final dos anos 1960, a aviação poderia ser caracterizada como 

um sistema frágil do ponto de vista de confiabilidade de segurança. Falhas de 

segurança, apesar de não diárias, não eram raras. A compreensão de segurança e 

estratégias de prevenção eram principalmente derivadas da investigação de falhas. O 

foco era a segurança de indivíduos e a gestão individual de riscos de segurança que, 
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por sua vez, eram construídas sobre os alicerces fornecidos por programas de 

treinamento intensivo (ICAO, 2009). 

Durante a segunda era, desde o início dos anos 1970 até meados da década 

de 1990, a aviação se tornou um sistema mais seguro. A frequência de falhas de 

segurança diminuiu significativamente, e uma compreensão mais abrangente de 

segurança foi progressivamente desenvolvida. De meados dos anos 1990 até os dias 

atuais, a aviação entrou na sua terceira fase de confiabilidade em termos de 

segurança, tornando-se um sistema ultra-seguro (ou seja, um sistema em que se 

experimenta menos de um colapso catastrófico de segurança a cada milhão de ciclos 

de produção). 

Uma abordagem de negócios com relação à segurança é uma forte razão base 

para o desenvolvimento de um modelo de análise probabilística de riscos de falha de 

um sistema de segurança na fabricação de motores. Em termos mais simples, o 

modelo de análise probabilística de riscos  consiste na aplicação de práticas para 

calcular matematicamente a probabilidade de falha operacional de um motor, a fim de 

permitir que medidas sejam tomadas para evitar a falha. 

Durante seus primeiros anos, a produção de motores de aeronaves era uma 

atividade pouco regulada e caracterizada pela tecnologia subdesenvolvida, falta de 

uma infraestrutura adequada, supervisão limitada, compreensão insuficiente dos 

riscos subjacentes às operações e demandas de produção sem nenhuma relação com 

os meios e recursos efetivamente disponíveis para atender a essas demandas. O 

eventual desenvolvimento de uma infraestrutura adequada levou a uma queda gradual 

na frequência de falhas, bem como a um aumento cada vez maior de regulamentação. 

Na década de 1950, a aviação foi se tornando (em termos de acidentes) uma das mais 

seguras indústrias, mas também uma das mais fortemente regulamentadas. Isso 

resultou na noção ainda difundida de que a segurança possa ser garantida, desde que 

as regras sejam seguidas e que o desvio das regras necessariamente leva a falhas 

de segurança (ICAO, 2009). 
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As Figuras 13 e 14 ilustram a evolução do conceito de segurança descrito 

acima. O eixo horizontal mostra a evolução cronológica e o eixo vertical mostra os 

diferentes fatores que se detacaram em diferentes períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

Figura 13 - Evolução do conceito de segurança                                 

      Fonte: Adaptado de ICAO ( 2000) 

A aplicação de práticas de gestão de negócios na gestão de segurança em 

aviação, caracterizada pela coleta e análise de dados operacionais, tem como objetivo 

o desenvolvimento do espaço de segurança. Figura 14  ilustra a evolução dos 

sistemas de segurança de frágil para ultra-seguro: 

 

 

Figura 14 -  Evolução dos sistemas de segurança (Adaptado de ICAO - 2000) 
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A Figura 13 ilustra a evolução do conceito de segurança. No início as 

estratégias de segurança eram focadas em falhas técnicas e de equipamentos, mais 

tarde passaram a ser focadas em falhas humanas e finalmente a partir de meados de 

1990 até os dias atuais passaram a ser focadas em falhas organizacionais. A Figura 

14  apresenta a evolução das estratégias para melhoria de segurança, começando 

com treinamento individual e investigações focadas em falhas de equipamentos, 

passando por uma fase de regulamentação intensiva para previnir erros humanos e 

terminando com uma abordagem de gereneciamento organizacional. 

Em função do aumento na complexidade das operações, a segurança começou 

a ser vista de uma perspectiva sistêmica, para abranger os fatores técnicos e humanos 

e organizacionais. A noção de falha organizacional foi então adotada pela aviação e 

a necessidade de um sistema mais abrangente que incorporasse análise 

probabilística de riscos  de segurança nas empresas  tornou-se evidente. 

Ale et al. (2006) enfatiza que o controle adequado de risco em aviação é uma 

necessidade, e isso requer a disponibilidade de um método para determinar o nível 

de risco de acidente em função de variáveis no sistema. Este método deve ser 

metodologicamente sólido. Modelos de risco causais têm sido propostos para esta 

finalidade. Os processos relacionados à aviação são adequados para a aplicação de 

modelos de risco causais.  

Ale et al. (2002) descreve a utlização de análise de risco probabilística para 

quantificar o risco em seus negócios. A avaliação de risco probabilístico corretamente 

aplicada pode ser a base para a tomada de decisão. A avaliação de risco probabilística 

tem sido apenas esporadicamente aplicada na indústria da aviação, mas tem sido 

sugerido que um modelo causal para a segurança da aviação deve ser desenvolvido 

e aplicado para avaliar o risco e avaliar o efeito das alterações operacionais e 

gerenciais (decisões, medidas, etc.) sobre o nível de segurança. 

Métodos de avaliação quantitativa de segurança são explicitamente sugeridos 

por reguladores de segurança como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

Federal Aviation Administration (FAA), European Aviation Safety Agency (EASA). A 

finalidade de tais modelos é reduzir o risco de falha de aviação, melhorando a gestão 

de segurança e identificando as áreas onde uma intervenção no futuro iria ser mais 

eficaz. 
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A análise probabilística de riscos  de sistemas de segurança em uma 

perspectiva sistêmica é hoje abordada por órgãos reguladores e normativos 

internacionais.  O item seguinte (2.2) irá descrever a importância das principais 

normas e regulamentos aplicáveis à confiabilidade de sistemas de segurança.   

2.2 NORMAS EM CONFIABILIDADE DE SISTEMAS SEGURANÇA   

2.2.1 Sistemas de Segurança - Análise probabilística de riscos   

O Quadro constante do Apêndice A apresenta as principais normas 

internacionais sobre sistemas de segurança. Os órgãos de normalização National 

Aeronautics and Space Adminsitration (NASA), International Organization for 

Standardization (ISO) , Society of Automotive Engineers (SAE), National Institute of 

Standards and Technology (NIST), Military Standard (MIL), Radio Technical 

Commission for Aeronautics (RTCA) and International Electrotechnical Commission 

(IEC) definem requisitos para sistemas de segurança. O conteúdo básico de nove 

normas é apresentado e   descreve os principais elementos a serem considerados na 

avaliação de confiabilidade de sistemas de segurança e software. Os elementos 

descritos são contemplados pelo modelo de análise probabilística sendo 

desenvolvido. 

Das normas apresentadas, duas aplicáveis à indústria aeroespacial se 

destacam. Estas foram emitidas pela NASA e abordam confiabilidade de sistemas de 

segurança. A norma (NASA-STD-8719.13, 2013) define vários aspectos, dentre eles 

os requisitos para garantia de confiabilidade de softwares usados em sistemas de 

segurança. Basicamente, a norma estabelece que a definição de requisitos e 

rastreabilidade para a garantia destes é fundamental, bem como o teste e  validação 

do software.  

A norma (NASA/SP-2011-3421, 2011) fornece um conjunto de práticas 

recomendadas , aplicável a diferentes níveis e tipos de análise probabilística de riscos 

utilizados na indústria aeroespacial. Esta começa com a apresentação de  uma breve 

introdução sobre análise de risco probabilística como uma análise abrangente, 

estruturada e lógica que visa identificar e avaliar riscos em sistemas tecnológicos 

complexos com a finalidade de,  economicamente, melhorar sua segurança e 

desempenho.  
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Consta da norma que o objetivo da NASA é compreender melhor e gerir 

eficazmente os riscos e, portanto, mais efetivamente garantir a missão e sucesso 

através de programação de forma a alcançar e manter elevados padrões de 

segurança. A NASA usa avaliação de riscos em seus programas e projetos para apoiar 

a gestão otimizada de tomada de decisão para a melhoria do desempenho de 

segurança.  Além de usar a avaliação de risco quantitativa/probabilística para 

melhorar a segurança e melhorar o  processo de decisão de segurança, a NASA 

incorporou a avaliação quantitativa de risco em seu sistema de avaliação de 

segurança.  

Apesar do impressionante nível de segurança do sistema de aviação, é 

geralmente reconhecido que a taxa de acidentes tem de ser diminuída ainda mais. A 

principal razão é o crescimento projetado em movimentos no tráfego aéreo (Ale et al., 

2006). A gestão dos riscos integrada com as operações de fabricação reduz acidentes 

(Petersen, 2000) e melhora a produtividade e o desempenho economico e financeiro 

da empresa (Nureg, 2001). Normas internacionais tem dado ênfase a análse 

probabilística de riscos. 

A norma (NASA/SP-2011-3421, 2011) descreve que, ao longo dos anos, a 

NASA tem sido líder na maior parte das tecnologias que empregou em seus 

programas. A NASA usa avaliação de risco implicitamente ou explicitamente 

diariamente e define requisitos de segurança probabilística (objetivos e metas) para 

missões de sistema de transporte de tripulação para Estação Espacial Internacional 

(ISS). Segundo esta norma, a NASA emprega requisitos probabilísticos para qualquer 

novo sistema de transporte espacial. Métodos para realizar a avaliação de risco e 

confiabilidade de sistemas na década de 1960 foram originados nos EUA em 

programas aeroespaciais e de mísseis. Análise com árvore de falhas é um exemplo. 

A parte introdutória da norma (NASA/SP-2011-3421, 2011) descreve que, no 

início do  programa Apollo, estimativas de probabilidade de uma viagem de ida e volta 

bem sucedida de um ser humano à lua falharam e a NASA foi desencorajada de 

continuar realizando análise de risco probabilística até duas décadas mais tarde, 

quando os métodos foram mais refinados e apresentaram maior confiabilidade. Em 

vez disso, a NASA decidiu investir em HAZOP (métodos de análise de perigos e 

modos de falha e FMEA (análise de modos e efeitos de falhas) para avaliação da 

segurança do sistema. 
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Entretanto, a indústria nuclear adotou análise de risco probabilística para 

avaliar a segurança. Este método analítico foi melhorado e ampliado gradualmente 

por especialistas no campo e ganhou impulso e credibilidade ao longo das décadas 

seguintes, não só na indústria nuclear, mas também em outras indústrias como 

petroquímica, plataformas offshore e defesa.  

Segundo a norma (ISO/IEC 61508, 1998) abordagens para identificar os 

parâmetros importantes de um sistema incluem: discussões com as partes 

interessadas, incluindo as operações e manutenção; revisão de práticas e padrões da 

indústria; revisão das recomendações do fabricante, análise de experiência anterio e 

garantia de que todas as atividades necessárias foram realizadas para demonstrar 

que atingem a integridade de segurança necessária. 

Segundo a norma (NASA/SP-2011-342, 2011), quando o acidente da 

Challenger ocorreu, em 1986, a análise de risco probabilística tornou-se uma 

ferramenta útil e respeitada, para avaliação de segurança. Por causa de sua 

abordagem lógica, sistemática e abrangente, a análise de risco probabilística tem 

provado ser repetidamente capaz de revelar fraquezas operacionais que passam 

desapercebidas pelos melhores especialistas de engenharia. Esta metodologia 

mostra que é muito importante examinar não somente eventos de baixa e de alta 

probabilidade, mas também os cenários de alto impacto que podem surgir como 

resultado da ocorrência de eventos de baixa e de alta probabilidade. 

Acidentes resultam de uma combinação de fatores, tais como erros de projeto, 

falhas mecânicas, erros de software e fatores organizacionais ou regulamentares 

(Marais e Robichaud, 2012). Com base em cenários causais derivados de eventos 

perigosos, o uso de cálculos de incerteza de risco e metas de segurança é essencial 

(Kumamoto, 1996).  

No processo de fabricação de motores a jato, muitas variáveis estão 

envolvidas, centenas de operações requerem o uso de instrumentos de medição, 

balanças, ferramentas, torquímetros e equipamentos que requerem calibração 

periódica e eventos básicos de falha são susceptíveis de acontecer, alguns com baixa 

probabilidade e outros com uma probabilidade maior. Todos estes eventos serão 

considerados no modelo probabilístico sendo desenvolvido.  
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A parte introdutória da norma (NASA/SP-2011-3421, 2011) descreve também 

que vários estudos com análise de risco probabilística foram realizadas pela NASA 

nos 10 anos seguintes ao acidente da Challenger. Durante a primeira década deste 

século, a análise de risco probabilística ganhou impulso significativo na NASA e foi 

aplicada para avaliar a segurança de sistemas de voo, incluindo o ônibus espacial e a 

estação espacial internacional. Esta  foi aplicada também em todas as missões 

nucleares, ou seja, missões de transporte de material radioativo.  A análise de risco 

probabilística, como uma segurança de avaliação, passou a ser incorporada ao 

sistema de segurança, sempre que uma análise de risco quantitativa fosse 

considerada necessária.  

A literatura descrita no Quabro 01 mostra que, durante as últimas décadas, 

muito tem sido escrito sobre aplicações e métodos de análise de risco probabilística. 

Vários livros e literaturas atuais têm tratado do assunto, mas estas se concentram em 

aplicações de análise de risco probabilística para indústrias que não sejam a de 

produção de motores a jato. Esta pesquisa descreve uma análise de risco 

probabilística aplicável ao processo de fabricação de motores a jato.  

Atribuir orçamentos para análise de riscos no processo de fabricação requer 

uma compreensão de como os riscos influenciam o nível global de segurança. Isto 

implica o conhecimento das seqüências causais de falha do motor em situações de 

operaçãoção. Esta abordagem reduz acidentes (Petersen, 2000) e melhora a 

produtividade e o desempenho de economico e financeiro da empresa (Rechenthin, 

2004). O modelo proposto pode ser uma ferramenta de suporte de decisão importante 

para a tomada de decisões. A análise de risco quantitativa é um método ideal para 

mapear os riscos, mas tem limitações devido a complexidade do modelo e a escassez 

de dados (Marais e Robichaud, 2012). 

A fim de possibilitar o entendimento das ferramentas de análise de risco 

probabilística, a norma (NASA/SP-2011-3421, 2011) descreve sua evolução de um 

ponto de vista histórico. Grande parte desta evolução ocorreu no contexto da  indústria 

nuclear e neste contexto a análise de risco probabilística foi aplicada na tomada de 

decisões. A gestão de riscos, segundo esta norma, envolve a prevenção de cenários 

adversos e promoção de cenários favoráveis. Isto requer compreender os elementos  

adversos de cenários, para que estes possam ser evitados e compreende os 

elementos dos cenários de sucesso para que estes possam ser promovidos.  
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Pelos fatores expostos, fica claro pela norma que, para oferecer suporte à 

alocação de recursos para tratamento de riscos, é necessário avaliar um conjunto 

abrangente de cenários. Isso é logicamente necessário porque riscos dependem de 

um conjunto de cenários abrangentes e não só do desempenho em uma missão 

específica. O modelo sendo desenvolvido contempla todos os cenários de falhas 

possíveis no processo de fabricação de motores a jato. 

Outra conclusão é a de que o desempenho de sistema deve ser avaliado 

realisticamente. A fim de apoiar decisões de alocação de recursos, o ponto não é 

simplesmente estabelecer um limite na capacidade ou confiabilidade no sistema, mas 

quantificar a capacidade e confiabilidade. Em outras palavras, a alocação de recursos 

com base em riscos requer a identificação e quantificação de todos os cenários de 

risco. 

Finalmente, a norma deixa claro que, em todos os casos, o suporte a decisões 

requer que as incertezas sejam abordadas. Considerando que a análise de risco 

frequentemente precise enfrentar situações graves em cenários complexos, as 

incertezas podem ser altamente significativas. Estas precisam ser refletidas em um 

modelo de decisão, não só porque elas podem influenciar a decisão, mas também 

porque é importante entender quais incertezas afetam fortemente o resultado da 

decisão e são potencialmente redutíveis através de testes ou pesquisas. 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, fica evidente que a análise 

probabilística de riscos  é necessária quando as decisões precisam ser feitas em 

situações complexas, como em uma missão de alto risco, com funções críticas sendo 

realizadas por sistemas complexos. A alocação inteligente de recursos depende de 

um bom modelo de análise probabilística de riscos. O desenvolvimento de um cenário 

abrangente é um grande desafio e métodos sistemáticos serão utilizados para definir 

os processos críticos no sistema de fabricação de motores e contemplar um cenário 

o mais abrangente possível. 

2.2.2 Segurança de Software 

A regulamentação descrita no Apêndice A e as normas apresentadas no 

Apêndice B definem os requisitos para implementar uma abordagem sistemática para 

segurança de software como parte integrante da segurança de sistema de uma 

instalação. Esta norma especifica as atividades de software, dados e documentação 
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necessários para a aquisição e o desenvolvimento de software em um sistema de 

segurança crítico. Sistemas críticos de segurança que incluem software são avaliados 

durante a fase de especificação e projeto.  

Segundo esta norma, a segurança pode ser potencialmente comprometida se 

o software executa um comando inesperadamente, executa um comando errado, gera 

os dados errados, usa recursos não planejados ou usa recursos incorretamente. Os 

requisitos de segurança de software devem abranger todos estes aspectos, cobrindo 

ambos a ação (tem que funcionar) e a inação (não tem que funcionar).  

A norma (FAA RTCA/DO-178B, 2001) enfatiza que a definição e 

desenvolvimento de requisitos, a precisão e consistência dos mesmos, a 

rastreabilidade, a precisão,  consistência e rastreabilidade estabelecidas entre os 

requisitos do sistema é fundamental. 

No processo de fabricação de motores a jato muitos equipamentos que utilizam 

software são considerados críticos e uma falha pode levar a consequências muito 

sérias, o que pode colocar em grande risco equipamentos caríssimos, técnicos 

envolvidos e a segurança do produto. Uma análise probabilística de riscos  precisa 

levar em conta a probabilidade de falha deste software, de forma a identificar camadas 

de segurança e ações que evitem falhas. O modelo sendo desenvolvido irá contemplar 

falhas em todo software utilizado no processo de fabricação de motores. 

Os requisitos de segurança de software fazem mais do que proibir o 

comportamento inseguro de um sistema e são definidos na norma. Segundo a citada 

norma (NASA-STD-8719.13C, 2013), um software é usado para funções de comando 

críticas. O software pode ser usado de forma proativa para monitorar o sistema, 

analisar dados críticos, analisar tendências, e sinalizar  quando ocorrem eventos que 

podem ser precursores de um estado perigoso.  Um software também pode ser usado 

no controle ou mitigação de um risco, evento, ou condição. Portanto, requisitos de 

segurança de software de uma instalação incluem aqueles requisitos que incorporam 

comportamentos pró-ativos e reativos.   

Segundo a citada norma (NASA-STD-8719.13C, 2013), a fim de garantir 

confiabilidade em software torna-se necessário identificar quando o software 

desempenha um papel importante na segurança de sistema e definir requisitos 

apropriados para garantir a operação segura do sistema e certificar-se de que o 
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software é considerado dentro do contexto de segurança do sistema e que são 

tomadas medidas adequadas para criar um software seguro. Outro ponto importante 

é garantir a segurança de software nas aquisições e assegurar  que a segurança de 

software seja considerada em todo ciclo de vida do software, incluindo conceito,  

definição de requisitos, projeto, codificação, teste, manutenção e operação do 

software.  

 A fim de identificar e definir os processos críticos que utilizam algum tipo de 

software que desempenha um papel importante na segurança do sistema, torna-se 

necessário recorrer a especialistas para a definição dos requisitos e medidas 

necessárias para o controle do software. Na aquisição de software para utilização 

nestes processos é fundamental que o aspecto segurança seja tratado e 

documentado junto ao fornecedor, utlizando requisitos de normas reconhecidas. 

Segundo a norma (DOD MIL-STD-882E, 2000), a avaliação do risco de um 

software não pode depender exclusivamente da gravidade e da probabilidade do risco, 

mas também da probabilidade de falha de uma função de software durante o 

desenvolvimento. 

Outro ponto importante levantado pela norma é a necessidade de certificar-se 

de que, na aquisição de software, sejam incluídos requisitos de avaliação, quaisquer 

limitações e que nas atividades de verificação/validação seja considerada a 

segurança. Finalmente, é necessário garantir que os requisitos de certificação sejam 

atendidos  antes do uso operacional real e que as alterações e as reconfigurações, 

durante o desenvolvimento, testes, e o uso operacional, sejam analisados por seus 

impactos na segurança do sistema.  

2.3 REGULAMENTAÇÕES  EM SISTEMAS DE SEGURANÇA 

2.3.1 – Análise de riscos em sistemas de segurança 

As principais regulamentações  sobre confiabilidade de sistemas de segurança 

e confiabilidade de software são as seguintes:  1 - FAA System Safety Handbook, 

Chapter 10: System Software Safety, 2 - ORDER 1370.109 - Software Assurance 

Policy, 3 - FAA Order 8110.49 Software Approval Guidelines, 4 - EME 1.1 Methodology 

to Assess Future Risks, European Aviation Safety Plan (EASp). Os órgãos 

regulamentadores americano e europeu do setor aeronáutico definem requisitos para 

segurança de sistemas utilizados em processos ligados à aviação. Não foi encontrada 



  60 

literatura específica emitida pelo órgão regulamentador brasileiro (ANAC – Agência 

Nacional de Aviação Civil). O Quadro constante do Apêndice B apresenta em detalhes 

destes regulamentos e os principais elementos a serem considerados em sistemas de 

segurança e software. Os elementos descritos serão contemplados pelo modelo de 

análise probabilística sendo desenvolvido.  

A regulamentação (EASA EME1.1, 2012), criada pela EASA, aborda de forma 

prática muitas das dificuldades intrínsecas à avaliação de riscos futuros. Ela aborda a  

introdução de uma mudança de perspectiva na avaliação de riscos individuais futuros 

para a avaliação  de segurança  de sistema em um contexto de futuro, usando uma 

abordagem baseada em cenários. 

Segundo esta norma, uma abordagem probabilística, para ser eficaz, deve 

focar no futuro, através de previsão, análise de tendências e cenários; utilizar 

pensamento sistêmico; analisar dados históricos e estudos anteriores voltados para o 

futuro, tendências, análises etc. História é importante, embora não deva ser a única 

base para a identificação e análise de riscos futuros. 

A norma enfatiza que as principais vantagens de uma abordagem probabilística 

inclui a ajuda na construção do futuro, apesar de habilidades preditivas incertas; a 

abordagem global/sistêmica (considerando múltiplas perspectivas e várias 

disciplinas); a combinação de dimensões qualitativas e quantitativas. 

Desta norma conclui-se que a abordagem probabilística, em particular, deve 

identificar tecnologias disruptivas e eventos e condições difíceis de prever e não 

antecipadas  como fontes de perigos e riscos.  A metodologia proposta pela 

regulamentação estabelece uma  avaliação de sistema em um contexto de futuro, uma 

abordagem baseada em cenários e uma metodologia de avaliação de confiabilidade 

de sistemas de  segurança. O modelo sendo desenvolvido possibilitará uma avaliação 

sistêmica do  processo de fabricação de motores em um contexto de futuro e 

possibilitará aos tomadores de decisão uma abordagem de cenários e a alocação de 

recursos para as partes mais frágeis do sistema. 

Uma grande dificuldade na avaliação de riscos futuros é de prever o sistema 

futuro com suficiente certeza e fornecer uma descrição completa e confiável do futuro. 

O futuro pode nunca ser inteiramente previsto. No entanto, certas alterações são 

prováveis de acontecer. Cada cenário descreve um futuro possível. Sugere-se a 
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seguinte abordagem em fases, que consiste em identificar e descrever os cenários 

mais prováveis, definindo o sistema de segurança a ser avaliado, definir o número 

mínimo de cenários a considerar e em seguida avaliar a probabilidade de cenários 

diferentes. Finalmente, avaliar todos os cenários quanto à segurança e analisar os 

resultados das avaliações de probabilidade de cada cenário. 

A regulamentação (EASA EME1.1, 2012) afirma que a metodologia de 

avaliação de segurança geralmente está focada em garantir que novas mudanças 

propostas não aumentem o risco sob uma perspectiva de segurança. Isto significa que 

devem ser avaliados todos os possíveis impactos de uma nova operação ou sistema, 

e seus riscos combinados devem ser determinados.  

Inicialmente, uma avaliação da segurança considera a definição proposta de 

operação  e analisa como poderia  melhorar ou piorar a segurança. Segundo a 

regulamentação (EUROCONTROL, 2007), essa análise envolve o escopo da 

avaliação e então a identificação de todos os possíveis perigos e a gravidade das suas 

consequências. O analista, em seguida, determina o quão prováveis são essas falhas, 

bem como quão provável é recuperar o sistema após tais falhas. Isso culmina em uma 

estimativa de risco global para o sistema. 

Conforme sugerido pela regulamentação referenciada no parágrafo anterior, no 

desenvolvimento do modelo sendo proposto, toda a operação e  processos de 

fabricação associados e as interações dos elementos do sistema são avaliados de 

forma a identificar todos os possíveis perigos. Em seguida, serão avaliadas as 

probabilidades de falhas de cada evento básico com auxílio de especialistas em cada 

processo e, finalmente, se estimará o risco global de falha de um motor em operação. 

Dada a extraordinária e crescente complexidade do ambiente futuro da 

aviação, não é uma expectativa realista esperar que todos os possíveis impactos 

possam ser descobertos e avaliados.  Segundo a regulamentação Eurocontrol (2007), 

agentes humanos existem no sistema de segurança na aviação para lidar com o 

inesperado e o imprevisto, porém estes podem falhar e este fator deve ser levado em 

conta em análise de sistemas de segurança.   

A regulamentação (EUROCONTROL, 2007), define que a avaliação de 

sistemas de segurança tradicionais é definida como um processo com alguns 

estágios. Antes que uma mudança seja introduzida ou um sistema seja implementado 
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se torna necessário definir o escopo do sistema, avaliar e descrever o modelo do 

sistema e suas operações. A seguir, identificar os perigos e riscos, avaliá-los, 

identificar o controle de riscos em potencial (barreiras) e reavaliar o risco residual até 

que fique aceitável ou tão baixo como razoavelmente possível.  

2.3.2 – Sistema integrado de análise de riscos 

O manual (FAA SAFETY HANDBOOK, 2000) apresenta uma abordagem 

integrada. Para realizar a análise de riscos de sistema integrado, os riscos de sistema 

são identificados como possíveis cenários de falha de sistema e os perigos associados 

contributivos. Em seguida, controles são projetados para eliminar ou controlar os 

riscos a um nível aceitável.  

Segundo este documento, um cenário torna-se mais confiável ou mais 

apropriado à medida que o cenário hipotético é desenvolvido para refletir a realidade. 

A consistência e coerência são importantes durante o composição de um cenário. As 

descrições de um cenário irão variar do geral para o específico. Cenários tendem a 

ser mais específicos, à medida que conhecimentos são adquiridos. A exatidão da 

análise também se relaciona a como os cenários são construídos e apresentados. 

O manual (FAA SAFETY HANDBOOK, 2000) também define a necessidade de 

uma análise de interação que avalie as relações entre o humano, a máquina e o meio 

ambiente. O parâmetro humano refere-se à engenharia de fatores humanos e 

elementos associados: biomecânica, ergonomia e desempenho humano variáveis. A 

máquina equivale ao hardware e software. O ser humano e a máquina estão dentro 

de um ambiente específico.  Análises integradas específicas são apropriadas no 

mínimo para avaliar interações humanas, análise de riscos de falha de software e 

análise de risco de falhas.  

Conforme sugerido pela regulamentação referenciada no parágrafo anterior, no 

desenvolvimento do modelo que está sendo proposto, serão consideradas as inter-

relações entre o humano, a máquina e o meio ambiente onde são executadas as 

operações de fabricação. Análises integradas serão realizadas de forma a avaliar as 

probabilidades de falhas humanas, de software e equipamentos. 

A conclusão do documento é a de que as interações e interfaces entre o ser 

humano, máquina e ambiente devem ser avaliadas. O objetivo da análise é identificar 
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possíveis desvios que possam contribuir para cenários. Os desvios são maus 

funcionamentos, degradação, erros, falhas, faltas e anomalias  de sistemas. São 

condições inseguras e/ou atos com o potencial para provocar danos. Estes são 

denominados fatores contributivos. 

Riscos são atos inseguros ou condições inseguras que podem resultar em uma 

falha. Segundo o manual (FAA SAFETY HANDBOOK, 2000), uma falha é geralmente 

o resultado de muitos fatores contribuintes (ou causas básicas) e estes contribuintes 

são referidos como eventos básicos ou contributivos. Cada evento contributivo tem 

que ser considerado com sua respectiva probabilidade de acontecer.  

O potencial de causar danos, que pode ser em aeronaves, ferimentos em 

pessoas ou outros danos representa a consequência ou o impacto do cenário de falha. 

A probabilidade é determinada com base em uma estimativa de potencial da falha 

ocorrer. No caso particular do modelo sendo desenvolvido, um cenário de acidente 

seria a falha de um motor em operação, o que poderia colocar em risco a vida de uma 

grande quantidade de pessoas. Conforme descrito no início deste parágrafo, o modelo 

aborda todos os eventos básicos ou contributivos para falhas. 

2.4 MODELAGEM & ANÁLISE COM ÁRVORE DE FALHAS (FTA) E ANÁLISE COM 

ÁRVORE DE EVENTOS (ETA). 

2.4.1 – Princípios de modelagem 

Zio (2007) descreve os princípios básicos da teoria de probabilidade aplicados 

à confiabilidade e análise de riscos probabilística . O autor sugere o uso de operações 

lógicas booleanas para representação de eventos. Na lógica booleana um evento que 

pode ocorrer ou não ocorrer, assume o valor 1 quando ocorre e o valor 0 quando não 

ocorre.  

A equação (1) mostra que a união de dois eventos A e B é verdadeira se 

qualquer dos dois eventos é verdadeiro. 

X (A união com B) = 1 – (1-XA)(1-XB).                                                 (1) 

Onde: 

XA representa a probabilidade do evento A acontecer 

XB representa a probabilidade do evento B  acontecer.  
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Este evento pode ser indicado por A + B. A equação (2) mostra que a interseção 

de dois eventos  A e B é verdadeira, se ambos os eventos são simultaneamente 

verdadeiros. 

X (A interseção com B) = XA * XB.                                                      (2) 

Onde: 

XA representa a probabilidade do evento A acontecer 

XB representa a probabilidade do evento B  acontecer 

Zio (2007) define em detalhes o conceito de confiabilidade e conFigurações de 

sistemas. O autor trata um sistema como composto de um conjunto de N componentes 

independentes, 1, 2,...N, cada um com uma probabilidade pi de estar funcionando e 

(qi = 1-pi) de falhar. Conhecendo os valores de pi, i = 1,2,.. N e a conFiguração do 

sistema, pode-se calcular a probabilidade de que o sistema esteja funcionando 

adequadamente e conhecendo os valores de q, pode-se calcular a probabilidade do 

sistema falhar.  

Zio (2007) define sistemas em série como mostrado nas Figuras 15(a) e 15(b). 

A lógica da operação é que todos os componentes têm que funcionar para o sistema 

funcionar. Em termos de probabilidade que o sistema funcione, tem-se neste caso 

uma interseção (porta lógica AND) dos eventos que funcionam. Segundo Rausand 

(2012), o sistema irá falhar se o evento 1 (E1) falha, ou evento 2 (E2) falha ou o evento 

3 (E3) falha. Uma estrutura em série sempre corresponde a uma união (porta lógica 

OR) na árvore de falhas quando os eventos básicos representam a falha de um item. 

 

 

 

 

(a)                                                       (b) 

 

Figura 15 -  Porta lógica “OU” 

Zio (2007) descreve sistemas em paralelo como nas Figuras 16(a) e 16(b). A 

lógica da operação é que todos os componentes executam a mesma função, de 
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maneira que qualquer um deles pode continuar a operação com sucesso, tem-se 

neste caso uma união dos eventos individuais que funcionam. Segundo Rausand 

(2012)  o sistema irá falhar quando os eventos 1 (E1), 2 (E2) e 3 (E3)  falharem 

simultaneamente. A estrutura em paralelo da Figura 16 corresponde à porta lógica E. 

 

 

 

 

(a)                                                  (b) 

 

Figura 16 -  Porta lógica “E” 

Segundo Zio (2007), na análise quantitativa com árvore de falhas transforma-

se a estrutura lógica em probabilidade equivalente e numericamente calcula-se a 

probabilidade de ocorrência do evento topo a partir da probabilidade de ocorrência 

dos eventos básicos. A probabilidade do evento básico é a probabilidade de falha do 

componente ou subsistema. O cálculo da probabilidade do evento topo é feito de baixo 

para cima da árvore e computando em cada porta lógica a probabilidade de saída em 

função dos eventos de entrada, usando as leis da probabilidade correspondentes às 

estruturas (E, OU). 

De acordo Ale et al.(2006) e Roelen (2008), uma das principais razões e 

importância dos modelos causais é o fato de permitir a previsão de comportamento 

futuro do sistema através de informações do passado e do presente. Os primeiros 

cientistas a levantar esta questão foram o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) 

e o matemático francês Pierre Simon Laplace (1749-1827). Kant afirmou que todo 

efeito tem uma causa que é um evento prévio e que esta relação de efeito causa é 

'fixa'. Portanto, ao se observar que, no passado, certas causas têm certos efeitos, 

pode-se  assumir que as mesmas causas de hoje terão os mesmos efeitos no futuro.  

De acordo com Ale et al. (2006), a abordagem probabilística para análise de 

riscos e análise sistemática dos efeitos de falha precisam ser combinadas através de 

uma representação de todas as sequências de eventos que poderiam produzir um 

acidente. Segundo este autor, uma cadeia causal permite calcular a probabilidade da 
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ocorrência dessas sequências. Em avaliações de risco em sistemas de segurança 

esta abordagem é muitas vezes nomeada como avaliação probabilística de 

segurança. A representação da cadeia causal do acidente, em uma análise 

probabilística de segurança, denomina-se modelo causal de risco. Uma relação causal 

é uma descrição formal de ligação entre causa e efeito. 

A análise de riscos probabilistica emprega técnicas para evitar falhas ou reduzir 

suas conseqüências para um nível aceitável e trabalha para identificar os riscos 

críticos que podem afetar a segurança. Na análise de riscos as diversas atividades do 

processo devem ser avaliadas (Beugin et al., 2007). Os especialistas em processos 

podem ter valiosos conhecimentos sobre modelos e parâmetros em sua área 

específica de interesse (Goossens et al., 2008) e podem ajudar na análise de riscos 

probabilistica. É muito importante capturar o conhecimento tácito de operadores, 

técnicos e transformá-lo em um formato matemático nos modelos preditivos (Rosqvist, 

2000). Se todos os especialistas concordam em uma probabilidade, então a 

probabilidade combinada também deve concordar (Clemen e Winkle, 1999). 

Segundo Ale et al. (2007), para inferir relações causais necessita-se de 

conhecimento específico do assunto. Assim, é essencial que os desenvolvedores de 

um modelo causal de segurança  tenham um conhecimento substancial sobre 

aspectos relevantes da área específica da aviação, incluindo tecnologia, operações, 

regulamentos e procedimentos. Segundo o autor, pressupostos precisam ser feitos 

em certa medida e é necessário que todos os envolvidos concordem. Um acordo é 

necessário porque o pressuposto tem consequências para a saída do modelo. 

Portanto, é necessário que as suposições subjacentes sejam transparentes. Parte dos 

desafios das relações causais é sua aparente natureza probabilística. As relações 

causais em um modelo de risco são genéricas. Relações causais são alcançadas por 

generalização de casos individuais de ocorrência e, em seguida, aplicação deste 

conhecimento geral para outras ocorrências individuais. 

Um modelo causal com um objeto matemático que forneça uma interpretação 

e leve em conta as múltiplas causas sobre o domínio do sistema será a escolha certa 

para o objetivo desta pesquisa. O modelo causal é representado por um gráfico, em 

que cada nó corresponde a uma variável no modelo e as setas apontam para as 

variáveis que sofrem influência direta das outras variáveis que as influenciam. Este 
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modelo de risco causal representa um modelo de raciocínio que é usado para prever 

o efeito das alterações no processo de produção de motor a jato.  

De acordo com o relatório (NAL NLR-CR-2006-520, 2006b), um modelo de 

risco causal pode ser considerado como sendo composto por um esquema de 

representação e um motor computacional. O esquema de representação é a interface 

entre a parte computacional e o usuário do modelo e é o principal meio de 

comunicação do modelo para o mundo exterior. O esquema de representação, 

portanto, deve ser abrangente e, sobretudo, transparente. Um esquema é 

transparente quando um simples conjunto de regras e símbolos se aplica, e quando é 

intuitivo. Simplicidade na representação também pode ser alcançada por uma 

decomposição (física, funcional ou outra). 

De acordo com Ale et al. (1998), métodos de modelagem simples podem ser 

representados com o conjunto de regras e símbolos e estruturas semelhantes a de 

uma árvore, como árvores de falhas e eventos. A lógica da árvore de falha é que todos 

os eventos são independentes e o modelo pode estar vinculado a outros tipos de 

modelo.  

As redes Bayesianas seriam modelos ideais nesta vinculação, pois podem 

capturar as dependências e interações entre o comportamento de componentes. A 

representação gráfica de uma rede Bayesiana é ainda intuitiva, embora as regras 

sejam mais complexas do que aquelas de uma árvore de falhas. Uma rede Bayesiana 

é, portanto, menos transparente. O grau de detalhe e sofisticação da representação 

do modelo deve ser decidido com base na finalidade do modelo e no desempenho da 

parte computacional. 

Segundo o relatório (NAL NLR-CR-2006-520, 2006b), na análise de cenários 

de acidentes, um modelo de risco causal é um objeto matemático e o desenvolvimento 

de um modelo de risco causal não é primariamente um problema matemático. 

Exemplos mostram que técnicas matemáticas apropriadas estão disponíveis e o grau 

computacional necessário não é excessivo. Desenvolver um modelo de risco causal 

para o processo de produção de motores a jato é muito mais um problema de reunir 

todos os dados e conhecimentos disponíveis e desvendar a complexidade nas 

relações de causa-efeito que podem ser montados em um modelo e que representa 

essas informações de forma precisa. 
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Segundo o relatório (NAL NLR-CR-2006-351, 2006a), o desenvolvimento de 

um modelo de risco causal para a aviação deve ser guiado por perguntas e requisitos 

funcionais dos usuários do modelo. Os desenvolvedores do modelo devem usar 

técnicas, desenvolver soluções (matemáticas) e ir para o nível de detalhe que atenda 

às necessidades do usuário.  

Informações detalhadas sobre o processo de fabricação de motores obtidas de 

especialistas são usadas para se chegar a uma conclusão sobre qual técnica de 

modelagem ou conjunto de técnicas é mais adequada para o modelo de risco causal 

a ser utilizado no processo de fabricação de motores a jato. Comparações serão feitas 

sobre as propriedades (matemáticas) e os requisitos do modelo causal. 

De acordo com Ale et al. (2006) e Roelen (2008), o esquema de representação, 

portanto, deve ser abrangente e, sobretudo, transparente, sem ser uma simplificação. 

Esquemas de representação podem ser úteis para verificação de consistência interna 

do modelo,  sua aplicabilidade ao sistema real sendo modelado. Em uma avaliação 

de risco probabilístico clássica o esquema de representação consiste de cenários de 

acidente, sob a forma de diagramas de seqüência de eventos e árvores de falhas. O 

cálculo computacional é matematicamente simples, combinando apenas a álgebra de 

Boole e a teoria de probabilidade básica.  

Outros métodos são mais complexos do que árvores de falhas e as sequências 

de eventos são computacionalmente mais intensivas e também podem ser usadas. 

Uma desvantagem destes métodos avançados é que os esquemas de representação 

correspondentes nem sempre fornecem uma compreensão intuitiva dos cenários (por 

exemplo redes de crença Bayesiana). 

O processo de fabricação de motores a jato é avaliado realizando uma 

avaliação de risco probabilística clássica com um esquema de representação que 

consiste de cenários de falhas, sob a forma de diagramas de sequência de eventos e 

árvores de falhas. A realidade das diversas operações será  representada como uma 

série de expressões booleanas, métodos mais complexos, como redes Bayesianas, 

serão utilizados somente para avaliar os fatores que influenciam as causas básicas. 

Segundo Roelen (2008), os esquemas de representação dos modelos 

utilizados para as avaliações de segurança de usinas nucleares são relativamente 

simples e utilizam diagramas de seqüência de eventos e decomposição funcional ou 
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física. Em comparação com uma usina nuclear, um sistema de segurança em aviação 

é mais complexo. O papel do operador humano (técnicos) e suas limitações é uma 

das principais causas da maior complexidade. Face a essa complexidade maior, pode 

haver a necessidade de uma segunda decomposição no sistema. Sempre que for feita 

a decomposição, um mecanismo deve ser utilizado para assegurar o controle de todas 

as possíveis dependências entre componentes.  

O modelo desenvolvido é representado apenas por uma Figura ou diagrama. 

Um programa ou software computacional faz a tradução desta Figura em equações 

matemáticas e operações, permitindo que o usuário do modelo realize análises de 

sensibilidade. Considerando que o programa computacional é um conjunto de 

expressões matemáticas, estas não são transparentes para os tomadores de decisão. 

Uma ferramenta que combine a função representada na Figura em um programa  

computacional é essencial. 

O ítem 2.4.2 apresenta uma visão geral das técnicas que podem ser usadas 

para modelagem de riscos. As características básicas dos métodos são descritas e 

comparadas. Esses métodos são propostos por órgãos regulatórios como Eurocontrol,  

FAA e NASA. A primeira técnica é a árvore de falhas, que é um modelo gráfico com 

várias combinações paralelas e sequenciais de falhas que resultam no evento 

indesejado. O evento indesejado constitui o evento de topo no diagrama de árvore de 

falhas.   
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2.4.2 – Árvore de falhas, árvore de eventos e redes Bayesianas 

Segundo Ale et al. (2007), na análise de árvore de falhas é especificado um 

estado indesejado do sistema e este é então analisado quanto à probabilidade do 

evento indesejado ocorrer. Uma árvore de falhas é composta por um conjunto de 

símbolos, conforme mostrado na Figura 17.  

Segundo este autor, as árvores de falhas são usadas para identificar as 

combinações de falhas de componentes ou erros humanos que podem levar a um 

evento indesejado (evento topo), que pode ser uma falha do sistema, uma falha de 

componente (se considerado como um subsistema), perda (degradação) de função, 

um erro humano. A técnica é preferida quando combinações de falhas são esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Simbolos de árvore de falhas 

Fonte: Adaptado de Vesely (1981) 

De acordo Ale (2002), uma árvore de falhas é quantificada quando se 

estabelece a probabilidade da ocorrência de eventos base. Uma vez que estes sejam 

definidos, a probabilidade do evento topo pode ser calculada. A grande vantagem do 

método é que um simples conjunto de regras e símbolos fornece o mecanismo de 

análise de sistemas muito complexos. Uma das características de uma árvore de 

falhas é que os fatores que influenciam a segurança ocorrem muito antes da 

ocorrência do evento topo (por vezes referido como fatores latentes) e localizam-se 

profundamente na estrutura de árvore. Na prática, isso significa que, a fim de capturar 
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estes fatores na árvore de falhas, a árvore deve ser estendida. Portanto, a quebra da 

árvore de falha deve parar em um nível tal que os elementos deste nível possam ser 

vinculados aos modos comuns mais importantes através de uma interface com outro 

tipo de modelo.  

A representação gráfica da influência de eventos básicos no evento de topo 

com a utilização dos símbolos da Figura 17 possibilita boa visualização e a 

combinação de portas lógicas para análise de cenários. A árvore de falhas é um 

diagrama lógico que mostra a relação entre um evento crítico potencial em um sistema 

e as causas deste evento. As causas, no mais baixo nível, são chamadas eventos 

básicos e podem ser falhas de componentes, condições ambientais, errros humanos 

e eventos normais (eventos que são esperados durante a vida do sistema). A árvore 

de falhas foi introduzida em 1962 nos Laboratórios da Bell Telephone Laboratories.  

A árvore de falhas pode ser qualitativa, quantitativa ou ambas, dependendo do 

escopo da análise. Os principais objetivos da árvore de falhas são: 1 - Identificar todas 

as combinações possíveis de eventos básicos que podem resultar em eventos críticos 

no sistema; 2 - Encontrar a probabilidade que um evento crítico irá ocorrer durante um 

intervalo de tempo específico em função das probabilidades dos eventos básicos; 3 - 

Identificar os aspectos  (componentes, barreiras, estruturas) do sistema que 

necessitam de melhoria para reduzir a probabilidade de um evento crítico. 

Segundo Ale et al. (2002), a árvore de falhas é um método dedutivo que segue 

e identifica a sequência de eventos específicos causadores de um evento crítico. 

Inicia-se com a definição de um evento crítico em potencial no sistema, nomeado 

evento topo na árvore de falhas. Em seguida, identifica-se os eventos causais 

intermediários  imediatos, EI1, EI2, EI3 e Ein, que sozinhos ou combinados levarão ao 

evento topo; estes são definidos e conectados ao evento de topo via porta lógica.  

A seguir, são definidos os eventos básicos EB1, EB2, EB3 e EBn, que sozinhos 

ou combinados e via porta lógica levarão a cada evento intermediário EI1, EI2, EI3 e 

Ein. Finalmente, define-se todos os fatores básicos F1, F2 e F3, Fn, que irão afetar e 

interferir na ocorrência de cada evento básico EB1, EB2, EB3 e EBn.  
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Os eventos causais básicos (E1, E2 e E3), isolados ou combinados, irão levar 

ao evento topo (ET) através de um porta lógica.  A Figura 18(a) ilustra uma árvore de 

falhas com uma única porta lógica “E” e a Figura 18(b) ilustra um diagrama de blocos 

equivalente. As equações (3) e (4) são usadas para cálculo da probabilidade de 

ocorrência do evento de topo em função das probabilidades de ocorrência dos eventos 

E1, E2 e E3. O evento topo irá acontecer somente se todos os eventos básicos Ei 

acontecerem. 

 

 

 

 

 

 

      (a)                                                 (b) 

 

Figura 18 – Árvore de falhas mostrando ET em função de  eventos 

básicos ligados à porta lógica “E”  

 

 

(3) 

 

(4) 

 

 Onde:  

P(ET) = probabilidade de ocorrência do evento de topo; 

qi = probabilidade de ocorrência de um evento Ei; 

A probabilidade de ocorrência de um evento Ei é representada por qi = p(Ei).  

Assumindo que os eventos sejam independentes, a probabilidade de 

ocorrência do evento topo é calculada com as equações (3) e (4). 
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A Figura 19 (a) ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e 

a Figura 19 (b) ilustra um diagrama de blocos equivalente.  As equações (5), (6) e (7) 

são usadas para cálculo da probabilidade de ocorrência do evento de topo em função 

das probabilidades de ocorrência dos eventos E1, E2 e E3. A equação (7) fornece uma 

aproximação pelo evento raro. O evento topo irá acontecer somente se um dos 

eventos básicos Ei acontecer. Na prática, a probabilidade do evento de topo é igual à 

soma das probabilidades dos eventos Ei. 

 

 

 

 

      (a)                                             (b) 

 

 

Figura 19 -  Árvore de falhas mostrando a probabilidade de 

ocorrência de ET em função de  eventos básicos ligados a porta 

lógica “OU”  

 

(5) 

 

 

(6) 

 

 

(7) 

Onde:  

P(ET) = probabilidade de ocorrência do evento de topo; 

qi = probabilidade de ocorrência de um evento Ei; 

A probabilidade de ocorrência de um evento é representada por qi = p(Ei).  

Eventos intermediários (EI1, EI2 e EI3), podem ser causados por eventos 

básicos isolados ou combinados, e estes eventos intermediários irão levar ao evento 

topo (ET) através de um porta lógica.   
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A Figura 20(a) ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e 

a Figura 20(b) ilustra o diagrama de blocos equivalente. O evento topo irá acontecer 

quando um dos eventos intermediários acontecer. Na prática, a probabilidade do 

evento de topo é igual à soma das probabilidades dos eventos intermediários. 

A probabilidade de ocorrência de um evento intermediário é representada por 

qi = p(EI)i. Assumindo que os eventos sejam independentes, a probabilidade de 

ocorrência do evento topo é calculada com as equações (8), (9) e (10).  A equação 

(10) fornece uma aproximação pelo evento raro. 

 

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

 

Figura 20 - Árvore de falhas mostrando a probabilidade de 

ocorrência de ET em função de  eventos intermediários ligados à 

porta lógica “OU”  

(8) 

(9) 

(10) 

Onde:  

P(ET) = probabilidade de ocorrência do evento de topo; 

qi = probabilidade de ocorrência de um evento Ei. 

Considerando que os eventos básicos causadores do evento  intermediário EI1 

sejam os eventos básicos independentes EB1, EB2 e EB3, a probabilidade do evento 

EI1 acontecer deve ser calculada em função dos eventos básicos.   
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A Figura 21(a) ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e 

a Figura 21(b) o diagrama de blocos equivalente. O evento intermediário irá acontecer 

quando um dos eventos básicos acontecer. 

A probabilidade de ocorrência de um evento é representada por q1i = p(EB)i. 

Assumindo que os eventos sejam independentes, a probabilidade de ocorrência do 

evento intermediário é calculada com as equações (11), (12) e (13). Na prática, a 

probabilidade do evento intermediário EI1 seria igual à soma das probabilidades dos 

eventos básicos, como mostra equação (13), que fornece uma aproximação pelo 

evento raro.   

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

Figura 21- Árvore de falhas mostrando a probabilidade de ocorrência 

de EI1 em função de  eventos básicos ligados à porta lógica “OU”  

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 
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Onde:  

P(EI1) = probabilidade de ocorrência do evento intermediário 1; 

q1i = probabilidade de ocorrência de um evento básico EBi. 

A Figura 22 mostra que o evento básico EB1 pode ser causado pelos fatores 

F1, F2 e F3, básicos isolados ou combinados. O evento EB1, por sua vez, irá causar o 

evento intermediário EI1 através de uma porta lógica, e este evento EI1 irá levar ao 

evento topo (ET) também através de um porta lógica. O evento topo irá acontecer 

quando um dos eventos intermediários  acontecer.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Fatores básicos ligados a eventos básicos através de 

relações de causualidade 

Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta lógica “E” ou “OU”. A 

Figura 23 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “E” e a rede 

Bayesiana equivalente. As equações (14), (15) e (16) são usadas para o cálculo da 

probabilidade de ocorrência do evento EB1 função das probabilidades de ocorrência 

dos fatores F1, F2 e F3. O evento EB1 irá acontecer quando todos os fatores 

acontecerem. Na prática, a probabilidade do evento básico é igual ao produto das 

probabilidades dos eventos intermediários. Considerando que o evento básico EB1 

pode ser causado pelos fatores F1, F2 e F3, básicos isolados ou combinados, a 

probabilidade de ocorrência de um fator Fi é representada por q2i = p(Fi). 
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  (a)                                                     (b) 

Figura 23 - Árvore de falhas e rede Bayesiana mostrando a 

ocorrência de EB1 em função de fatores básicos ligados por relações 

de causualidade por porta “E”. 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

Onde:  

P(EB1) = probabilidade de ocorrência de um evento básico 1. 

q2i = probabilidade de ocorrência de um fator básico Fi 

F1/F2/F3 = fator básico 1,2 e 3. 
 

A Figura 23(b) ilustra uma rede Bayesiana discreta com 3 nós, F1, F2 e F3 e um 

nó resultado EB1. A árvore de falhas foi convertida em rede Bayesiana discreta. As 

varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com 2 estados “1” ou “0”. O estado 

“1” quando o evento ocorre e “0” quando o evento não ocorre. Todos os eventos 

devem acontecer para o evento básico ocorrer. O Quadro 04 mostra as probabilidades 

condicionais.  

 

  

Na aplicação: 

P (EB1) = p(F1). p(F2).p(F3) 
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Quadro 04 – Probabilidades condicionais do evento EB1 em 

função da ocorrência de fatores básicos para  porta lógica “E”.   

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 04 mostra que, quando os fatores F1, F2 e F3 são iguais a 1, ou seja, 

q21= p(F1=1), q22=p(F2=1) e q23=p(F3=1), o evento EB1 irá ocorrer. A probabilidade 

de ocorrência de um fator é representada por q2i = p(Fi) e a probabilidade do evento 

EB1 pode ser calculada pelas equações (14), (15) e (16). 

A Figura 24 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e a 

rede Bayesiana equivalente. As equações (17), (18) e (19) são usadas para o cálculo 

da probabilidade de ocorrência do evento EB1 em função das probabilidades de 

ocorrência dos fatores F1, F2 e F3. A equação (19) fornece uma aproximação pelo 

evento raro. O evento EB1 irá acontecer quando apenas um dos fatores acontecerem. 

Na prática, a probabilidade do evento básico é igual à soma das probabilidades dos 

fatores. 

 

 

 

 

 

 

  

F1 F2 F3 EB1 – Prob. Cond. 

0 0 0 0,00 

0 1 0 0,00 

0 0 1 0,00 

1 0 0 0,00 

1 1 0 0,00 

0 1 1 0,00 

1 0 1 0,00 

1 1 1 1,00 
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  (a)                                                          (b) 

 

 

Figura 24 – Árvore de falhas e rede Bayesiana mostrando a 

ocorrência de EB1 em função de fatores básicos ligados por relações 

de causualidade por uma porta “OU”.  

 

(17) 

 

 

(18) 

 

 

(19) 

Onde:  

P(EB1) = probabilidade de ocorrência de um evento básico 1. 

q2i = probabilidade de ocorrência de um fator básico Fi 

F1/F2/F3 = fator básico 1,2 e 3. 

A Figura 24(b) ilustra uma rede Bayesiana discreta com três nós, F1, F2 e F3 e 

um nó resultado EB1. A árvore de falhas foi convertida em rede Bayesiana discreta. 

As varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com dois estados “1” ou “0”. O 

estado “1” quando o evento ocorre e o estado “0” quando o evento não ocorre. Um 

fator  tem que acontecer para o evento básico ocorrer. O Quadro 05 mostra as 

probabilidades condicionais.  
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Quadro 05 – Pprobabilidades condicionais do evento EB1 em função 

da ocorrência de fatores básicos para a porta lógica “OU”.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 05 mostra que, se um dos fatores F1, F2 e F3 for igual a 1, ou seja, 

q21= p(F1=1) ou q22=p(F2=1) ou q23=p(F3=1), o evento EB1 irá ocorrer. A probabilidade 

de ocorrência de um fator é representada por q2i = p(Fi) e a probabilidade do evento 

EB1 pode ser calculada pelas equações (17), (18) e (19). 

Camadas de proteção do tipo preventivas (CP1, CP2 e CP3) podem ser 

introduzidas na árvore de falhas de forma a impedir que os eventos EI1, EI2 e EI3 

causem a ocorrência do evento de topo, como mostra a Figura 25. Para o evento de 

topo ocorrer os eventos EI1 e CP1 devem ocorrer simultaneamente. O mesmo 

raciocínio é válido para os eventos EI2 e CP2, bem como para os eventos EI3 e CP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Representação de ocorrência simultânea de eventos Cp1 e EI1  

  

F1 F2 F3 EB1 – Prob. Cond. 

0 0 0 0,00 

0 1 0 1,00 

0 0 1 1,00 

1 0 0 1,00 

1 1 0 1,00 

0 1 1 1,00 

1 0 1 1,00 

1 1 1 1,00 
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Estes eventos estão ligados a uma porta lógica “E“ como mostrado na Figura 

26. Para o evento de topo ocorrer, ambos os eventos CP1 e EI1 devem acontecer 

simultaneamente. Figura 26 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica 

“E” e o diagrama de blocos equivalente. As equações (20), (21) e (22) são usadas 

para o cálculo da probabilidade de ocorrência do evento de topo em função das 

probabilidades de ocorrência dos eventos CP1 e EI1. O evento de topo irá acontecer 

quando os dois eventos acontecerem simultaneamente. Na prática, a probabilidade 

do evento de topo é igual ao produto das probabilidades CP1 e EI1. 

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

Figura 26 – Árvore de falhas mostrando a ocorrência simultânea de 

eventos CR1 e EI1 

(20) 

(21) 

(22) 

Onde:  

p(ET) = probabilidade de ocorrência de um evento de topo; 

p(CP1) = q31 = probabilidade de ocorrência de falha da camada CP; 

p(E1) = q32 = probabilidade de ocorrência do evento intermediário 1. 

Falha na camada de proteção do tipo preventiva (CP1) pode ser causada pelos 

eventos básicos EB1, EB2 e EB3. Considerando que os eventos básicos causadores 

do evento  intermediário CP1 sejam os eventos  independentes EB1, EB2 e EB3, a 

probabilidade do evento CP1 pode ser calculada.  

p (ET) =  p(CP1) . p(E1) = q31. q32 

q31 = p(CP1)  

q32 = p(EI1) 
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As equações usadas para o cálculo da probabilidade de ocorrência de falha da 

camada de proteção 1 (CP1) em função das probabilidades de ocorrência dos eventos 

EB1, EB2 e EB3 são similares as equações apresentadas anteriormente. A Figura 27 

mostra que camada CP1 irá falhar quando um dos eventos básicos acontecer. Na 

prática, a probabilidade da camada CP1 falhar é igual a soma das probabilidades dos 

eventos básicos.  

 

 

 

 

 

 

    

Figura 27 - Árvore de falhas mostrando a ocorrência de falha da camada de proteção CP1 em função 

de eventos básicos  

A Figura 28 mostra que o evento básico EB1 pode ser causado pelos fatores 

F1, F2 e F3, básicos isolados ou combinados. O evento EB1 por sua vez, irá causar o 

evento intermediário CP1 através de uma porta lógica, e este evento CP1 irá levar ao 

evento de topo (ET) também através de uma porta lógica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Representação da probabilidade de ocorrência de evento básico 1 (EB1) em função de 

fatores básicos   
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Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta lógica “E” ou “OU”. A 

Figura  29 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e a rede 

Bayesiana equivalente. As equações usadas para o cálculo da probabilidade de 

ocorrência do evento EB1 em função das probabilidades de ocorrência dos fatores F1, 

F2 e F3 são similares as equações apresentadas anteriormente.  A Figura 29 (a) mostra 

que o evento EB1 irá acontecer quando todos os fatores acontecerem 

simultaneamente. Na prática, a probabilidade do evento de topo é igual ao produto 

das probabilidades dos eventos intermediários.  

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

 

Figura 29 - Árvore de falha e, rede Bayesiana mostrando a ocorrência de EB1 em função de fatores  

básicos ligados por relações de causualidade por  porta “E”.  

A Figura 29(b)  ilustra uma rede Bayesiana discreta com três nós, F1, F2 e F3 e 

um nó resultado EB1. A árvore de falhas pode ser convertida em rede Bayesiana 

discreta. As varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com dois estados “1” 

ou “0”. O estado “1” quando o evento ocorre e “0” quando o evento não ocorre. Todos 

os eventos devem acontecer para o evento básico ocorrer.  

A Figura  30 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e a 

rede Bayesiana equivalente.  As equações usadas para o cálculo da probabilidade de 

ocorrência do evento EB1 função das probabilidades de ocorrência dos fatores F1, F2 

e F3 são similares as equações apresentadas anteriormente. O evento EB1 irá 

acontecer quando apenas um dos fatores acontecer. Na prática, a probabilidade do 

evento básico é igual à soma das probabilidades dos fatores. 
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  (a)                                                (b) 

 

Figura 30 - Árvore de falhas e, rede Bayesiana mostrando a ocorrência de EB1 em função de fatores  

básicos ligados por relações de causualidade por uma porta “OU”. 

A Figura 30(b)  ilustra uma rede Bayesiana discreta com três nós, F1, F2 e F3 e 

um nó resultado EB1. A árvore de falhas pode ser convertida em rede Bayesiana 

discreta. As varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com dois estados “1” 

ou “0”. O estado “1” quando o evento ocorre e “0” quando o evento não ocorre. Um 

dos eventos devem acontecer para o evento básico ocorrer. 

Uma segunda técnica apresentada por Ale et al. (2002) são as árvores de 

eventos. Uma árvore de eventos (Figura 31) representa as possíveis consequências 

de uma situação perigosa ou evento, chamado evento iniciador. A construção de uma 

árvore do eventos começa com a especificação de um evento iniciador. Os níveis 

seguintes da árvore de eventos descrevem o funcionamento de sistemas de 

segurança que são capazes de neutralizar, recuperar ou atenuar os efeitos do evento 

inicial. Para cada sistema de segurança existem dois ramos da árvore 

correspondentes ao sucesso ou à falha do sistema de segurança. 

 

Figura 31  Árvore de eventos  

Fonte: Adaptado de Vesely et al. (1981) 

  



  85 

Ale et al. (2002) afirma que para quantificar as árvores de eventos, a 

probabilidade de ocorrência do risco inicial, bem como as probabilidades de sucesso 

e fracasso das camadas de segurança são consideradas. Considerando que as 

árvores de falhas são usadas para fornecer as probabilidades de falha de sistemas, 

as árvores de falhas e a de eventos podem ser combinadas. Ao longo de cada 

caminho, eventos pivô são identificados como ocorrendo ou não, o que  conduz a 

estados finais diferentes. Cada caminho através do fluxograma é um cenário. O 

modelo a ser desenvolvido faz uso combinado das árvores de falhas e árvore de 

eventos, pois permite a representação de vários cenários. Na  análise probabilística 

de riscos é fundamental a avaliação de cenários de falhas. Desenvolver cenários de 

falhas ou análise de sequência de falhas significa identificar e descrever os possíveis 

caminhos, partindo de um evento perigoso até uma ou mais consequências finais.  

Pereira e Lima (2014) descrevem como a árvore de falhas pode ser integrada 

com a árvore de eventos para analisar falhas de barreiras. A estrutura da árvore de 

eventos é adequada para análise quantitativa. O desenvolvimento de cenários de 

falhas é um elemento essencial em análise de riscos. A árvore de eventos pode ser 

utilizada para analisar todos os tipos de sistemas técnicos. A árvore de eventos pode 

ser usada independentemente ou ser um prosseguimento da árvore de falhas, onde a 

árvore de falhas é usada para estudar as causas de um evento perigoso, enquanto 

que a árvore de eventos é usada para estudar cenários de falhas possíveis, em 

consequência do mesmo evento. O ponto de partida de uma árvore de eventos é um 

evento perigoso que tenha sido identificado. 

Conforme descrito por Rausand (2012), na maioria dos sistemas bem 

projetados, os possíveis eventos perigosos são identificados durante o projeto e um 

número de barreiras são viabilizadas para parar ou mitigar as consequências de tais 

eventos. As barreiras são também chamadas de defesas, funções de segurança e 

camadas de proteção. As barreiras compreendem equipamentos técnicos, 

intervenções humanas, procedimentos de emergência ou uma combinação destes e 

pode variar de um simples dispositivo até sistemas de segurança complexos. Sempre 

que possível, as barreiras devem ser independentes de maneira que a falha de uma 

barreira não influencia o desempenho de outra barreira. Isto é fácil de obter e o 

princípio de independência pode também reduzir a eficiência e flexibilidade do 

sistema. 
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Segundo Ale et al. (2002), a árvore começa com um evento perigoso e se divide 

em certos pontos na estrutura. Esta divisão acontece quando eventos pivô específicos 

acontecem, que podem ser falha humana, falha de software , ou quaisquer eventos 

não esperados. A árvore de eventos é normalmente desenhada da esquerda para a 

direita iniciando-se com o evento perigoso. Os eventos pivô são listados na parte 

superior do diagrama. É recomendado que os eventos pivô sejam formulados como 

uma afirmação negativa, como falha na barreira de proteção. 

Para cada evento pivô, no mínimo um ramo se divide em dois ramos. O ramo 

superior significa que a descrição do evento acima do nó é falso e um evento mais 

abaixo significa que é verdadeiro. Através deste enfoque as falhas mais sérias se 

apresentam na parte inferior do diagrama. A maioria das árvores de eventos possuem 

divisões binárias em verdadeiro e falso. Os eventos pivô devem ser modelados de 

forma a corresponder à sequência no tempo de ocorrência dos eventos no cenário de 

falha. Se a ordem dos eventos pivô não estiver correta, o resultado da análise será, 

na maioria das vezes, errado. Cada evento é condicionado à ocorrência dos eventos 

precursores. 

Todas as probabilidades em uma árvore de eventos são, em princípio, 

probabilidade condicionais, indicando que há várias dependências entre os eventos 

pivô e os eventos perigosos. Os cenários de falhas são desenvolvidos até que o ponto 

final seja alcançado. Para cada evento pivô a probabilidade que o evento aconteça é 

chamada de probabilidade condicional, considerando o evento  de perigo e a 

sequência de eventos específicos que levam à ocorrência do evento pivô. 

A representação gráfica das probabilidades de sucesso e fracasso das 

camadas de segurança são muito úteis na análise de cenários. Representações 

gráficas e equações associadas ao cálculo de probabilidades em uma árvore de 

eventos genérica serão apresentadas a seguir. 

Supondo que o evento de topo (ET) ocorra em um sistema de segurança, a 

consequência será uma falha operacional (FO); se o evento de topo não ocorrer a 

consequência será operação normal (ON) do sistema. A probabilidade de cada evento 

é mostrada na Figura 32. 
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Figura 32 – Representação de probabilidade de ocorrência de operação normal (ON) ou falha 

operacional  (FO) em função do evento de topo.                                

A fim de evitar que a ocorrência do evento de topo (ET) cause uma falha 

operacional (FO), camadas de proteção do tipo reativas (CR1, CR2 e CR3) são 

criadas no sistema para identificar a falha e possibiltar um retrabalho (RT) para evitar 

a falha operacional (FO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Representação de probabilidade de ocorrência de operação normal (ON) ou falha 

operacional  (FO) em função de falhas nas camadas reativas.                                

       

A Figura 33 mostra que a falha operacional somente ocorrerá se todas as 

camadas de proteção do tipo reativas (CR1, CR2 e CR3) falharem simultaneamente. 

Considerando que os eventos básicos causadores da falha operacional FO sejam os 

eventos  independentes CR1, CR2 e CR3, a probabilidade do evento FO acontecer é 

ilustrada pela Figura 33. A probabilidade de ocorrência de falha de uma camada de 

proteção é representada por q6i = p(CR)i.   
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A Figura 34 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “E” e o 

diagrama de blocos equivalente. As equações (23) e (24) são usadas para o cálculo 

da probabilidade de ocorrência do evento de falha operacional em função das 

probabilidades de ocorrência dos eventos ET, CR1, CR2 e CR3. O evento topo irá 

acontecer somente se todos os eventos básicos acontecerem. Assumindo que os 

eventos sejam independentes, a probabilidade de ocorrência da falha operacional é 

calculada com as equações (23) e (24).  

As camadas CR1, CR2 e CR3 estão ligadas a uma porta lógica “E”. A Figura 34 

ilustra uma árvore de falhas com uma porta lógica “E” com os três eventos 

independentes CR1, CR2 e CR3 e um único portão “E”. Considerando que o evento 

básico EB possa ser causado pelas camadas de proteção isoladas ou combinados, a 

probabilidade de ocorrência de uma falha de camada é representada por q6i = p(CR)i. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  (a)                                                          (b) 

 
Figura 34 - Árvore de falhas mostrando a ocorrência de falha operacional (FO) em função da 

ocorrência do evento de topo e de falhas nas camadas de proteção (CR1, CR2 e CR3).  

(23) 

 

(24) 

Onde:  

p(FO) = probabilidade de ocorrência de falha operacional; 

p(ET) = probabilidade de ocorrência do evento de topo; 

CR1 / CR2 / CR3= camada reativa 1, 2 e 3; 

q6i =  probabilidade de ocorrência de  falha de uma camada reativa.  
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As camadas de proteção do tipo reativa também podem falhar e considerando 

que os eventos básicos causadores da falha da camada reativa sejam os eventos  

independentes EB1, EB2 e EB3, a probabilidade do evento CR1 acontecer é ilustrada 

pela Figura 35. Assumindo que os eventos sejam independentes, a probabilidade de 

ocorrência de falha de CR1 é calculada com  equações similares as apresentadas 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                          (b) 

 

 

Figura 35 - Árvore de falhas mostrando a ocorrência de falha da camada reativa 1 (CR1) em função 

da ocorrência de eventos básicos (EB1, EB2 e EB3). 

 

O evento básico EB1 pode ser causado pelos fatores F1, F2 e F3, básicos 

isolados ou combinados. O evento EB1, por sua vez, irá causar falha da camada 

reativa CR1 através de uma porta lógica, e a falha na camada reativa CR1 fará com 

que a segunda camada CR2 entre em ação e, caso esta falhe, a terceira CR3 entra em 

ação. Se a terceira camada falhar ocorrerá a falha operacional FO. Na Figura 36 estão 

representadas as três camadas de proteção CR1, CR2, CR3 e os três fatores (F1, F2 e 

F3)  causadores do evento EB1. 
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Figura 36 - Representação das três camadas de proteção (CR1, CR2 e CR3) e os fatores 

causadores do evento EB1 

Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta lógica “E” ou “OU”. A 

Figura 37 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “E” e a rede 

Bayesiana equivalente. As equações usadas para o cálculo da probabilidade de 

ocorrência do evento EB1 função das probabilidades de ocorrência dos fatores F1, F2 

e F3 são similares as apresentadas anteriormente. O evento EB1 irá acontecer quando 

todos os fatores acontecerem. Na prática, a probabilidade do evento básico EB1 é 

igual ao produto das probabilidades dos eventos intermediários.  

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

 

Figura 37- Árvore de falhas mostrando a ocorrência de falha do evento básico EB1 em função da 

ocorrência de fatores básicos (F1, F2 e F3) 

A Figura 37(b) ilustra uma rede Bayesiana discreta com três nós, F1, F2 e F3 e 

um nó resultado EB1. A árvore de falhas foi convertida em rede Bayesiana discreta. 

As varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com dois estados “1” ou “0”. O 

estado “1” quando o evento ocorre e “0” quando o evento não ocorre. Todos os 

eventos devem acontecer para o evento básico ocorrer.   
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A Figura 38 ilustra uma árvore de falhas com uma única porta lógica “OU” e a 

rede Bayesiana equivalente. As equações usadas para o cálculo da probabilidade de 

ocorrência do evento EB1 em função das probabilidades de ocorrência dos eventos 

F1, F2 e F3 são similares as apresentadas anteriormente. O evento EB1 irá acontecer 

se qualquer dos eventos básicos Fi acontecerem. 

 

 

 

 

 

  (a)                                                          (b) 

 

 

Figura 38 - Árvore de falhas mostrando a ocorrência de EB1 em função de fatores básicos ligados por 

relações de causalidade por uma porta “OU” 

  

A Figura 38(b) ilustra uma rede Bayesiana discreta com três nós, F1, F2 e F3 e 

um nó resultado EB1. A árvore de falhas foi convertida em rede Bayesiana discreta. 

As varíáveis são representadas pelos nós F1, F2 e F3, com dois estados “1” ou “0”. O 

estado “1” quando o evento ocorre e “0” quando o evento não ocorre. Um dos eventos 

deve acontecer para o evento básico ocorrer.  

De acordo com Pasman (2013), na prática, o evento inicial na árvore de eventos 

é o evento topo nas árvores de falhas. O evento inicial então pode ser considerado 

como o centro de um diagrama  Bow-Tie (Figura 39) que é usado para representar as 

sequências de falha. O lado esquerdo do diagrama representa as causas do evento 

inicial, e o lado direito os efeitos do evento inicial. Isto faz com que a representação 

Bow-Tie seja valiosa para análise de medidas de prevenção de riscos, que serão 

representadas no lado esquerdo e atenuação de risco ou medidas de mitigação, que 

serão representadas no lado direito do diagrama. 
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Figura 39 - Gráifco de Bow-Tie 

Fonte: Adaptado de Vesely (1981) 

Segundo Ale et al. (2000), o diagrama Bow-Tie é perfeito para representar 

todos os cenários presentes no processo de fabricação de motores a jato. A Figura 39 

mostra o diagrama que será utilizado para representar este processo. No lado 

esquerdo serão representados todos os eventos básicos que podem levar a eventos 

intermediários, que, por sua vez, podem levar a uma falha. Vários eventos 

intermediários serão representados e estarão interconectados com o operador 

booleano “OU”. No lado esquerdo serão representadas todas as camadas de proteção 

que podem atuar para previnir a ocorrência de eventos intermediários. No lado direito 

serão representadas todas as possibilidades de falhas de camadas reativas de 

proteção e as consequências destas falhas. 

De acordo com Ale et al. (2009), a rede Bayesiana é uma das metodologias 

mais utilizadas atualmente em análise probabilística de riscos. Uma rede Bayesiana 

(BBN) (Figura 40) é um grafo direcionado acíclico no qual os nós representam 

variáveis e a ligação de arcos representam a dependência condicional. Acíclico 

significa que ele não contém nenhum caminho de uma variável de volta para si 

mesmo. Dependência condicional é o equivalente matemático de causalidade. É 

expressa em probabilidades condicionais que, assim, quantifica a força da 

causalidade no modelo. Uma alta probabilidade condicional refere-se à causalidade 

forte; uma baixa probabilidade condicional indica fraca causalidade.  



  93 

Conforme inferido por Brooker (2011), redes Bayesianas são ferramentas 

convenientes para fazer inferências sobre estados incertos quando informações 

limitadas estão disponíveis e, portanto, são frequentemente utilizadas para 

diagnóstico. Experiência demonstra também que Redes Bayesianas são ferramentas 

de modelagem atraentes que permitem ao usuário prontamente reconhecer um 

problema. A representação gráfica do problema é a interface do usuário.  

De acordo com Fenton (2013), em Redes Bayesianas discretas, os nós 

representam variáveis discretas, por exemplo, bom, ruim, true e false, 1 ou 0. O 

Quadro de probabilidade condicional especificam as dependências entre os nós. A 

principal desvantagem das Redes Bayesianas discretas é o volume excessivo de 

cálculos. O número de probabilidades que devem ser avaliados e mantidos por um nó 

filho é exponencial ao número de pais. Na prática, nós de oportunidade, muitas vezes, 

são restritos a dois valores possíveis, assim como em árvores de falhas. Como 

descrito anteriormente, uma rede Bayesiana pode ser convertida em árvore de falhas 

em aplicações simples. Redes Bayesianas discretas não são muito flexíveis em 

relação a alterações na modelagem.  

 

 

 

 

Figura 40: Relação de dependência. 

Fonte: Adaptado de Vesely (1981) 

Um modelo de risco causal descreve o parâmetro de saída, ou seja, o risco de 

falha de um motor em função dos parâmetros de entrada. Levando em conta que  risco 

é uma combinação do impacto e  probabilidade, este tem que ser expresso como uma 

unidade que possa ser avaliada e esta quantificação não é uma tarefa fácil. 

Segundo o relatório (NAL NLR-CR-2006-520), a credibilidade do modelo causal 

depende da qualidade da estrutura do modelo e das fontes dos dados numéricos. O 

modelo de risco causal é principalmente um modelo quantitativo que expressa o nível 

de segurança como o valor de uma ou mais quantidades físicas. O modelo consiste 

em variáveis e probabilidades condicionais ou correlações onde as variáveis 
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descrevem causas e efeitos e as probabilidades condicionais descrevem a força da 

relação causal. Uma probabilidade condicional descreve a probabilidade da 

ocorrência de um determinado valor de uma variável, dada uma determinada 

condição.  

A quantificação da probabilidade de ocorrência de variáveis e as probabilidades 

condicionais são normalmente feitas usando dados existentes ou opinião de 

especialistas. Muitas vezes é preciso combinar diferentes fontes de dados. Quando 

diferentes fontes de dados são combinadas é muito importante verificar se as mesmas 

descrições de variáveis e unidades de medida são utilizadas.  

Chang (2010) enfatiza que o ser humano é extremamente interativo e 

adaptativo, e não funciona da mesma forma que os componentes de um equipamento.  

Há maior variabilidade e interdependência no desempenho humano e as pessoas 

confiam muito mais na detecção de erros e correção como estratégias para o controle 

de redução de riscos de erro, em comparação com os equipamentos que são 

projetados para funcionar corretamente na primeira vez. 

Segundo Cepin (2008), a fim de proporcionar a necessária representação das 

ações humanas, devem ser desenvolvidos modelos específicos de desempenho 

humano. Em particular, estes modelos devem ser capazes de quantificar as 

probabilidades de erro humano. As técnicas para análise de predição de erro humano 

podem ser qualitativas, como a análise de tarefa para identificar a oportunidade de 

erro, ou quantitativas, como identificar as probabilidades associadas a tipos de erro 

particulares.  

Como evidenciado por Cepin (2008), Chang (2010)  e Sundaramurthi (2013),  

pesquisas recentes sobre o erro humano e técnicas de avaliação de confiabilidade 

humana tem sido de aplicadas na  indústria nuclear. Os últimos trabalhos publicados 

sobre avaliação da confiabilidade humana enfatizam a necessidade de identificação 

de oportunidades de erro em sistema operacional e cálculo da probabilidade de erro. 

Este cálculo pode ser realizado através de técnicas estruturadas, parecer de 

especialistas ou seleção de dados de um banco de dados. O modelo sendo 

desenvolvido é alimentado com  parecer de especialistas. 

Segundo Boring et. al. (2008), a modelagem de erro humano começou na 

década de 1970. A grande maioria do desenvolvimento inicial das técnicas de 
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identificação e representação de perigos e risco baseou-se na modelagem de falhas 

de peças e equipamentos. Considerando que a falha e o comportamento humano são 

diferentes de falhas e desempenho de peças e equipamentos, novas técnicas tiveram 

que ser desenvolvidas para incorporá-los. Em particular, o comportamento humano é 

fortemente influenciado por  falhas iniciais e pelo uso de 'modelos mentais' para 

antecipar o que está por vir. 

A probabilidade de erro humano para tarefas devem ser ajustadas para a 

influência das circunstâncias ou contextos através da aplicação de modelagem. 

Clemen e Winkler (2008) afirmam que especialistas sempre possuem conhecimentos 

valiosos sobre os parâmetros para os problemas em sua área de especialização. A 

quantificação e agregação de conhecimento dos especialistas é frequentemente 

utilizada para avaliar as variáveis para as quais outros dados adequados estão 

faltando, ou porque valores para variáveis quantificadas não são registrados, ou 

porque não existem unidades objetivas de medida. 

2.4.3. Validação de modelos 

Os conhecimentos de especialistas no processo de produção de motores a jato 

possuem um nível implícito de confiança subjetiva.  As informações obtidas destes 

especialistas devem ser combinadas de modo formal. Artigos recentes sobre 

confiabilidade humana afirmam que procedimentos formais são cada vez mais 

aplicados para suscitar a opinião de especialistas, principalmente quando a qualidade 

e a transparência dos resultados são importantes. O objetivo desses métodos formais 

é alcançar consenso nas avaliações resultantes. Se os dados são obtidos 

sistematicamente de especialistas  bem informados nos processos primários e 

secundários de produção de motores a jato, o parecer de especialistas pode oferecer 

precisão aceitável na quantificação.  

Segundo Droguett e Menezes (2008), a metodologia de obtenção de parecer 

de especialista fornece uma ferramenta científica para obtenção de dados adicionais 

que, caso contrário, permaneceriam indisponíveis. Os especialistas devem combinar 

habilidades analíticas e a capacidade de fornecer o julgamento em operações (por 

exemplo, futuras) desconhecidas. As desvantagens do uso do parecer de 

especialistas são principalmente questões práticas: encontrar especialistas 
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adequados não é sempre fácil e o levantamento de especialistas pode ser uma 

atividade demorada.  

Conforme explicado por Roelen (2008), a validação é sempre necessária 

porque o modelo é apenas uma representação da realidade e, durante o processo de 

modelagem, inúmeras suposições e simplificações são feitas. Normalmente, a 

validação envolve a comparação do comportamento do modelo com o comportamento 

da parte do mundo 'real' que o modelo supostamente representa. Neste caso, a 

realidade representada é o comportamento de segurança de um sistema de produção 

de motor a jato e, no modelo, esta realidade é expressa como a probabilidade de falha 

em função da probabilidade de ocorrência de determinados parâmetros base.  

A validação de um modelo de risco causal de um sistema de segurança de 

produção de motor a jato é problemática devido à complexidade do sistema e o 

pequeno número de registros de falhas ocorridas até o momento. Uma validação 

completa implicaria em uma comparação dos resultados do modelo com a realidade 

para cada possível conjunto de condições. 

Segundo Ale et al. (2006), para contornar os problemas da complexidade, 

segmentos individuais do modelo com saídas diretamente observáveis são validados, 

onde a validação é restrita a algumas condições específicas. Desta forma, todo o 

processo, como uma combinação desses segmentos é validado , ou seja, o modelo 

não apenas suporta uma condição específica, mas também outras condições 

possíveis. A estrutura proposta de um modelo de risco causal é vantajosa a este 

respeito.  A estrutura é composta de cenários de falhas agregadas, fatores causais 

diretos de eventos de um cenário considerado (por exemplo, representados por 

árvores de falhas) podem representar influências humanas comuns.    

As técnicas de modelagem usadas exigem simplificações e pressupostos 

específicos e, de acordo com Roelen (2004), a demonstração de validade dos 

resultados de uma pequena parte de uma camada são igualmente válidos para o resto 

das camadas, desde que o resto destas não contenham novos pressupostos gerais 

ou simplificações.  Um exemplo colocado pelo autor é uma situação onde as redes 

Bayesianas de nível mais detalhado de um modelo de risco causal são quantificadas, 

usando o parecer de especialistas para demonstrar a validade deste processo de 

quantificação para uma pequena parte. A aplicabilidade deste processo de validação 
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para o resto dos componentes do modelo é plausível,  supondo que os especialistas 

das camadas restantes sejam considerados  igualmente bem informados.  

Ale et al. (2006) fornecem exemplos de caminhos no qual validação de um 

modelo de risco causal em aviação pode efetuar-se. O autor apresenta alguns 

aspectos que são: validação do processo de decomposição (por exemplo, a repartição 

em cenários); e a agregação de resultados, a comparação do comportamento de uma 

seção do modelo com o comportamento do mundo real. Dois outros pontos levantados 

são: a validação / revisão por pares; e a análise de pressupostos. No preparação de 

um modelo de risco deve-se manter o registro de todas as suposições, incluindo as 

de valor de parâmetros, aproximação numérica e suposições de estrutura do modelo. 

As informações apresentadas neste Capítulo revelam que os resultados 

obtidos com um modelo de risco causal devem ser sempre cuidadosamente 

analisados. Para cada modelo deve ser estabelecido como os pressupostos poderiam 

afetar o resultado. Os resultados do modelo nunca devem ser usados como fonte 

única de informações para tomada de decisão.  

 Atualmente, os fabricantes de motores usam somente análises e testes físicos 

para garantir a segurança. Os fabricantes de motores a jato poderiam usar um modelo 

de risco causal durante o processo de fabricação. O objetivo seria demonstrar na 

avaliação de sistema de segurança que o processo é confiável e seguro. O método 

que usa árvore de falhas é efetivo. Para ser mais eficiente, o modelo de risco causal 

deve ser capaz de adequadamente representar o papel do operador humano e ser 

capaz de capturar as dependências entre os componentes do sistema.  

O processo de produção de motores aeronáuticos é composto de vários 

subprocessos, que possuem relativo grau de complexidade, como mostrado na Figura 

46, seção 3.2, e que precisam ser bem entendidos por especialistas que participem 

da análise probabilística de riscos. Estes especialistas internos podem ajudar a 

construir o conhecimento baseado em risco e a estimular o uso destes  recursos para 

tomar decisões de melhoria efetivas para a melhoria de segurança. 

Segundo Pasman e Rogers (2013), uma análise de risco quantitativa é, em 

princípio, um método ideal para mapear os riscos, mas tem limitações devido à 

complexidade dos modelos, escassez de dados, incertezas e, acima de tudo, porque 

demanda esforço, custo e tempo. Além disso, software não é barato, os cálculos não 

são completamente transparentes e a flexibilidade para análise de cenários e opções 
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preventivas e de proteção é limitada. A quantificação faz com que o método seja mais 

preditivo e, portanto, mais útil para a gestão de riscos. A quantificação cria a 

necessidade de obtenção de dados de frequência esperada de um evento iniciador e 

confiabilidade das camadas e, portanto, confiabilidade dos componentes.  

2.5 MODELAGEM COM BOW-TIE 

Segundo Pasman e Rogers (2013), o funcionamento de uma camada posterior 

não é afetado pelo fracasso das anteriores. Portanto, as camadas agem 

independentemente. Conhecendo os valores de probabilidade de falha, a frequência 

de falha geral pode ser facilmente calculada como o produto da frequência inicial do 

evento e os valores de probabilidade independentes assumidas.  

O funcionamento bem sucedido de uma camada refletirá no custo, a falha de 

uma ou mais camadas aumentará ainda mais o custo. Uma análise de custo benefíco 

abrange estes potenciais danos, bem como os custos dos investimentos em camadas, 

testes e manutenção.  

As instalações de indústrias de processo e suas operações são complexas, o 

que leva a várias possibilidades que algo possa dar errado. Isso significa que, para 

análise, tem-se que recorrer a um número limitado de cenários que cubram um leque 

de possibilidades. 

A análise quantitativa de riscos é uma ferramenta para lidar com a 

complexidade e obter um espectro resultante de riscos baseados em cenários 

definidos. Seus resultados, no entanto, estão influenciados por incertezas devido às 

incertezas subjacentes em dados.  O diagrama de Bow-Tie consiste de uma árvore 

de falhas conectada via evento de topo à base de uma árvore de evento. Na árvore 

de falhas as camadas de proteção são posicionadas de forma a previnir falhas e na 

árvore de eventos   camadas protetoras são posicionadas de forma que medidas 

reativas sejam tomadas após a ocorrência de eventos. As linhas de conexão de uma 

falha básica da árvore de falhas até qualquer consequência final da árvore de eventos 

forma um cenário. Um diagrama Bow-Tie pode mostrar muitos cenários. 

Como explicado anteriormente, o diagrama Bow-Tie é perfeito para representar 

todos os cenários presentes no processo de fabricação de motores a jato. Vários 

eventos intermediários serão representados, que estarão interconectados com o 

operador lógico booleano “OU”. No lado esquerdo serão representadas todas as 
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camadas de proteção, que podem atuar para prevenir a ocorrência de eventos 

intermediários. Estas camadas de proteção estão interconectadas aos eventos 

básicos com o operador  lógico  booleano “E”. No lado direito serão representadas 

todas as possibilidades de falhas de camadas reativas de proteção e as 

consequências destas falhas.. 

A árvore de falhas e árvore de eventos podem ser combinadas formando um 

diagrama que é denominado Bow-Tie. Este diagrama mostra a relação entre evento 

de risco identificado (evento de topo), suas causas, consequências, as barreiras de 

prevenção implementadas para reduzir a probabilidade de ocorrência do evento de 

topo e as barreiras reativas para mitigação de suas consequências.Vários cenários 

possíveis de falhas podem ser simulados e uma análise de sensibilidade pode ser 

realizada. A Figura 41 representa uma combinação da árvore de falhas e árvore de 

eventos descritas teoricamente neste Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Diagrama de Bow-Tie completo com a combinação de todas as probabilidades falhas 

2.6 MODELAGEM COM BBN (BAYESIAN BELIEF NETWORK). 

Segundo Pasman e Rogers (2013), a estrutura da rede Bayesiana consiste de 

nós, geralmente desenhados como elipses e arcos de ligação, representados como 

flechas. Redes Bayesianas apresentam um número de vantagens sobre os métodos 

tradicionais mencionados. Os nós contêm variáveis (aleatórias) com suas informações 

de probabilidade ou operações entre funções, enquanto os arcos direcionais 
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representam relações de influência causal. Na rede Bayesiana os nós chamados de 

'eventos iniciantes', são denominados pais, enquanto que os nós ainda abaixo na 

estrutura são chamados de filhos.  

Ainda segundo o autor, melhores maneiras de fornecer suporte à tomada de 

decisão devem ser investigadas. Atualmente, a estatística Bayesiana e redes 

Bayesianas se tornaram mais disponíveis para uso prático. A abordagem Bayesiana  

se baseia em dados existentes e absorção de novos conhecimentos para reduzir a 

incerteza e para melhorar a compreensão de sistemas complexos. Aprender com o 

passado é uma condição fundamental para melhorar a segurança, e a abordagem 

Bayesiana merece um olhar mais atento.  

Droguett; Menezes (2007) demonstram através de redes Bayesianas que é 

possível realizar a  modelagem das ações de operadores de um processo 

considerando a interação existente entre eles, a interação com todos os fatores do 

ambiente onde o trabalho é executado e a interação com as demais unidades da 

organização em que o operador está inserido. Segundo estes autores, a análise de 

confiabilidade humana  estuda a execução das ações humanas em um determinado 

sistema, considerando suas limitações e os fatores que influenciam no seu 

desempenho. Esses modelos apresentam algumas deficiências. Dentre elas, 

destacam-se suposições irreais de independência e simples representação binária de 

eventos. 

Na opinião destes autores as redes Bayesianas podem contribuir na resolução 

e identificação de erros de maneira contextual e estimativa de probabilidades, pois 

estas redes contextualizam o erro, tanto qualitativamente, através dos causadores 

presentes analisados através da estrutura gráfica, quanto quantitativamente, através 

do cálculo das probabilidades condicionais da rede. As redes Bayesianas são, por 

definição, estruturas gráficas que representam as relações de causa e efeito entre 

variáveis e constituem uma representação mais realista da natureza dinâmica das 

interações homem–sistema. 

As redes Bayesianas fornecem uma estrutura causal que permite uma análise 

de risco mais profunda e intervenções específicas para reduzir riscos (Rechenthin, 

2004 e Mosleh 1992). Nota-se uma tendência crescente na aplicação de redes 

Bayesianas em campos relacionados à confiabilidade, segurança e manutenção. A 
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abordagem com redes Bayesianas e elicitação de  probabilidades têm sido 

investigadas extensivamente em análise de risco (Podofillini e Dang, 2013, Mosleh e 

Apostolakis, 1986, Droguett et al. 2004). As redes Bayesianas fornecem uma estrutura 

ideal para abordar confiabilidade humana (Groth e Swiler, 2013, Boring et al., 2010). 

O desempenho humano na empresa depende também de de fatores externos como 

sociedade e tecnologia (Calixto et al., 2013). 

No processo de fabricação de motores a jato milhares de operações são 

executadas por técnicos que estão sujeitos à influência de uma quantidade enorme 

de fatores que podem interferir no desempenho e comprometer o resultado. Fica claro 

que redes Bayesianas podem contribuir para a estimativa de probabilidade de falhas, 

porém há limitações práticas, tais como o elevado número de probabilidades 

condicionais a serem obtidas e a escassez de dados sobre estas relações de 

dependências. Neste caso, foi necessário  utlizar a opinião de especialistas e o 

desenvolvimento de um banco de dados para a análise de confiabilidade humana. 

2.7 ELICITAÇÃO DE PROBABILIDADES POR ESPECIALISTAS 

Segundo Brooker (2011), um especialista é alguém com grande habilidade em, 

ou extenso conhecimento sobre, um determinado assunto. Ser especialista significa 

possuir algum tipo de conhecimento técnico especifico, não apenas nas partes 

interessadas em um determinado campo. O domínio específico de um conhecimento 

possuído por especialistas é crucial para identificar riscos em aviação. 

Em um levantamento não se pergunta aos especialistas sobre um importante 

aspecto de sua experiência de trabalho, mas um pouco sobre a probabilidade que 

teria alguma proporção da população profissional de não conseguir realizar uma tarefa 

necessária ou cometer algum erro. Os especialistas não têm que resolver um 

problema: em vez disso, eles têm que estimar a frequência com que uma determinada 

classe de colegas não conseguem resolvê-lo.  

Normalmente, os especialistas não têm uma inteligência superior geral ou 

especial talento, ou seja, sua experiência é em grande parte adquirida através de 

prática. Normalmente, é necessário um tempo 6 a 10 anos para se tornar um 

especialista. Especialistas possuem conhecimento muito especializado e uma 

compreensão rápida quando enfrentam um problema.  
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Conforme Ayyub (2006), a seleção de especialistas para elicitação de suas 

opiniões e agregação dos pareceres devem ser realizadas e manipuladas com 

cuidado, reconhecendo as incertezas associadas com as opiniões e às vezes com 

ceticismo. O processo de levantamento de opinião de especialista, de preferência, 

deve ser realizado para incluir um encontro presencial de especialistas que é 

desenvolvido especificamente para as questões em consideração. 

Problemas ou questões controversas, complexas, e os problemas que podem 

ter um efeito significativo sobre o risco são mais adequados para um levantamento de 

opinião de especialistas. Processos de nomeação e seleção formais devem ser 

estabelecidos, os métodos de levantamento e os critérios adequados para a seleção, 

nomeação e remoção de especialistas devem ser definidos.  

Segundo Ayyub (2006), alguns critérios para selecionar especialistas seriam: 

1. Fortes conhecimentos relevantes através de formação acadêmica, realização 

profissional e experiências e publicações. 2. Familiaridade e conhecimento dos 

diversos aspectos relacionados com temas de interesse. 3. Conhecimento e 

experiência nas questões de interesse. 4. Os peritos devem estar familiarizados com 

o projeto, inspeção operacional, construção, manutenção, confiabilidade e aspectos 

de equipamentos e componentes de engenharia. É essencial selecionar pessoas com 

conhecimento de engenharia básica ou tecnológico; no entanto, estes últimos não 

necessariamente precisam ser engenheiros.  

Uma explicação introdutória sobre o processo de levantamento de opinião de 

especialista deve ser desenvolvido, este deve incluir o objetivo do estudo e 

estabelecer a relevância. Instruções devem ser fornecidas com orientações sobre as 

expectativas, de respostas às perguntas. O treinamento dos especialistas deve ser 

executado antes da elicitação. Durante o treinamento, o facilitador deve ser flexível 

para refinar a formulação ou até mudar a abordagem com base em comentários de 

especialistas. No treinamento deve ser utilizado um material de referência para 

enfatizar a relevância e objetivos de estudo. Em seguida, informações sobre fontes de 

incerteza e tipos de ocorrência, probabilidades e consequências, processo de 

levantamento de opinião de especialistas, questões técnicas, perguntas e o método 

de agregação das opiniões devem ser apresentados. 

A etapa de levantamento de opinião dos especialistas começa com uma 

apresentação técnica de um problema e a decomposição de seus componentes, 
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discutindo possíveis influências e descrevendo as sequências de eventos que possam 

levar aos eventos de topo de interesse. Fatores, limitações e incerteza precisam ser 

apresentados. Os especialistas devem fazer perguntas para eliminar qualquer 

ambiguidade e clarificar o âmbito e condições do estudo. Deve ser incentivada a 

discussão sobre o assunto, pois a discussão e perguntas podem resultar na melhor 

definição do problema.  

Um formulário com as perguntas deve ser passado aos especialistas para 

registrar sua avaliação. É comum que seja solicitado aos especialistas fornecer 

probabilidades condicionais para reduzir a complexidade das questões e, assim, obter 

respostas confiáveis. É desejável ter as probabilidades elicitadas na faixa de 0,1 a 0,9 

se possível. Se houver uma correlação entre as variáveis, esta deve ser apresentada 

aos especialistas em detalhe e as probabilidades condicionais precisam ser avaliadas.  

Segundo Clemen e Winkler (2000), na análise de risco probabilístico (PRA) as 

incertezas são representadas por probabilidades. Os especialistas fornecem 

informações em termos de probabilidade. A motivação para o uso de vários 

especialistas é simplesmente o desejo de obter o máximo de informação possível. 

Combinando as probabilidades dos especialistas tem-se as probabilidades finais que 

são utilizadas por analistas de risco e tomadores de decisão.  Os procedimentos para 

a combinação de probabilidades podem ser matemáticos ou abordagens 

comportamentais.  

Clemen e Winkler (2000) apresenta uma abordagem específica para a 

agregação de probabilidades, que é a “linear opinion pool”. A equação (25) agrega as 

probabilidades elicitadas por cada especialista. A probabilidade combinada é obtida 

pela divisão do resultado da equação (25) pelo somatório dos pesos (Wi). 

valor do somatório dos peso 

(25) 

 

Onde: 

p(Ө) a probabilidade combinada 

n é o número de especialistas;  
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pi(Ө) representa a probabilidade elicitada pelo especialista i para o evento 

desconhecido (Ө); 

Wi são os pesos atribuídos a cada especialista em função de sua experiência. 

2.8 CONFIABILIDADE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 

2.8.1 Importância da Confiabilidade em Sistemas de Segurança  

O Apêndice D apresenta cronologicamente seis artigos estado da arte 

publicados nos últimos três anos sobre confiabilidade de sistemas de  segurança. 

Dentre estes, Brooker (2011) analisa a capacidade de usar técnicas baseadas em 

redes Bayesianas para fazer previsões de risco em aviação, Hsiao et al. (2013) usou 

as categorias de erro humano como preditores de desempenho de segurança futura.  

Guillerm et al. (2012) aborda o problema da avaliação da segurança de sistemas 

complexos.  

Os Apêndices A e B apresentam normas e regulamentos aplicáveis à 

confiabilidade de sistemas de segurança publicados pelos órgãos de normatização 

ISO, NASA, SAE, NIST, DOD, RTCA e pelas agências reguladoras aeronáuticas FAA 

e EASA. 

De acordo com Brooker (2011), nas últimas décadas, todos os meios possíveis 

de evitar acidentes de transporte e reduzir riscos para os passageiros de aeronaves 

têm sido investigados. O processo de melhoria de segurança continua e é uma parte 

fundamental do trabalho de profissionais das áreas operacionais e investigação em 

todo o mundo.  

Considerando a complexidade do processo de fabricação de motores, conclui-

se que a avaliação de riscos operacionais deve fazer parte do processo de fabricação 

de motores a jato. Modelos matemáticos e probabilísticos podem ser utilizados para a 

compreender melhor os fatores de riscos básicos  e prever a confiabilidade de 

sistemas e probabilidade de falhas operacionais.  

Hsiao et al. (2013) descrevem que, atualmente, nota-se uma mudança no 

processo de análise de segurança que,  tradicionalmente, baseia-se em investigação 

de acidentes, objetivando medidas de segurança pró-ativas. Estas são 

cuidadosamente projetadas para focar a atenção sobre o que esperam seus 

projetistas, ser os precursores mensuráveis de acidentes ou incidentes.  
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Normalmente, presume-se que estes precursores de acidentes sejam medidos, 

e os resultados sejam interpretados corretamente como visíveis ameaças à segurança 

do sistema. No entanto, esforços no sentido de quantificar matematicamente dados e 

informações devem ser realizados para melhorar as constatações de eventos básicos 

precursores de acidentes, de forma que estes sejam identificados antes que as 

condições sejam adequadas para as falhas ou que eventos críticos ocorram. O modelo 

sendo desenvolvido se propõe a identificar a probabilidade de eventos precursores 

mensuráveis ou eventos básicos que possam causar uma falha global. 

Segundo Hsiao et al. (2013), as ameaças de falhas de sistemas ficam muitas 

vezes ocultas, não porque gerentes responsáveis não reconhecem a existência 

dessas ameaças, mas porque recursos para resolver os inúmeros problemas são 

limitados. Este fato mostra a importância de se utilizar modelos e análise probabilística 

de falha de sistema de segurança para  convencer os tomadores de decisão a analisar 

quais ameaças são mais eminentes/graves e onde aplicar os recursos escassos para 

melhorar a segurança e impedir eventos catastróficos e, assim, melhorar a 

confiabilidade. O modelo sendo desenvolvido será de grande ajuda para os tomadores 

de decisão na indústria de fabricação de motores. 

Segundo Guillerm et al. (2012), sistemas complexos são sistemas com vários 

componentes, interligações, interações ou interdependências, que são difíceis de 

descrever, compreender, prever, gerenciar, projetar, ou alterar e, nestes sistemas, 

uma mudança em uma parte pode ter efeitos sobre outras partes do sistema.  

A fim de lidar com esses diferentes aspectos, é necessária uma abordagem 

global para a análise de segurança. Segurança deve ser tratada de forma global e 

requisitos de segurança devem ser formulados não apenas em pequenas dimensões 

(nível de subsistema) mas também nas grandes dimensões (nível de sistema). Os 

aspectos a considerar são: o desenvolvimento de requisitos (incluindo a 

documentação, análise e validação de processos) e o gerenciamento de requisitos, 

incluindo gestão de manutenção, gestão de mudanças e processos de rastreabilidade 

de requisitos (GUILLERM ET AL., 2012). 

Com base nos parágrafos anteriores, considera-se o sistema de fabricação de 

motores a jato complexo. Esta complexidade torna os sistemas associados mais 

críticos e difíceis. A incorporação de propriedades em nível de sistema, como 

camadas preventivas e reativas de proteção, torna-se também difícil. Com efeito, a 
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segurança de sistemas complexos deve levar em conta as complexas inter-

dependências que existem entre os sistemas envolvidos e seus ambientes. O modelo  

desenvolvido levou em conta esta complexidade e as interrelações e inter-

dependências existentes no sistema de fabricação. 

Para sistemas como o de fabricação de motores a jato, é necessário considerar 

uma análise global de segurança de sistema. Segundo Guillerm et al. (2010), para 

uma análise eficaz, processos de segurança devem ser analizados considerando 

algumas restrições. As mais importantes são as seguintes: 1. O aspecto emergente 

das propriedades de segurança impõe considerar a segurança em nível do sistema. 

2. Diferentes pessoas envolvidas precisam trabalhar em conjunto com diferentes 

pontos de vista do sistema. 3. Requisitos de segurança e sua rastreabilidade precisam 

de atenção especial. 

De acordo com Marais e Robichaud (2012), um significativo volume de 

pesquisa tem sido feito na melhoria da confiabilidade de componentes e redução de 

ocorrência de falhas mecânicas. Mais recentemente, os aspectos relacionados a 

fatores humanos em aviação também receberam atenção crescente. Segundo este 

autor, alguns esforços para quantificar a contribuição de atividades técnicas na 

segurança têm sido feitos. No entanto, ainda não foi utilizado um modelo de análise 

de riscos probabilístico que pudessse evidenciar mecanismos para garantir a 

segurança, e reduzir os riscos em aviação. 

2.8.2 Abordagens atuais sobre modelagem de sistemas de segurança  

Conforme mencionado no ítem anterior, o Apêndice D apresenta 

cronologicamente seis artigos estado da arte com estudos atualizados sobre sistemas 

de segurança.  Um dos artigos analisados foi publicado por Brooker (2011) e objetivou 

analisar a utilização de técnicas baseadas em BBN para fazer previsões de risco em 

aviação.  

Segundo Brooker (2011), a fim de fazer este tipo de modelagem necessita-se 

de informações de especialistas genuinos que possuam o conhecimento apropriado e 

sejam capazes de fornecer valores precisos de probabilidades condicionais. Sem este 

conhecimento adequado as estimativas serão imprecisas. Um parecer especializado 

é mais útil em situações onde dados históricos para calcular as probabilidades  são 

inexistentes ou incompletos. O julgamento de especialistas deve ser usado, no 
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entanto, quando há ausência de uma base para a tomada de decisões. Esta base 

pode ser composta de dados, modelos, teorias, princípios físicos, etc., mas, sem essa 

base, os julgamentos serão apenas palpites. 

 Brooker (2011) também afirma que o teste inicial chave é verificar se os 

especialistas genuinamente têm o necessário grau de conhecimento e domínio do 

assunto e regras necessárias para a tarefa de levantamento. Não é meramente o 

assunto ou área que é importante, mas o domínio específico de conhecimento 

possuído pelo especialista. Esta condição é crucial para a estimativa de riscos em  

aviação.  

Este mesmo autor explica que, na estimativa de probabilidades, as perguntas 

são sempre sobre probabilidade condicional de falha. Assim, no levantamento não se 

deve perguntar aos especialistas sobre um importante aspecto de sua experiência de 

trabalho, mas um pouco sobre a probabilidade de que algum tipo adicional de erro 

aconteça, levando em consideração que algo mais já aconteceu. Os especialistas são 

estimulados a estimar uma probabilidade.   

Considerando que o especialista é um componente importante na estimativa 

de probabilidades para a modelagem, no ambiente de uma empresa de fabricação de 

motores a jato, o especialista deve ser alguém com muita experiência na área e que 

esteja envolvido com um grande número de pessoas que executam as operações 

diariamente. Este pode ser um engenheiro de fabricação ou um instrutor com 

experiência pessoal em modos de falha específica e memórias de eventos similares. 

Tal analista desenvolve modelos mentais de tipos de erro e pode estimar as 

probabilidades de eventos básicos. 

Um outro artigo publicado por Karen et al. (2012) objetivou investigar e 

quantificar riscos em empresas aéreas de transporte de passageiros. Os resultados 

da pesquisa mostram que 35% das falhas de componentes ocorrem em trem de 

pouso,  6% em pneus, 31% das falhas ocorrem com motores e 42% destas falhas 

relacionadas a motores ocorreram durante as fases iniciais do vôo. Em que medida 

essas falhas são evitáveis é um tema importante que pode ser verificado com uma 

análise de cenários realizada com o modelo quantitativo de análise  de riscos 

probabilística. 



  108 

Os resultados apresentados pelo artigo de Karen et al. (2012) foram utilizados 

para o desenvolvimento do modelo sendo proposto. Segundo este autor, os tipos 

comuns de erro de instalação em aviação são: Incorreta fabricação, conexão 

incorreta, omissão, peça incorreta, instalação invertida. Com relação aos erros de 

inspeção destaca-se:  componentes com defeito, falta de componente, componente 

errado, conFiguração incorreta, sequência de fabricação incorreta, defeitos funcionais 

e defeitos em procedimentos. 

Konovessis, Cai e Vassalos (2013) afirmam que, a fim de implementar sistemas 

de segurança baseados em risco, estes devem ser avaliados continuamente para 

quantificar o nível de perigo. Técnicas clássicas de avaliação de risco (árvore de falhas 

e árvores de eventos) são amplamente conhecidas no campo de análise quantitativa 

de riscos (QRA), pois fornecem uma forma clara e lógica de apresentação. Além disso, 

a representação em forma de árvore é adequada para analisar os perigos que surgem 

de uma combinação e sequências de circunstâncias adversas.  

De acordo com Konovessis, Cai e Vassalos (2013), as características 

intrínsecas da árvore de falhas e árvore de eventos apresentam desafios com relação 

aos aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativamente, devido ao fato de que 

árvores de falhas e eventos adotam a representação de uma árvore, cada ramo é 

totalmente isolado dos parâmetros restantes. Qualitativamente, porque, em muitos 

casos, devido à falta de dados históricos, tem que se recorrer à opinião de 

especialistas. 

Estes autores também afirmam que algumas vezes se torna complicado, 

demorado e difícil utilizar árvore de falhas em sistemas maiores. Quantitativamente, 

árvores de falhas maiores poderiam facilmente levar a situações em que dados 

históricos detalhados fiquem indisponíveis e, como resultado, fontes subjetivas devem 

ser utilizadas constantemente. Nos casos em que se precisa de opinião de 

especialistas, é necessário cuidado na seleção de especialistas. 

Considerando as informações descritas nos parágrafos anteriores e a natureza 

do processo de fabricação de motores a jato, as técnicas clássicas de avaliação de 

risco (árvore de falhas e árvores de eventos) seriam ideais e poderiam ser facilmente 

utilizadas na análise quantitativa de riscos (QRA) existentes, pois o processo consiste 

de diferentes etapas, com probabilidade de muitos eventos básicos de falha 
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ocorrerem. Camadas de proteção preventivas e reativas estão presentes no sistema 

e podem ser facilmente representadas na árvore de falhas e de eventos. 

Konovessis, Cai e Vassalos (2013) afirmam que, além de árvores falhas e de 

eventos, um candidato promissor para análise de risco quantitativa é a modelagem 

com redes Bayesianas (BN), devido à sua superioridade inerente para capturar 

relações sofisticadas entre eventos físicos. Nas redes Bayesianas, uma relação 

dependente é representada por uma ligação entre os parâmetros relacionados. A 

inferência probabilística é regida pelo teorema de Bayes. 

De acordo Konovessis, Cai e Vassalos (2013), embora tenha fortes 

fundamentos matemáticos, a rede Bayesiana é pouco utlizada na prática devido a sua 

complexidade de manipulação, que se reflete na identificação dos relacionamentos 

dependentes e a estimativa de probabilidades condicionais. Dados insuficientes 

sempre levam à utilização de julgamento subjetivo. Este inconveniente pode ser 

superado quando um canal adequado é estabelecido para identificar as relações de 

dependência e derivar as probabilidades usando recursos objetivos e metodologias 

científicas. 

2.9 – CONFIABILIDADE DE SOFTWARE 

2.9.1 Importância da confiabilidade em Software 

O Apêndice E apresenta cronologicamente seis artigos estado da arte 

publicados nos últimos três anos sobre confiabilidade de software. Dentre estes 

Lahtinen et al. (2012) discutem o papel dos métodos formais no desenvolvimento de 

software na área de engenharia nuclear, Alho e Mattila (2012) desenvolvem um 

conjunto de recomendações genéricas para requisitos de software de sistema de 

controle, incluindo atributos de qualidade, segurança e tolerância a falhas de software 

e Babu et al. (2012) fazem uma abordagem teórica, combinando a verificação de 

software e testes para quantificar a confiabilidade de software em sistemas de 

segurança nuclear. Estes artigos apresentam estudos com sugestões de técnicas e 

métodos de modelagem para melhorar a confiabilidade de software. 

Os Apêndices A e B apresentam normas e regulamentos aplicáveis à 

confiabilidade de software publicados pelos órgãos de normatização ISO, NASA, SAE, 

NIST, DOD, RTCA e pelas agências reguladoras aeronáuticas FAA e EASA. 
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Os artigos definem os elementos principais a serem considerados na 

determinação da confiabilidade de software e apresentam os critérios a serem 

utlizados para modelagem, visando prever os diferentes tipos de falhas que podem 

ocorrer. As normas e regulamentos definem requisitos e regras para garantia de 

confiabilidade de software. 

Mohanta, Vinod e Mall (2011) afirmam que as métricas coletadas durante a 

fase de projeto de software são utilizadas para estimar o número esperado de 

diferentes tipos de falhas que podem ocorrer em um componente. Eventualmente, 

estes valores estimados dos diferentes tipos de falhas são usados para prever os 

valores esperados do número total de falhas presentes no componente. A falha 

estimada do componente e o número de testes que serão executados no componente 

são usados para prever a confiabilidade do componente. 

Este mesmo autor propõe uma abordagem probabilística, usando rede 

Bayesiana para previsão de confiabilidade de componentes com base em métricas de 

produto. Com base na confiabilidade e frequências de utilização dos componentes, 

prevê-se a confiabilidade de um sistema. Além de sistemas de segurança crítica, 

software tornou-se parte integrante da maioria dos aplicativos complexos. Assim, é 

muito importante garantir que o software subjacente executará suas funções previstas 

corretamente.  

No processo de fabricação de motores muitos softwares são utilizados nas 

diferentes operações de montagem e uma avaliação de confiabilidade se torna 

fundamental para previsão de falhas durante a operação e cálculo de probabilidade 

de falha global do sistema.  

A análise de confiabilidade de software tornou-se uma área fortemente 

pesquisada em geral. Segundo Mohanta, Vinod e Mall (2011), a maioria das 

abordagens de predição de confiabilidade assume que um sistema é composto de 

vários componentes com confiabilidade  conhecidos. Também as falhas de vários 

componentes são consideradas eventos independentes. Os vários componentes de 

um sistema diretamente ou indiretamente influenciam uns aos outros.  

Mohanta, Vinod e Mall (2011) propõem uma abordagem vertical (bottom-up) 

denominada avaliação de confiabilidade de software prévia para estimativa de 

confiabilidade durante os estágios iniciais de desenvolvimento de produto.  As 
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métricas de produto que tem forte influência sobre as falhas de diferentes categorias 

é identificada e utilizada para estimar o número esperado de diferentes tipos de falhas. 

Levando-se em conta a criticidade dos processos de montagem de motores, para se 

ter uma previsão de confiabilidade dos softwares utilizados  na fabricação de motores 

aeronáuticos é fundamental que se tenha acesso a dados de testes de software 

realizados durante o desenvolvimento e fabricação do mesmo. Para softwares 

adquiridos de fornecedores, deve-se definir os requisitos necessários em contratos ou 

ordens de compra e estabelecer uma boa comunicação com o fornecedor.  

O Apêndice A define, em detalhes, requisitos previstos em normas 

internacionais que devem ser tidos em conta na elaboração documental de contratos 

e análise probabilística de riscos . O Apendice B também define uma série de 

requisitos a serem considerados na aquisição de softwares. Um requisito básico para 

construção de um modelo de análise de risco probabilística global de um sistema de 

segurança é a disponibilidade de dados de teste durante a fabricação do software. A 

confiabilidade  é determinada com base no número de falhas presentes e o número 

de vezes que o produto é submetido ao processo de teste e depuração.  

2.9.2 Abordagens atuais sobre modelagem em confiabilide de software 

Mohanta, Vinod e Mall (2011) propõem um modelo para categorizar diferentes 

tipos de falhas que podem ocorrer nos componentes que compõem o produto de 

software. Segundo os autores, as falhas podem ser classificadas em falhas de 

requisitos, falhas de projeto, falhas de programação e rastreabilidade. As falhas de 

requisitos podem ocorrer devido a erros humanos, falta de compreensão das 

funcionalidades do sistema, um mal-entendido entre o analista e o cliente.  

Segundo estes mesmos autores, alguns exemplos de falhas de requisitos 

seriam a falta de especificação funcional, o que acontece quando os analistas de 

sistema falham em especificar ou documentar um requisito funcional, e a 

especificação incorreta de requisitos, o que acontece quando um analista de sistema, 

incorretamente, especifica ou documenta uma funcionalidade de um sistema.  

Conforme descrito no parágrafo anterior, uma falha na especificação funcional 

de qualquer dos softwares utilizados no processo de fabricação de motores pode ter 

consequências sérias e causar uma falha de montagem que pode não ser detectada 

por camadas preventivas e reativas presentes no sistema, o que pode levar à falha 
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operacional de um motor com sérias consequências para todas as partes envolvidas. 

Portanto, a correta especificação de um software é fundamental para garantir a sua 

confiabilidade. 

As falhas de projeto são fatores intimamente relacionados ao ser humano e ao 

processo de projetar o software. Mohanta, Vinod e Mall (2011) afirmam que falhas de 

programação podem ser classificadas em falhas estruturais e falhas de algorítmos. 

Falhas estruturais são aquelas que um programador comete, devido ao tamanho, 

estrutura e complexidade do programa.   

Os mesmos autores explicam que falhas computacionais incluem as falhas que 

ocorrem devido à conversão incorreta de representação de dados. Alguns exemplos 

de falhas de computação seriam o armazenamento de valores em variáveis que 

excedem o maior valor que as variáveis podem armazenar. Falhas lógicas ocorrem 

devido à utilização incorreta dos operadores de lógica em um programa.  Exemplos 

de falhas lógicas seriam a omissão de parênteses em uma expressão aritmética, 

inserção de parênteses em um lugar errado e o uso inadequado dos operadores 

lógicos em uma construção de decisão. Falhas de inicialização são causadas devido 

à inadequada inicialização de variáveis.  

Falhas de algorítmos surgem devido ao uso de um algoritmo incorreto ou uma 

compreensão incorreta do problema para o qual o algoritmo é projetado. Um exemplo 

de falha de algoritmo seria a seleção do algoritmo inadequado, implementação de um 

algoritmo de qualidade inferior, que resulta em desempenho insatisfatório do 

programa. Falhas de rastreabilidade ocorrem quando um programador, ao 

desenvolver um software, interpreta a especificação de requisitos ou design de forma 

incorreta.  

Levando em conta os fatores descritos acima por Mohanta, Vinod e Mall (2011) 

e analisando a criticidade dos softwares utilizados no processo de fabricação de 

motores, fica evidente que a qualidade do fornecedor do software é fator decisivo e 

que a validação e teste do software assume um papel relevante na previsão de 

confiabilidade do mesmo e que este dados de teste devem ser obtidos antes de 

colocar o software em operação, pois uma falha em operação será crítica para a 

segurança global do sistema. 
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Alho e Mattila (2012) afirmam que falhas de software passaram a ser a fonte 

mais comum de paralisações de sistemas computadorizados no século passado e que 

sistemas de controle modernos possuem funcionalidades implementadas com 

software. Falhas de software, portanto, apresentam uma grande ameaça para os 

sistemas essenciais à segurança. A especificação de requisitos de software tem um 

papel importante na segurança e confiabilidade de sistemas.  A incorreta 

especificação de um software é a maior fonte de defeitos de alta qualidade.  

Sistemas que utilizam software são geralmente complexos, o que torna um 

software confiável muito caro. Alho e Mattila (2012) afirmam que o desenvolvimento 

frequentemente inclui avaliações de risco, procedimentos de verificação e validação. 

Como sempre, o uso de uma determinada técnica ou técnicas não é a prova de 

qualidade de software e, mesmo certificados, os sistemas falham. Em softwares de 

sistemas de alta qualidade a falha de especificação é a fonte mais frequente de 

defeitos. Estes defeitos podem ser devidos a erros e alterações em requisitos. Erros 

e alterações podem ser geralmente descobertas e gerenciadas com ferramentas e 

inspeções (validação de requisitos), mas a falta de requisitos pode ser 

consideravelmente mais difícil de detectar.  

Conforme descrito por Alho e Mattila (2012) nos parágrafos anteriores e 

considerando a grande quantidade de softwares diferentes utilizados no processo de 

fabricação de um motor, fica claro que a especificação correta de um software é de 

vital importância e deve ser feita por especialistas que entendam bem as 

funcionalidades e as restrições de um processo produtivo específico utilizado na 

fabricação de motores. Igualmente importante é a documentação e o registro de 

detalhes dos requisitos de segurança. 

Tyagi e Sharma (2012) afirmam que, para garantir segurança de sistemas que 

utilizam software, deve-se especificar os requisitos de sistema (que inclui os requisitos 

de segurança do sistema), conduzir análises de risco de software, definir as restrições 

de hardware. Para definir adequadamente a confiabilidade e requisitos de tolerância 

de falha para um sistema, diversos aspectos do software devem ser documentados, 

incluindo atributos de qualidade pretendidos, modos de operação e falha. 

Segundo estes mesmos autores, estudos de confiabilidade de software são 

cruciais para a estimativa de falhas de campo de software. Quando a confiabilidade é 

confirmada, aplicações mais confiáveis de software podem ser criadas. A 
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confiabilidade de aplicativos de software é definida como: 1 -  a probabilidade de um 

dado sistema desempenhar a sua função adequadamente durante um período 

especificado de tempo sob o funcionamento e condições esperadas; 2 - a 

probabilidade de que o software irá operar livre de falhas em um ambiente fixo por um 

intervalo fixo de tempo.  

O Apêndice F mostra uma representação geral de toda a cadeia de causas de 

falhas. Neste cadeia estão representadas algumas falhas na cadeia de eventos que 

podem ser originadas por falha de software e que podem levar à falha do evento de 

topo. Neste exemplo, oitenta e um fatores diferentes podem influenciar vinte e sete 

eventos intermediários que, por sua vez, podem influenciar três eventos 

intermediários, três camadas de proteção e três camadas reativas. 

2.10 CONFIABILIDADE HUMANA 

2.10.1 Importância da Confiabilidade Humana 

O Apêndice C apresenta cronologicamente 6 artigos estado da arte publicados 

nos últimos três anos sobre confiabilidade humana. Dentre estes, Epin (2008) 

desenvolve um método que integra as características dos métodos existentes e a 

experiência com uma simulação em uma planta industrial, Chang e Wang (2010) 

analisa os fatores de risco humanos significativos em técnicos de manutenção de 

aeronaves na indústria aérea e Podofillini e Dang (2013) apresenta uma abordagem 

Bayesiana para estimativas de experts sobre as probabilidades de erro humano. Estes 

artigos apresentam estudos com sugestões de técnicas e métodos de modelagem 

para análise de confiabilidade humana. 

Chang e Wang (2010), estudou os fatores de risco humanos significativos em 

técnicos de companhias  aéreas. O autores realizaram um estudo empírico das 

companhias aéreas em Taiwan para determinar esses fatores de risco e para ilustrar 

como uma abordagem quantificável pode integrar opiniões de especialistas sobre a 

importância relativa dos fatores de risco. A segurança da aviação depende 

grandemente dos esforços de todos os envolvidos no sistema que, infelizmente, não 

está livre de riscos. Neste sistema  estão envolvidos fatores humanos, que podem ser 

fatores causais em falhas de aviação. Os técnicos normalmente executam tarefas 

variadas com tempo limitado, feedback mínimo e, às vezes, em condições ambientais 

difíceis.  
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A fabricação de motores a jato utiliza tecnologias avançadas em rápido 

desenvolvimento. Como a complexidade de tais operações se apresentam 

naturalmente, novas possibilidades de erro humano e avarias subsequentes afetam a 

segurança do sistema. A ação humana é variável fundamental na segurança de 

sistema e pode impactar o resultado final. 

Segundo Chang e Wang (2010), nos últimos anos, a indústria de aviação 

começou gradualmente a fazer uso de gerenciamento de risco e análise de incidentes. 

Segundo este autor, o primeiro e mais importante passo na gestão de risco é a 

identificação do mesmo. Se o risco não pode ser identificado com precisão, não pode 

ser analisado ou avaliado. Uma vez que perigos reais e potenciais sejam identificados, 

uma avaliação para identificação de causas básicas deve ser feita, a fim de se 

conhecer o impacto global desta falha no sistema como um todo.  

2.10.2 Abordagens atuais em modelagem de confiabilidade humana  

Sundaramurthi e Smidts (2013) pesquisaram  sobre  modelos de confiabilidade 

para determinação de margens de segurança e risco em usinas de energia nuclear 

através de análise de risco probabilística. Este considerou  análise de confiabilidade 

humana e utilizou redes Bayesianas para os fatores de desempenho e as 

probabilidades condicionais de cada fator foram calculadas a partir de dados 

coletados de aviação e acidentes nucleares. A pesquisa enumera as 

alterações/adições necessárias para permitir a incorporação da análise de 

confiabilidade humana em um modelo de confiabilidade de sistema. 

Segundo Sundaramurthi e Smidts (2013), a previsão de desempenho humano 

é incerta, pois é altamente dinâmica e varia significativamente com a mudança de 

condições. O valor desta probabilidade varia de acordo com a diversidade de 

contextos em que os operadores executam suas ações. A incorporação de um modelo 

de desempenho humano em modelagem de sistemas de segurança  proporciona um 

grande desenvolvimento no sentido de reduzir as margens de incerteza.  

Sundaramurthi e Smidts (2013) revisam os métodos existentes de análise de 

confiabilidade humana para identificar o método apropriado para a indústria nuclear. 

Este propõe melhorias no método de análise de confiabilidade humana selecionado 

para incorporação a esta indústria. Redes Bayesianas são úteis em análise de 

confiabilidade humana porque novos dados podem ser adicionados ao modelo à 
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medida que se tornam disponíveis. Esta é uma característica especialmente 

importante para análise de confiabilidade humana porque dados podem se originar 

simultaneamente de várias fontes disponíveis.  

Considerando que as redes Bayesianas podem modelar a estrutura causal de 

um modelo e que no processo de fabricação muitos fatores interferem no desempenho 

humano, conclui-se então que elas podem ser utlizadas para modelar a estrutura 

causal de relações de dependência entre os diversos fatores do sistema. A 

incorporação de um modelo de análise de confiabilidade humana no modelo de 

cálculo da probabilidade de falha de um motor a jato proporciona avanços no sentido 

de reduzir as margens de incerteza. No desenvolvimento do modelo de análise de 

confiabilidade se buscarão métodos eficientes de análise de confiabilidade humana. 

Segundo Sundaramurthi e Smidts (2013), uma disponibilidade limitada de 

tempo tem efeitos psicológicos no operador. Quando uma condição anormal é 

detectada, o operador se torna alerta e revisa seu objetivo principal. Sua seleção 

depende do tempo disponível, da criticidade da condição anormal. Esses fatores 

influenciam no nível de stress do operador. Espera-se que sob condições de alto 

estresse, um operador esteja inclinado a manter a segurança global, enquanto que 

sob condições de baixa-tensão, um operador irá tentar solucionar problemas. Em caso 

de avaria de um equipamento, o operador irá aplicar uma resposta instintiva com base 

em sua formação profissional; por exemplo, isolar o equipamento ou mudar para um 

outro.  

Segundo Sundaramurthi e Smidts (2013), a resposta instintiva é orientada pelo 

objetivo. Um operador tenta cumprir o objetivo principal, dividindo-o em sub metas e 

depois tenta satisfazer cada uma, consecutivamente, adotando as estratégias acima 

mencionadas. Durante este processo iterativo, o estado psicológico do operador é 

afetado com base no feedback da organização. Uma resposta negativa da 

organização pode aumentar o nível de stress dos operadores. Se o nível de stress 

cruza um limite, é necessária uma mudança do objetivo. A base de conhecimentos de 

um operador é um repositório de modelos mentais. Estes modelos são construídos 

dinamicamente, são modificados e expandidos pelo operador, à medida que interage 

e aprende a partir do ambiente.  

Um técnico de fabricação de motores pode ler instruções de fabricação ou  

inferi-las de outras instruções e experiências prévias. Estas instruções são facilmente 
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esquecidas, a menos que sejam frequentemente revistas. Estas instruções ajudam a 

formar junto com os outros elementos o modelo mental do operador. Eventos básicos 

de falhas de um técnico podem levar a falhas operacionais de um motor. 

As consequências da falha humana no processo de fabricação de motores a 

jato são muito representativas. Das metodologias sugeridas no Quadro 02, a  árvore 

de falhas é ideal para  analisar os efeitos deste tipo de falha. A título de exemplo de 

aplicação de árvore de falhas, considera-se um evento crítico no processo, que seria 

a fabricação incorreta de um motor na linha de fabricação. Este evento seria nomeado 

evento topo na árvore de falhas.  

O Quadro do Apêndice G mostra uma representação geral de toda a cadeia de 

causas de falhas com foco em confiabilidade humana. Neste Quadro estão 

representadas algumas falhas na cadeia de eventos que podem ser originadas por 

falha humana e que podem levar à falha do evento de topo. Neste exemplo oitenta e 

um fatores diferentes podem influenciar vinte e sete eventos intermediários que, por 

sua vez, podem influenciar três eventos intermediários, três camadas de proteção e 

três camadas reativas.  
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3 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE 

RISCO DE FALHAS DE MOTORES A JATO EM SITUAÇÃO OPERACIONAL DE 

FABRICAÇÃO 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS EM FABRICAÇÃO DE 

MOTORES A JATO  

 
O estudo foi suportado por uma pesquisa de campo realizada em uma indústria 

multinacional de produção de motores. O propósito da pesquisa foi: (a) mapear os 

processos críticos de fabricação de motores, e (b) levantar, através de pesquisa com 

a equipe técnica das respectivas áreas, os respectivos fatores de risco e os processos 

críticos na fabricação de motores. 

A fim de identificar as etapas críticas e os fatores de riscos em uma situação 

operacional, bem como aplicar as metodologias de modelagem sugeridas pela 

literatura apresentada no Capítulo 2, sequências específicas foram seguidas. A 

metodologia proposta utiliza  árvore de falhas, árvore de eventos e redes Bayesianas 

combinadas em apenas um modelo e aplicadas em uma situação operacional. A 

árvore de falhas foi construída seguindo as etapas listadas no Quadro 06. 

Quadro 06 – Etapas para construção da árvore de falhas 

Etapas para construção da árvore de falhas 

01 Definir processo completo de fabricação de motores com auxílio de 
especialistas; 

02 Identificar evento de topo (ET)  (evento crítico de falha em potencial) ; 

03 Definir processos críticos ; 

04 Identificar eventos críticos de falha em cada processo – EIi (eventos 
intermediários) ; 

05 Identificar causas dos eventos críticos de falha de cada processo – EBi 
(eventos básicos) ; 

06 Definir relações de dependência entre eventos básicos EBi – Porta lógica “E” / 
“OU” ; 

07 Definir fatores que influenciam eventos básicos - Fi ; 

08 Definir relações de dependência entre os fatores Fi – Porta lógica “E” / “OU” ; 

09 Identificar no processo de fabricação as camadas de proteção preventivas 
(CPi) que podem evitar falhas nos sub-processos ; 

10 Identificar eventos críticos que podem causar falhas nas camadas de proteção 
- EBi (eventos básicos) ; 

11 Definir relações de dependência entre eventos básicos EBi nas camadas de 
proteção – Porta lógica “E” / “OU” ; 

12 Definir fatores que influenciam eventos básicos nas camadas de proteção - Fi ; 

13 Definir relações de dependência entre os fatores Fi nas camadas de proteção – 
Porta lógica “E” / “OU” ; 
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14 Representar graficamente os eventos  ET, EIi, EBi em um fluxograma como 
mostra a Figura 42 e definir a árvore de falhas e os fatores Fi em redes 
Bayesianas ; 

 

Uma vez que os processos e subprocessos críticos e as camadas de proteção 

preventivas foram identificadas conforme Quadro 06, cada subprocesso (SPi) e cada 

camada preventiva (CPi) foram representados em um fluxo como mostrado na Figura 

42. Esta representação possibilita a identificação de todos os eventos básicos que 

influenciam os subprocessos e as camadas preventivas, bem como os fatores que 

influenciam cada um deste eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Fluxo para representação dos processos críticos e camadas de proteção 

preventivas 
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O Quadro 07 apresenta as etapas seguidas na definição das causas básicas, 

mostrando a definição e descrição das variáveis, árvores lógicas e equações 

associadas no processo principal e camada preventiva. 

Quadro 07 – Detalhamento das etapas para construção da árvore de falhas 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição de variáveis Ärvores lógicas Equações 

 

P
ro

c
e
s
s
o
 P

ri
n
c
ip

a
l 

Evento de 
topo (ET) 

O evento de topo 
caracteriza o evento 
crítico em potencial no 
sistema. 

 
 

 

As equações que relacionam  
cada evento básico que afeta o 
ET estão definidas abaixo.  

Eventos 
intermediári
os (Ei) 

Os eventos causais 
intermediários imediatos 
(Ei) sózinhos ou em 
combinação, através de 
uma porta lógica OU, 
levarão ao evento de 
topo. A probabilidade do 
evento de topo é igual 
união dos eventos EIi, 
que na prática, é igual 
ao somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
EIi. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) dos 
processos 
principais 

Os eventos básicos  
causais (EBi) sózinhos 
ou em combinação, 
através de uma porta 
lógica OU,  levarão ao 
evento intermediário 
(EIi). A probabilidade do 
evento EIi é igual união 
dos eventos EBi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
EBi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
dos 
processos 
principais. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
afetam os eventos 
básicos  causais (EBi) 
que levarão a falha dos 
(EIi)  e podem se 
analisados por rede 
Bayesianas. A 
probabilidade do evento 
EBi é igual união dos 
eventos Fi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
Fi. 
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Camadas 
preventivas 
(CPi) 

As camadas preventivas 
(CPi) impedem que os 
eventos intermediários 
causem o evento de 
topo  (ET) 

 
 

 
As equações que relacionam  
cada evento básico das 
camadas preventivas que 
afetam o ET estão definidas 
abaixo. 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CPi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) sózinhos 
ou em combinação, 
através de uma porta 
lógica OU,  levarão a 
falha da camada 
preventiva CPi. A 
probabilidade do evento 
CPi é igual união dos 
eventos EBi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
EBi. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
prevetivas 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
afetam os eventos 
básicos  causais (EBi) 
que levarão a falha das 
(CPi) e são analisados 
por rede Bayesianas. A 
probabilidade do evento 
EBi é igual união dos 
eventos Fi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
Fi. 
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A árvore de eventos foi construída seguindo as etapas listadas no Quadro 08. 

Quadro 08 – Etapas para construção da árvore de eventos. 

Etapas para construção da árvore de eventos 

01 Iniciar com o evento de topo ET (evento crítico de falha em potencial); 

02 Identificar no processo de fabricação as camadas de proteção reativas (CRi), 
que podem evitar falha operacional de um motor, considerando que o evento 
de topo (motor fabricado incorretamente) tenha ocorrido; 

02 Ordenar camadas reativas (CRi) na sequência temporal em que aconteçam; 

03 Identificar eventos críticos que podem causar falhas nas camadas de proteção 
reativas - EBi (eventos básicos); 

04 Definir relações de dependência entre eventos básicos EBi nas camadas de 
proteção reativas – Porta lógica “E” / “OU”; 

05 Definir fatores que influenciam eventos básicos nas camadas de proteção 
reativas - Fi; 

06 Definir relações de dependência entre os fatores Fi nas camadas de proteção 
reativas – Porta lógica “E” / “OU”; 

07 Representar gráficamente os eventos  ET, CRi, EBi, Fi em um fluxograma 
como mostra a Figura 43 e definir a  árvore de eventos e os fatores Fi em redes 
Bayesianas; 

Uma vez que as camadas de proteção reativas foram  identificadas conforme 

Quadro 08, cada camada reativa (CRi) foi representada em um fluxo como mostrado 

na Figura 43. Esta representação possibilita a identificação de todos os eventos 

básicos que influenciam as camadas reativas e os fatores que influenciam cada um 

deste eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Fluxo para representação das camadas de proteção reativas  
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O Quadro  09 apresenta as etapas seguidas na definição das causas básicas, 

mostrando a definição e descrição das variáveis, árvores lógicas e equações 

associadas na camada reativa. 

Quadro 09 – Detalhamanto das etapas para construção da árvore de eventos. 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição Ärvores lógicas Equações 

 

C
a
m

a
d
a
s
 r

e
a
ti
v
a
s
 

Camadas 
reativas 
(CRi) 

As camadas reativas 
(CRi) são utilizadas para 
evitar que o evento de 
topo (ET) cause uma 
falha operacional (FO).  
A probabilidade de falha 
operacional (FO) é igual 
a interseção dos 
eventos ET, CR1, CR2 e 
CR3, que na prática, é 
igual ao produto dos  
eventos ET, CR1, CR2 e 
CR3. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CRi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) sózinhos 
ou em combinação, 
através de uma porta 
lógica OU,  levarão a 
falha da camada reativa 
CRi. A probabilidade do 
evento CRi é igual união 
dos eventos EBi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das prob.de 
falhas dos eventos EBi. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
reativas. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
afetam os eventos 
básicos  causais (EBi) 
que levarão a falha das 
(CRi) e são analisados 
por rede Bayesianas. A 
probabilidade do evento 
EBi é igual união dos 
eventos Fi, que na 
prática, é igual ao 
somatório das 
probabilidade de falhas 
de cada um dos eventos 
Fi. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  



  124 

A finalidade da análise das camadas de proteção com a metodologia 

denominada LOPA (Layer of Protection Analysis) foi determinar se haviam camadas 

de proteção suficientes contra um cenário de falha. Um cenário pode necessitar de 

uma ou mais camadas de proteção, dependendo da complexidade e potencial 

severidade da consequência. Considerando que as camadas de proteção não são 

perfeitamente efetivas, um número suficiente de camadas de proteção foi  planejado 

para tornar uma falha tolerável.  

Considerando que o risco estimado dos cenários poderiam não ser aceitáveis, 

camadas de proteção adicionais foram adicionadas. Se uma camada funciona como 

planejado, a consequência é evitada. Se esta primeira camada não funciona, uma 

segunda camada entra em ação e assim por diante. Se todas as camada falharem, a 

consequência indesejada irá ocorrer. O diagrama de Bow-Tie foi construído seguindo 

as etapas do Quadro 10. 

Quadro 10 – Etapas para construção do diagrama de Bow-Tie 

Etapas para construção do diagrama de Bow-Tie 

01 Conectar a árvore de falhase  a árvore de eventos pelo evento de topo; 

02 Posicionar a árvore de falhas no lado esquerdo do diagrama; 

03 Posicionar a árvore de eventos no lado direito do do diagrama. 

Uma vez que a árvore de falhas e árvore de eventos tenham sido construídas 

conforme Quadros anteriores, estas são conectadas pelo evento de topo, conforme 

mostra a Figura 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Fluxo para representação dos processos críticos, camadas de proteção 

preventivas e camadas de proteção reativas  
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O Quadro 11 apresenta o diagram de Bow-Tie completo mostrando os 

processos básicos e camadas preventivas/reativas.  

Quadro 11 – Detalhamanto das etapas para construção da árvore de eventos. 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição Ärvores lógicas 

 

D
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g
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m
a

 B
o
w

-T
ie

 c
o
m

p
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 c

o
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c
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, 
c
a
m

d
a
s
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v
e
n
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v
a
s
 e

 r
e
a
ti
v
a
s
. 

Causas  
básicas do 
evento de 
topo e (EBi) 
que afetam 
CRi 

A probabilidade de falha 
operacional é uma 
combinação de todas as 
equações apresentadas 
anteriormente.  

 
\ 
 

 
 

 

As redes Bayesianas foram construídas seguindo as etapas descritas no Quadro 12. 

Quadro 12 – Etapas para construção das redes Bayesianas. 

Etapas para construção das redes Bayesianas 

01 Identificar as variáveis (Fi) que são relevantes ao problema e que influenciam 
eventos básicos nas camadas de proteção preventivas e reativas, mantendo-as 
a um número mínimo necessário; 

02 Criar um nó correpondente a cada variável identificada ;  

02 Identificar o estado de cada variável: discreta ou contínua; 

03 Identificar a relação de dependência entre as variáveis; 

04 Para cada variável definir o quadro de probabilidades; 

05 Representar graficamente as variáveis (Fi) e suas relações de dependência em 
um fluxograma como mostra a Figura 52, 53 e 54  e definir a árvore de eventos 
e os fatores Fi em redes Bayesianas; 

Uma vez que as variáveis foram identificadas conforme Quadro 12, cada 

variável (Fi) foi representada em um fluxo vinculado a cada evento básico (EBi), como 

mostrado na Figura 45. 
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Figura 45 – Fluxo para representação de redes Bayesianas associadas a cada evento básico 

A Figura 45 mostra os fatores F1, F2 e F3, que são as variáveis que afetam os 

eventos intermediários EBi. Estas variáveis são representadas em nós e ligadas uma 

a outra por sua relação de dependência. Para cada variável é estabelecida uma tabela 

de probabilidade condicional. 

3.2 PROCESSO PARA ELICITAÇÃO DE PROBABILIDADES 

O processo para elicitação de probabilidades na preparação de redes 

Bayesianas utilizada neste estudo foi definida com base nos conceitos estabelecidos 

por Clemen e Winkler (2000), Cooke e Kelly (2010), Ayyub (2006); Roelen (2008) e 

Brooker (2011). A elicitação de probabilidades por especialistas foi feita seguindo as 

etapas descritas no Quadro 13.  

Quadro 13 – Etapas para elicitação de probabilidades por especialistas. 

Etapas para elicitação de probabilidades por especialistas 

01 Identificar e selecionar as perguntas a serem feitas aos especialistas com base 

nas redes Bayesianas preparadas com os fatores obtidos na pesquisa de 

campo realizada.  
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02 Identificar e selecionar os especialistas com base em critérios predefinidos no 

formulário de elicitação.  

03 Treinar especialistas nos métodos de elicitação, discutir o processo e refinar as 

perguntas. 

04 Apresentar formulários para preenchimento das probabilidades estimadas 

pelos especialistas.  

05 Elicitar a opinião dos especialistas e solicitar que os formulários sejam 

preenchidos com as probabilidades estimadas e com a experiência de cada 

especialista. 

06 Analisar os dados obtidos nos formulários e calcular os pesos a serem 

atribuídos a cada especialista. 

07 Agregar e estimar probabilidades finais aplicando a formula definida no 

formulário de elicitação. 

A primeira etapa foi a seleção de perguntas, e estas foram selecionadas com 

base na rede Bayesiana elaborada para cada evento básico (EBi) em função dos 

dados obtidos na pesquisa de campo. A fim de obter as probabilidades desejadas, 

perguntas especificas foram elaboradas sobre a probabilidade de ocorrência de cada 

nó raiz. A seguir, especialistas foram selecionados para estimar as probabilidades. Os 

especialistas escolhidos possuíam o conhecimento especifico necessário no assunto 

em questão e fizeram julgamentos baseados em sua experiência com dados reais. 

Estes foram treinados no processo de elicitação e ao final do treinamento os 

formulários com as perguntas foram apresentados aos mesmos para preenchimento. 

Os formulários foram preenchidos com as probabilidades estimadas e com 

informações sobre sua experiência especifica com o assunto. A seguir, os dados 

obtidos foram analisados e as probabilidades agregadas foram obtidas com a 

utilização da fórmula apresentada no formulário. 

A modelagem de situação operacional no processo de fabricação de motores 

a jato, utilizando as metodologias descritas anteriormente, foi feita com a utlização do 

software AgenaRisk (2007) para redes Bayesianas. Alguns softwares aplicáveis a 

árvore de falhas e eventos foram analisados e não atendiam as necessidades de 

simulação utilizando redes Bayesianas. A solução encontrada foi a conversão das 

árvores de falhas e eventos em redes Bayesianas e a utilização de um software de 

redes Bayesians das Este software foi escolhido por atender a necessidade da  

A fim de desenvolver o modelo com base na metodologia descrita 

anteriormente, os processos críticos de fabricação de motores foram definidos com 

auxílio de especialistas. A Figura 46 ilustra os vários processos críticos utilizados na 
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fabricação de um motor a jato. O processo 1 representa a fabricação do conjunto de 

turbina de alta pressão, que começa pela instalação das palhetas no disco de turbina 

(subprocesso 1A). Antes desta instalação necessita-se saber a sequência de 

distribuição das palhetas ao redor do disco de turbina, informação que é obtida com a 

utilização do Software 3 no subprocesso 1B. Este software distribui as palhetas por 

ordem de peso momento. Uma vez montado, o conjunto é verificado quanto à 

concentricidade, paralelismo e perpendicularismo, utilizando o software 1.  

O processo 2 representa a fabricação do compressor de alta pressão, que 

começa pela instalação das palhetas no disco do compressor (subprocesso 2A). Antes 

desta instalação, necessita-se saber a sequência de distribuição das palhetas ao redor 

do disco de compressor, informação que é obtida com a utilização do software 3 no 

subprocesso 1B, que distribui as palhetas por ordem de peso momento. Uma vez 

montado, o conjunto é verificado quanto à concentricidade, paralelismo e 

perpendicularismo, utilizando o software 2.  

No processo 3 o conjunto de turbina e compressor são acoplados um ao outro 

para formar o rotor do compressor/turbina, que é verificado quanto ao balanceamento, 

usando o software 3. No processo 4 as extremidades das palhetas do compressor e 

turbina são usinadas utilizando o software 4. No processo 5 a parte estatora da turbina 

é usinada utilizando o software 5. No processo 6 o rotor do compressor / turbina é 

finalmente montado ao restante dos módulos do motor. No processo 7 as palhetas da 

entrada do compressor são distribuídas por peso momento, utilizando software 1 e 

são instaladas no disco respectivo.  

No processo 8, o motor é submetido ao funcionamento normal na célula de 

teste usando o software 6. No processo 9 o motor é submetido à inspeção interna com 

um equipamento de boroscopia para verificar a integridade dos componentes internos 

utilizando software 7. No processo 10 o motor é submetido à inspeção interna com um 

equipamento de boroscopia no cliente para verificar a integridade dos componentes 

internos após transporte. No processo 11 o motor é submetido a teste de operação 

em terra, antes de fazer o primeiro voo de certificação da aeronave.  

No processo de produção de motores a jato, como em qualquer outra atividade, 

há sempre uma limitação de investimentos e custos de operação. Devido à criticidade 

dos processos, a questão de segurança tem que ser resolvida logo no início e, nesse 
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caso, uma análise quantitativa torna-se uma necessidade. Para realizar uma análise 

de risco quantitativa e calcular matematicamente a probabilidade de falha do motor 

em operação, torna-se necessário calcular primeiro a probabilidade de um motor ser 

fabricado incorretamente e, a seguir, a probabilidade de falha das camadas de 

proteção existentes após o processo de fabricação. Para calcular a probabilidade de 

falha de um motor, torna-se necessário recorrer a um número de cenários diferentes 

que cobrem um leque de possibilidades, representadas por uma sequência de 

probabilidades em cada cenário possível.  

No Capítulo 4 são analisados vários cenários, incluindo a probabilidade de 

ocorrência de eventos básicos indesejados, que resultam em eventos intermediários, 

que são, por sua vez, detectados por camadas de proteção preventivas. 

Concomitantemente, com a análise de cenários, são analisadas as influências das 

diversas atividades de engenharia, manutenção, qualidade e operação no 

funcionamento correto dos processos de produção e das camadas  preventivas e 

reativas. Como exemplo de ações de qualidade pode-se destacar  a calibração de 

instrumentos. Como ações de engenharia, pode-se destacar a precisão de instruções 

de fabricação e especificações de processo.   

 A Figura 46 apresenta os processos críticos princípais na fabricação de 

motores. Após a identificação dos processos críticos e desenvolvimento do mapa de 

processos, o evento pivô foi  identificado como sendo a montagem completa do motor. 

O motor pode ou não ter sido montado corretamente, o que  conduz a estados finais 

diferentes. 
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Figura 46 – Processo de fabricação de motores a jato 
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3.3 APLICAÇÃO DA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE RISCOS 

Conforme definido por Taha (2008), um gráfico ou diagrama deve ser usado 

para a representação idealizada, o que caracteriza um modelo. As probabilidades de 

falhas de etapas críticas dos processos críticos de fabricação de motores são 

representados com um diagrama de Bow-Tie com o objetivo de calcular a 

probabilidade de falha operacional. O evento topo seria uma montagem incorreta de 

um motor em uma linha de montagem. 

Um primeiro processo crítico (Processo 1) na montagem do motor é a 

montagem da turbina, representada na Figura 47. Conforme descrito anteriormente, 

esta montagem começa pela instalação das palhetas no disco de turbina 

(subprocesso 1A) e termina com a verificação do conjunto quanto à concentricidade, 

paralelismo e perpendicularismo, utilizando o Software 1.  

O Quadro 14 mostra a aplicação da metodologia descrita anteriormente ao 

Processo 1 e detalhes do processo principal, camada preventiva e camada reativa. 

Quadro 14 – Etapas para construção da árvore de eventos – Montagem Turbina 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição Árvores lógicas Ilustração 

 

P
ro

c
e
s
s
o
 P

ri
n
c
ip

a
l 

Evento de 
topo (ET) 

O evento de topo é a 
fabricação incorreta de 
um motor. 

 
 
 

 

 
Motor  

 

 

Eventos 
intermediári
os (Ei) 

Um  eventos causal 
intermediário imediato 
(EI1) é a falha na 
montagem da turbina. 
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Eventos 
básicos 
(EBi) dos 
processos 
principais 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que 
podem levar a EI1 são 
falha no software usado 
na distribuição das 
palhetas da turbina, 
falha falha na instalação 
das palhetas da turbina 
e falha no software 
utilizado na medição de 
concentricidade do 
conjunto de turbina. 

 
 
 

 

 
 

Turbina 
 
 

 
 
 
 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
dos 
processos 
principais. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que podem levar a EB1 
são falha na 
programação, falha na 
definição de requisitos 
de software e falha no 
treinamento do 
programador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
a
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Camadas 
preventivas 
(CPi) 

Uma camada preventiva 
(CP1) é o 
balanceamento 
dinâmico, que irá 
detectar qualquer falha 
cometida na montagem 
da turbina. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanceamento da turbina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CPi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que   
levarão a falha de 
balanceamento (CP1) 
são falha no software de 
balanceamento, falha do 
técnico e falha na 
calibração de 
ferramenta de 
balanceamento.  

 
 
 
 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos 
(EBi) das 
camadas 
prevetivas 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de 
balanceamanto (EB1) 
são  falha na 
programação, falha na 
definição de requisitos 
de software e falha no 
treinamento do 
programador. 
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Camadas 
reativas 
(CRi) 

Uma camada reativa 
(CR1) é o teste 
operacional do motor 
em banco de provas. 

 
 

 

 
Motor em teste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CRi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que 
levarão a falha da 
camada reativa CR1  
são falha no software de 
teste, falha do técnico e 
falha na calibração dos 
instrumentos  de teste 
operacional. 

 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
reativas. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de teste (EB1) 
são  falha na 
programação, falha na 
definição de requisitos 
de software e falha no 
treinamento do 
programador. 

 
 

 
 

Como descrito no Quadro 14, alguns eventos básicos (EB1, EB2 e EB3) 

poderiam ocorrer, como falha no software usado na distribuição das palhetas da 

turbina, falha na instalação das palhetas da turbina e falha no software utilizado na 

medição de concentricidade do conjunto de turbina, e estes podem levar a um evento 

intermediário (EI1), que seria falha na montagem da turbina, que poderia levar ao 

evento topo (ET), que seria a montagem incorreta do motor.  

 

 

 

 

Figura 47 - Representação de uma turbina de um motor a jato 

 mostrando as palhetas e discos de turbina.                               

A Figura 47 ilustra a estrutura principal de uma turbina com os discos, eixos e 

palhetas. A turbina é um módulo crítico, que é montado com auxílio de software.  Um 
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evento básico EB1, como falha no software usado na distribuição das palhetas, 

poderia ser causado por fatores F1, F2 e F3, como por exemplo: falha na 

programação, falha na definição de requisitos de software e falha no treinamento do 

programador.  O evento EB1, por sua vez, irá causar o evento intermediário EI1 

através de uma porta lógica, e este evento EI1 irá levar ao evento topo (ET) também 

através de um porta lógica. Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta 

lógica “E” ou “OU”, conforme definido no Capítulo 2. 

Uma camada de proteção do tipo preventiva (CP1), como por exemplo, 

balanceamento dinâmico, deve ser introduzida na árvore de falhas de forma a impedir 

que o evento EI1 (falha na montagem da turbina) cause a ocorrência do evento de 

topo. Para o evento de topo ocorrer, os eventos EI1 e CP1 devem ocorrer 

simultaneamente, o mesmo raciocínio seria válido para outro evento básico EI2 e CP2, 

bem como para o evento EI3 e CP3. Como descrito no Capítulo 2, os eventos EI1 e 

CP1 estão ligados a uma porta lógica “E“. Para o evento de topo ocorrer ambos os 

eventos CP1 e EI1 devem acontecer simultaneamente.  

Um segundo processo crítico (processo 2) na montagem do motor é a 

montagem do compressor, representado na Figura 48. Este começa pela instalação 

das palhetas no disco do compressor (subprocesso 2A) e termina com a verificação 

quanto à concentricidade, paralelismo e perpendicularismo, utilizando o Software 2.  

O Quadro 15 mostra a aplicação da metodologia descrita anteriormente ao 

Processo 2 e detalhes do processo principal, camada preventiva e camada reativa. 

Quadro 15 – Etapas para construção da árvore de eventos - Montagem Compressor 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição Árvores lógicas Ilustração 

 

P
ro

c
e
s
s
o
 P

ri
n
c
ip

a
l 

Evento de 
topo (ET) 

O evento de topo é a 
fabricação incorreta de 
um motor. 

 
 

 

 
Motor 
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Eventos 
intermediári
os (Ei) 

Um  eventos causal 
intermediário imediato 
(EI2) é  falha na 
montagem do 
compressor. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compressor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eventos 
básicos 
(EBi) dos 
processos 
principais 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que levam 
a EI2 são falha no 
software usado na 
distribuição das palhetas 
do compressor, falha 
falha na instalação das 
palhetas do compressor 
e falha no software 
utilizado na medição de 
concentricidade do 
conjunto do compressor. 

 
 
 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
dos 
processos 
principais. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam eventos 
básicos(EBi) são falha 
na programação, falha 
na definição de 
requisitos de software e 
falha no treinamento do 
programador. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

C
a
m

a
d
a
s
 p

re
v
e
n
ti
v
a
s
 

 

Camadas 
preventivas 
(CPi) 

Uma camada preventiva 
(CP2) é o 
balanceamento 
dinâmico, que irá 
detectar qualquer falha 
cometida na montagem 
da turbina. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanceamento do 
compressor 

 
 

 
 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CPi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que   
levarão a falha de 
balanceamento CP2 são 
falha no software de 
balanceamento, falha do 
técnico e falha na 
calibração de 
ferramenta de 
balanceamento.  
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Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
preventivas 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de 
balanceamanto (EB1) 
são  falha na 
programação, falha na 
definição de requisitos 
de software e falha no 
treinamento do 
programador. 

 
 

 

 

C
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Camadas 
reativas 
(CRi) 

Uma camada reativa 
(CR1) é o teste 
operacional do motor 
em banco de provas. 

 
 

 

 
Motor em teste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CRi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que 
levarão a falha da 
camada reativa CR1  
são falha no software de 
teste, falha do técnico e 
falha na calibração dos 
instrumentos  de teste 
operacional. 

 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
reativas. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de teste são  
falha na programação, 
falha na definição de 
requisitos de software e 
falha no treinamento do 
programador. 

 
 
 

 

 

Como descrito no Quadro 15, da mesma forma que na montagem da turbina, 

alguns eventos básicos (EB1, EB2 e EB3) poderiam ocorrer, como falha no software 

usado na distribuição das palhetas do compressor, falha na instalação das palhetas 

do compressor e falha no software utilizado na medição de concentricidade do 

conjunto de compressor, e estes podem levar a um evento intermediário (EI2), que 

seria falha na montagem do compressor, que poderia levar ao evento topo (ET), que 

seria a montagem incorreta do motor. 



  137 

 

 

  

 

Figura 48 – Representação de um compressor de um motor a jato  

mostrando as palhetas e discos de compressor.                                 

      

A Figura 48 ilustra a estrutura principal de um compressor com os discos, spool 

e palhetas. O compressor é um módulo crítico, que é montado com auxílio de software. 

Um evento básico EB1, como falha no software usado na distribuição das palhetas do 

compressor, pode ser causado por fatores F1, F2 e F3, como por exemplo, falha na 

programação, falha na definição de requisitos de software e falha no treinamento do 

programador.  O evento EB1, por sua vez, irá causar o evento intermediário EI2 

através de uma porta lógica, e este evento EI2 irá levar ao evento topo (ET) também 

através de um porta lógica. Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta 

lógica “E” ou “OU”, conforme definido no Capítulo 2.   

Uma camada de proteção do tipo preventiva (CP2), como por exemplo 

balanceamento dinâmico, pode ser introduzida na árvore de falhas de forma a impedir 

que o evento EI2 (falha na montagem do compressor) cause a ocorrência do evento 

de topo. Para o evento de topo ocorrer os eventos EI2 e CP2 devem ocorrer 

simultaneamente. Como descrito no Capítulo 2, os eventos EI2 e CP2 estão ligados a 

uma porta lógica “E“. Para o evento de topo ocorrer, ambos os eventos CP2 e EI2 

devem acontecer simultaneamente.  

Um terceiro processo crítico é a montagem do motor é o acoplamento do 

conjunto rotor (compressor + turbina). Neste processo o conjunto de turbina e 

compressor são acoplados um ao outro para formar o rotor do compressor/turbina. O 

Quadro 16 mostra a aplicação da metodologia descrita anteriormente ao Processo 3 

e detalhes do processo principal, camada preventiva e camada reativa. 
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Quadro 16 – Etapas para construção da árvore de eventos - Montagem Compressor 

e Turbina 

Processos Definição de 
variáveis 

Descrição Árvores lógicas Ilustração 

 

P
ro

c
e
s
s
o
 P

ri
n
c
ip

a
l 

Evento de 
topo (ET) 

O evento de topo é a 
fabricação incorreta de 
um motor. 

 
 

 

Motor 

 

 

Eventos 
intermediári
os (Ei) 

Um  eventos causal 
intermediário imediato 
(EI3) é  falha no 
acoplamento  
compressor e turbina. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conjunto compressor e 
turbina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) dos 
processos 
principais 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que 
podem levar ao evento 
EI3 são:falha no 
aquecimento dos 
componentes, falha na 
calibração dos 
equipamentos/instrumen
tos utilizados e falha nas 
instruções de 
montagem. 

 
 
 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
dos 
processos 
principais. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi) que 
podem causar falha no 
aquecimento dos 
componentes (EB1) são 
falha na calibração dos 
instrumentos de controle 
de temperatura, falta de 
treinamento do operador 
e instrução 
procedimento 
inadequada. 
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Camadas 
preventivas 
(CPi) 

Uma camada preventiva 
(CP3) é o 
balanceamento 
dinâmico, que irá 
detectar qualquer falha 
cometida na montagem 
da turbina. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanceamento compressor e 
da turbina 

 

 
 
 
 
 
 

Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CPi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que   
levarão a falha de 
balanceamento (CP3) 
são falha no software de 
balanceamento, falha do 
técnico e falha na 
calibração de 
ferramenta de 
balanceamento.  

 
 
 

 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
preventivas 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de 
balanceamanto (EB1) 
são  falha na 
programação, falha na 
definição de requisitos 
de software e falha no 
treinamento do 
programador. 
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Camadas 
reativas 
(CRi) 

Uma camada reativa 
(CR1) é o teste 
operacional do motor 
em banco de provas. 

 
 

 

 
Motor em teste 
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Eventos 
básicos 
(EBi) que 
afetam CRi 

Os eventos básicos  
causais (EBi) que 
levarào a falha da 
camada reativa CR1  
são falha no software de 
teste, falha do técnico e 
falha na calibração dos 
instrumentos  de teste 
operacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatores (Fi) 
que afetam 
eventos 
básicos(EBi) 
das 
camadas 
reativas. 

As variáveis ou fatores 
básicos causais (Fi)  
que afetam a falha no 
software de teste são  
falha na programação, 
falha na definição de 
requisitos de software e 
falha no treinamento do 
programador. 

 
 
 

 

 

Alguns eventos básicos (EB1, EB2 e EB3) poderiam ocorrer, como falha no 

aquecimento dos componentes, falha na calibração dos equipamentos/instrumentos 

utilizados e falha nas instruções de montagem e estes podem levar a um evento 

intermediário (EI3), que seria falha na montagem do conjunto compressor/turbina, que 

poderia levar ao evento topo (ET), que seria a montagem incorreta do motor.  

 

 

 

 

Figura 49 - Representação de um conjunto compressor e turbina de 

 um motor a jato mostrando as palhetas e discos de compressor e turbina.                                 

A Figura 49 ilustra a estrutura principal de um compressor  / turbina com os 

discos, spool, eixos e palhetas. O conjunto compressor / turbina é um módulo crítico, 

que é montado com aquecimento e resfriamento e com auxílio de software. Um evento 

básico EB1, como falha no aquecimento dos componentes poderia ser causado por 

fatores F1, F2 e F3, como por exemplo: falha na calibração dos instrumentos de 

controle de temperatura, falta de treinamento do operador e procedimento 

inadequado.  O evento EB1, por sua vez, irá causar o evento intermediário EI3 através 
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de uma porta lógica, e este evento EI3 irá levar ao evento topo (ET) também através 

de um porta lógica. Os fatores F1, F2 e F3 podem estar ligados a uma porta lógica “E” 

ou “OU”, conforme definido no Capítulo 2. Uma camada de proteção do tipo preventiva 

(CP3) como, por exemplo, balanceamento dinâmico do conjunto compressor/turbina, 

poderia ser introduzida na árvore de falhas de forma a impedir que o evento EI3 (falha 

na montagem do compressor/ turbina) cause a ocorrência do evento de topo. Para o 

evento de topo ocorrer os eventos E31 e CP3 devem ocorrer simultaneamente.  

Como descrito no Capítulo 2, os eventos EI3 e CP3 estão ligados a uma porta 

lógica “E“. Para o evento de topo ocorrer ambos os eventos CP3 e EI3 devem 

acontecer simultaneamente. A fim de evitar que a ocorrência do evento de topo (ET), 

que seria a falha na montagem de um motor, cause uma falha operacional (FO), 

camadas de proteção do tipo reativas (CR1, CR2 e CR3), como, por exemplo: teste 

do motor em banco de provas, inspeção boroscópica e teste de motor na aeronave 

em terra antes do primeiro vôo são criadas no sistema para identificar a falha e 

possibiltar um retrabalho (RT) para evitar a falha operacional FO. A falha operacional 

somente ocorrerá se todas as camadas de proteção do tipo reativas (CR1, CR2 e CR3) 

falharem simultaneamente, ou seja, o teste em banco de provas falhar, a inspeção 

boroscópica falhar e teste de motor na aeronave em terra falhar. O diagrama de Bow-

Tie completo apresentado na Figura 41  ilustra os eventos básicos, intermediários, 

camadas de proteção preventivas e reativas, a união entre os eventos EI1, EI2 e EI3 e 

interseção entre os eventos ET, CR1, CR2 e CR3.  

O Apêndice G apresenta uma representação geral de toda a cadeia de causas 

de falhas com foco em confiabilidade humana, as possíveis falhas na cadeia de 

eventos. Neste exemplo, 81 fatores diferentes podem influenciar 27 eventos 

intermediários que, por sua vez, podem influenciar 3 eventos intermediários, 3 

camadas de proteção e 3 camadas reativas 

3.3.1 Pesquisa com técnicos   

A fim de entender os riscos na produção de motores a jato e como o 

gerenciamento de riscos pode melhorar a segurança, foi realizada uma pesquisa com 

o pessoal  técnico diretamente ligado à fabricação de motores. Os dados foram 

coletados em uma amostra de técnicos das áreas, direta e indiretamente envolvidos 

com a fabricação de motores, conforme definido no Capítulo 1. A amostra é formada 
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de funcionários com experiência em montagem de motores, dentre estes estão 

noventa e dois funcionários da área de montagem de motores, cento e vinte um da 

área de montagem de acessórios, oitenta e tres da área de conFiguração e trezentos 

e vinte um das diferentes áreas de montagem de módulos e componentes.  

Um formulário foi preenchido por cada técnico, após assitir a uma palestra de 

três horas sobre Sistemas de Segurança na produção de motores. Neste formulário, 

apresentado no Apêndice K, foi registrado por cada técnico suas percepções sobre os 

riscos presentes no processo de fabricação de motores. As informações contidas nos 

formulários estão em inglês, pois estes foram utilizados para elicitação de 

probabilidades por especialistas estrangeiros. A elicitação de probabilidades por 

especialistas estrangeiros foi feita visando obter uma maior precisão nos valores 

elicitados.  

Conforme descrito no parágrafo anterior, a amostra para estudo e observação 

foi constituída de técnicos operacionais que trabalham apenas em áreas técnicas, que 

fazem parte da população da organização. O instrumento utilizado para coletar os 

dados foi o formulário apresentado no Apêndice K, que contém perguntas sobre os 

perigos e riscos presentes nas atividades de montagem de motores, componentes e 

módulos. Os dados obtidos na pesquisa com o pessoal técnico foram analisados em 

detalhes. Todos os formulários foram numerados e as respostas submetidas foram 

organizadas e categorizadas em uma planilha eletrônica. As categorias de riscos 

identificadas foram utilizadas para preparar as redes Bayesianas e identificar os 

processos críticos na montagem de motores. 

3.3.2 Reuniões e entrevistas com especialistas de áreas técnicas 

A fim de definir uma estratégia para o desenvolvimento do modelo de análise 

probabilística de riscos, dados adicionais foram coletados em um encontro 

(Workshop) com quarenta e cinco especialistas das áreas técnicas. O grupo de   

especialistas foi composto de líderes das áreas operacionais e gerentes. Este 

encontro objetivou a identificação de causas de falhas no sistema de segurança no 

ambiente da multinacional.  Todos os elementos documentados em formulários 

específicos foram analisados e consolidados, com o objetivo de utilizá-los no 

desenvolvimento do modelo.  
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Com o objetivo de identificar eventos básicos contribuintes para uma fabricação  

incorreta de motores, sete reuniões para análise de causas básicas de erros de 

montagem foram realizadas e as principais causas foram apresentadas e analisadas 

por sessenta e cinco especialistas (mais de 5 anos de experiência) das diversas áreas 

envolvidas no processo de montagem. O grupo de especialistas é composto de 

engenheiros, gerentes, líderes das áreas operacionais e técnicos com experiência em 

montagem de motores. As etapas críticas do processo de montagem foram definidas 

na Figura 46 e as principais causas básicas de falhas foram registradas para utilização 

no desenvolvimento das redes Bayesianas.  

As causas básicas de falhas e os riscos  foram analisados quanto à relação de 

dependência e foram utilizados em conjunto com o mapa do processo de fabricação 

mostrado no item 3.4.1.2 (Figura 46) e os modelos sugeridos pela literatura estado da 

arte, para desenvolver o modelo de análise probabilística de risco sendo proposto, 

que fez uso das ferramentas de análise probabilística de riscos  (árvores e falhas, 

árvore de eventos e redes Bayesianas) sugeridas pelos vários autores destes artigos 

estado da arte.  

Após a realização da pesquisa, reuniões e entrevistas, os fatores (Fi) que 

influenciam os eventos básicos foram identificados. Diferentes formas de abordagem 

de especialistas foram utilizadas para identificar os fatores causadores dos eventos 

básicos (EBi) de falha no processo de fabricação relacionados à confiabilidade 

humana, confiabilidade de software e confiabilidade de calibração de equipamentos. 

Os fatores identificados foram ordenados por sua relação de dependência e 

organizados na forma de estrutura Bayesiana com o software AgenaRisk (2007).  
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4 MODELO CAUSAL PARA ANÁLISE PROBABILISTICA DE RISCOS DE FALHA 

DE MOTOR EM SITUAÇÃO OPERACIONAL  

Este Capítulo apresenta o processo de verificação do modelo CAPEMO. A 

verificação foi realizada para assegurar-se de que uma correta quantificação tenha 

sido executada pelo modelo. Os resultados foram validados para certificar-se de que 

as árvores de falha, árvores de eventos e redes Bayesianas foram construídas 

corretamente. A Figura 50 mostra as atividades desenvolvidas em todas as fases, 

desde a formulação do modelo até a validação do mesmo. 

O modelo foi formulado na fase 1 e seguindo as etapas de pesquisa em 

literatura técnica e científica, regulamentação, normas técnicas e formulação do 

modelo. Na Fase 2 o modelo foi desenvolvido utilizando as metodologias de árvore de 

falhas, árvore de eventos, diagrama Bow-Tie e redes Bayesianas, conforme 

metodologia apresentada no Capítulo 3. As árvores de falhas e árvore de eventos 

foram então convertidas em redes Bayesianas.  Na Fase 3 aconteceu a elicitação de 

probabilidades, escolha do software, análise de sensibilidade e validação do modelo.  

Para a validação do modelo desenvolveu-se uma análise de sensibilidade, que 

consistiu em atribuir valores aleatórios de probabilidade iguais a todos os fatores de 

falha básicos, que são representados no modelo pelos nós denominados “pais”. Estes 

nós estão localizados na extremidades da rede Bayesiana geral e alimentam toda a 

rede. Os valores de probabilidades usados foram 0,001, 0,01, 0,10 e 0,50. A validação 

foi executada para somente um processo com uma camada preventiva e uma reativa. 

Esta validação parcial realizada em um dos troncos da rede geral pode ser estendida 

a todo o modelo, uma vez que o comportamento dos outros troncos é similar. A Figura 

50 mostra as fases de formulação, desenvolvimento e validação do modelo. 
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Figura 50 – Fases de formulação, desenvolvimento e validação do modelo 

 

A hipótese testável Ho, proposta pela tese, é a de que um modelo causal para 

análise probabilística de riscos de falhas de motores a jato em situação operacional 

de fabricação, que considere, de forma integrada, as influências das confiabilidades 

humana, de software e de calibração de instrumentos, é factível e melhora a 

segurança global do sistema. Esta hipótese está aceita e o método e instrumento 

utilizados para aceitar a hipótese estão descritos em detalhes nos itens a seguir. 

4.1 PROCESSAMENTO DAS PROBABILIDADES ELICITADAS APLICADAS NA 

SOLUÇÃO DO MODELO. 

A agregação das probabilidades elicitadas foi feita através da aplicação de um 

programa computadorizado. O funcionamento do modelo foi verificado e validado por 

especialistas através de sua aplicação a dados reais.  

A calibração do modelo foi feita utlizando valores aleatórios de entrada e 

verificando o efeito no resultado final.  Esta calibração constituiu-se de uma análise 

de sensibilidade para verificar os efeitos que mudanças nas variáveis de entrada 

podem causar à probabilidade final de falha de motor. A análise de sensibilidade foi 

feita com a utilização dos valores de probabilidade 0,001, 0,01, 0,10 e 0,50 para os 

nós de entrada. 
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As probabilidades obtidas com o processo de elicitação por especialistas foram 

usadas para alimentar o modelo com números e verificar a probabilidade de falha do 

motor. Os resultados dos cálculos foram discutidos com os especialistas para levantar 

as discrepâncias e fazer as correções necessárias. Uma vez que o modelo foi 

validado, este pode ser usado como ferramenta para decisões em segurança. O 

modelo foi validado através da análise dos processos parciais de montagem e 

balanceamento do compressor e teste do motor. Estes processos parcias encontram-

se destacados na rede Bayesiana da Figura 51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Rede Bayesiana geral para os processos parciais de montagem / balanceamento do 

compressor e teste do motor. 

A Figura 51 ilustra as variáveis do processo e suas relações de dependência 

representadas por setas. As variáveis que afetam falha do técnico, falha de software 

e falha de calibração estão representadas em redes Bayesianas separadas e são 

mostradas nas Figuras 52, 53 e 54. Estas redes são ligadas à rede principal da Figura 

51, formando uma rede Bayesiana maior e integrada, que fornece a probabilidade de 

falha de um motor diretamente e permite realizar análise de sensibilidade de diversas 
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maneiras para verificação da intensidade com que cada variável afeta uma dada 

variável de interesse. As probabilidades de ocorrência das variáveis, elicitadas por 

especialistas, são colocadas em tabelas de probabilidades condicionais 

correspondentes a cada variável em softwares específicos de redes Bayesianas. 

A Figura 52 apresenta a rede Bayesiana com as variáveis que afetam a falha 

de calibração de equipamentos e instrumentos. Esta rede específica é conectada à 

rede principal da Figura 51 pelos nós de número 03, 06 e 09 representados nesta 

Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração. 

A Figura 53 apresenta a rede Bayesiana com as variáveis que afetam a falha 

de software. Esta rede específica é conectada à rede principal da Figura 51 pelos nós 

de número 02, 05 e 08. 
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Figura 53 - Rede Bayesiana para confiabilidade de software. 

A Figura 54 apresenta a rede Bayesiana com as variáveis que afetam a falha 

de um técnico. Esta rede específica é conectada à rede principal da Figura 51 pelos 

nós de número 01, 04 e 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana.  
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4.1.1 Aplicação do processo de elicitação de probabilidades por especialistas  

Conforme metodologia apresentada no Capítulo 3, as probabilidades de 

ocorrência dos fatores básicos que podem levar a falhas de um técnico, de um 

software ou de uma calibração de um instrumento foram elicitadas a partir de 

especialistas em montagem de compressor, balanceamento de compressor e teste de 

motor. O Quadro 17 apresenta uma listagem de códigos identificadores para os vários 

especialistas. 

 

Quadro 17 - Identificação e codificação dos especialistas 

Processos e Confiabilidade 
Confiabilidade     

Humana 
Confiabilidade de 

Software 
Confiabilidade de 

Calibração 

Montagem do Compressor 

Exp1CH Exp1CS Exp1CC 

Exp2CH Exp2CS Exp2CC 

Exp3CH Exp3CS Exp3CC 

Exp4CH Exp4CS Exp4CC 

Exp5CH Exp5CS Exp5CC 

Exp6CH Exp6CS Exp6CC 

Balanceamento dinâmico do 
compressor 

Exp1BH Exp1BS Exp1BC 

Exp2BH Exp2BS Exp2BC 

Exp3BH Exp3BS Exp3BC 

Exp4BH Exp4BS Exp4BC 

Exp5BH Exp5BS Exp5BC 

Exp6BH Exp6BS Exp6BC 

Teste do motor 

Exp1TH Exp1TS Exp1TC 

Exp2TH Exp2TS Exp2TC 

Exp3TH Exp3TS Exp3TC 

Exp4TH Exp4TS Exp4TC 

Exp5TH Exp5TS Exp5TC 

Exp6TH Exp6TS Exp6TC 

 

Os diversos especialistas que participaram do processo de elicitação 

informaram sua experiência nos formulários dos Apêndices H, I e J. No campo 

“experiência” dos formulários foram estabelecidos os critérios para definir os pesos de 

cada especialista. Os itens tempo de experiência no assunto e envolvimento com a 

parte operacional, experiência adquirida com treinamento acadêmico, familiarização 

e conhecimento dos vários aspectos ligados ao assunto, especialização no assunto 

de interesse e experiência pessoal em modos de falhas foram considerados na 

definição dos pesos dos especialistas.   
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Conforme estabelecido no Capítulo 3, os pesos atribuídos a cada especialista 

foram calculados com base na experiência de cada um. Aos especialistas que 

possuíam três itens marcados no campo “experiência” foi atribuído peso 0,1 aos 

especialistas que possuíam quatro itens marcados foi atribuído peso 0,2 e 

aosespecialistas que possuíam cinco itens marcados foi atribuído peso 0,3.  

O Quadro 18 apresenta a lista dos especialistas em fabricação de motores que 

participaram do estudo e seus respectivos pesos, que foram definidos com base nos 

critérios definidos no parágrafo anterior. O quadro mostra também a nacionalidade 

dos 54 especialistas e os critérios que definiram seus respectivos pesos.  

A metodologia de elicitação de probabilidades adotada envolve duas etapas. 

Na primeira os especialistas são convidados a explicitar medidas da importância 

relativa de cada causa primária (nó pai) como fator de cada nó secundário a que esteja 

associada (nó filho). Uma média ponderada das avaliações dos especialistas é, então, 

calculada para cada causa primária. Dessas médias ponderadas são extraídas 

estimativas para as probabilidades condicionais de, ocorrendo causa secundária (nó 

filho), ser devida a cada causa primária (nó pai). Para isto, são reescalonados os 

resultados do cálculo das médias ponderadas para que somem 1. 

Em uma segunda etapa, essas probabilidades condicionais estimadas são 

tratadas como probabilidades absolutas de ocorrência das causas primárias. 

Combinando-as conforme as hipóteses do modelo, uma probabilidade para cada 

causa secundária é obtida. Informados sobre os valores dessas estimativas, os 

especialistas, então, elicitam um índice para reescalamento das probabilidades 

absolutas das causas primárias de cada causa secundária compatível com a sua 

expectativa de ocorrência tanto das causas primárias quanto também da causa 

secundária delas decorrente. 

Nos exemplos apresentados nesta tese as probabilidades secundárias não 

foram elicitadas. Para completar a elicitação e obter as probabilidades absolutas das 

causas primárias foram usados redutores arbitrários para substituir as probabilidades 

secundárias. Um redutor arbitrário de 10 para as probabilidades das falhas de 

montagem, um redutor 100 para as falhas de balanceamento e um redutor 1000 para 

as falhas de teste.   
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Quadro 18 – Especialistas e pesos 
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Os quadros apresentados nos Apêndices L mostram as probabilidades 

elicitadas, os pesos de cada especialista, os produtos das probabilidades pelo 

respectivos pesos e os valores de média ponderada finais obtidas para os processos 

de montagem e balanceamento do compressor e teset de motor. 

4.1.2 Processamento de agregação das probabilidades elicitadas  

Uma vez que todas as probabilidades de ocorrência de todas as variáveis 

tenham sido determinadas, estas foram carregadas nas tabelas de probabilidades 

condicionais correspondentes a cada variável em locais específicos do software sendo 

utlizado. Após alocar todas as probabilidades nas tabelas de probabilidades 

condicionais, o programa foi executado, e em cada nó foi calculado o valor da 

probabilidade condicional em função das variáveis primárias. Desta forma os valores 

de probabilidades elicitadas são agregados. 

As Figuras apresentadas no Apêndice M mostram as redes Bayesianas 

geradas com os softwares nos diversos processos. As probabilidades secundárias 

não foram elicitadas. A título de exemplo e como descrito anteriormente, foram usados 

redutores arbitrários para substituir as probabilidades secundárias. Um redutor 

arbitrário de 10 para as probabilidades das falhas de montagem, um redutor 100 para 

as falhas de balanceamento e um redutor 1000 para as falhas de teste. Os redutores 

foram utlizados somente para representar as probabilidades secundárias, que não 

foram elicitadas. 

A Figura 55 mostra a rede Bayesiana geral com os valores de probabilidades 

em todos os nós. A agregação de todas as probabilidades apresentadas 

anteriormente mostra que a probabilidade de falha do motor ocasionadas pela falha 

simultânea nos processos de montagem do compressor, falha do balanceamento e 

falha do teste é de 0,00045. A identificação dos fatores de risco com maior impacto 

neste resultado é feito por análise de sensibilidade através de geração de gráficos do 

tipo Tornado pelo software. 
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Figura 55 – Rede Bayesiana geral com os valores de probabilidades em todos os nós 

A Figura 55 mostra que, na falha do motor, uma falha no teste do mesmo 

contribui com 0,0089 e falha na montagem / balanceamento com 0,0503. Na falha do 

teste, o fator falha humana contribui com 0,0030, o fator falha de software com 0,0029 

e uma falha de calibração com 0,0030. Na falha de montagem e balanceamento o 

fator falha de montagem contribui com 0,603 e o fator falha de balanceamento com 

0,0834. Na falha de montagem, o fator falha humana contribui com 0,2637, o fator 

falha de software com 0,269 e uma falha de calibração com 0,263. Na falha de 

balanceamento o fator falha humana contribui com 0,0296, o fator falha de software 

com 0,0296 e uma falha de calibração com 0,0266. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de 0,00045. 
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Uma outra alternativa de elicitação mais simples foi também utilizada. Neste caso 

só se elicitaram as probabilidades absolutas dos nós primários. As tabelas de 

probabilidades absolutas elicitadas e as respectivas redes Bayesianas estão 

apresentadas no Apêndice N.  

A Figura 56 mostra a rede Bayesiana geral obtida com os valores de 

probabilidades em todos os nós. A agregação de todas as probabilidades 

apresentadas anteriormente mostra que a probabilidade de falha do motor 

ocasionadas pela falha simultânea nos processos de montagem do compressor, falha 

do balanceamento e falha do teste é de 0,1058. A identificação dos fatores de risco 

com maior impacto neste resultado é feito por análise de sensibilidade através de 

geração de gráficos do tipo Tornado pelo software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Rede Bayesiana geral com todos os valores de probabilidades em todos os nós. 
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O valor de probabilidade de falha obtido quando se carrega no software os 

valores de probabilidades relativas para os nós primários combinados com os valores 

dos fatores de redução para os nós secundários é de 0,00045. O valor de 

probabilidade de falha obtido quando se carrega no software os valores de 

probabilidades absolutas dos nós primários é de 0.1058. A diferença entre os dois 

valores enfatiza a importância de considerar a elicitação de probabilidade dos nós 

secundários. 

4.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

Para fins de validação do modelo desenvolvido, uma análise de sensibilidade 

foi realizada através da verificação da relação entre as variáveis y (dependentes) e 

variáveis x (independentes). No ítem 4.2.1 é apresentado uma análise de 

sensibilidade com a utlização de gráficos tipo tornado. O diagrama de tornado é um 

tipo especial de gráfico de barras onde as variáveis dependentes são listadas 

verticalmente e ordenadas de forma que a maior barra aparece na parte superior, a 

segunda maior em segundo a partir do topo e assim por diante. No ítem 4.2.2 é 

apresentado uma análise de influência de variáveis independentes na variável 

dependente final.  

4.2.1 – Influência de variáveis independentes nas variáveis dependentes 

A título de exemplo, algumas simulações foram feitas. Tomando por base o 

cenário apresentado em 4.1.2 foram selecionadas variáveis dependentes e 

independentes específicas para gerar os gráficos. A análise de sensibilidade foi 

realizada e os gráficos do tipo Tornado estão ilustrados no Apêndice P. Esses gráficos 

possibilitam identificar as variáveis independentes que possuem o maior efeito em 

uma variável dependente específica escolhida. No eixo das ordenadas são 

apresentadas as diferentes variáveis dependentes e no eixo das abscissas são 

apresentados valores que representam a intensidade com que as variáveis 

independentes afetam as variáveis dependentes. No eixo das ordenadas e no lado 

esquerdo do gráfico são apresentados os valores de probabilidade para que as 

variáveis sejam falsas e no lado direito os valores de probabilidade para que as 

variáveis sejam verdadeiras.  

 



  156 

4.2.2 – Influência das variáveis independentes na variável dependente final. 

Esta análise de sensibilidade foi realizada através da verificação da influência 

de valores aleatórios das variáveis independentes na variável dependente final. O 

Quadro 19 mostra os valores de probabilidades obtidos quando se atribui os valores 

de 0,001, 0,01, 0,10 e 0,50 a todos os nós “pais” das extremidades da rede Bayesiana  

 

Quadro 19 – Pontos de calibração e valores percentuais de probabilidade 

Fatores de Risco e Pontos de 
Calibração 

Pontos de calibração e valores 
percentuais de probabilidade 

0,001 0,01 0,10 0,50 

Teste de Motor        

Confiabilidade de calibração 0,00599 0,0582 0,4685 0,9843 

Confiabilidade humana 0,00797 0,0772 0,5264 0,996 

Confiabilidade de software 0,00797 0,0772 0,5695 0,996 

Probabilidade agregada 0,0217 0,1983 0,8916 1,000 

         

Balanceamento de Compressor        

Confiabilidade de calibração 0,00599 0,0585 0,4685 0,9843 

Confiabilidade humana 0,00797 0,0772 0,5655 0,996 

Confiabilidade de software 0,00797 0,0772 0,5655 0,996 

Probabilidade agregada 0,0217 0,1983 0,9005 1,000 

         

Montagem de Compressor        

Confiabilidade de calibração 0,00599 0,0585 0,4685 0,9843 

Confiabilidade humana 0,00797 0,0772 0,4304 0,996 

Confiabilidade de software 0,00797 0,0772 0,4304 0,996 

Probabilidade agregada 0,0217 0,1983 0,9015 1,000 

         

Balanceamento de Compressor 
& Montagem de Compressor 0,00047 0,0393 0,8119 1,000 

         

Falha do Motor  0,00001 0,0079 0,7239 1,000 

 

O Quadro 19 mostra que à medida que os valores de probabilidades dos nós 

“pais” aumentam, o valor da probabilidade de falha do motor aumenta 

proporcionalmente. O valor de 0,01 para todos os nós “pais” leva a um valor de  

probabilidade de falha do motor de 0,0079.  

As redes Bayesianas geradas pelo software quando se atribuiu o valor de 

probabilidade 0,01 a todos os nós “pais” são apresentadas no Apêndice P. A Figura 
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57 mostra a rede Bayesiana geral com os valores de probabilidades em todos os nós. 

A agregação de todas as probabilidades apresentadas anteriormente mostra que a 

probabilidade de falha do motor é de 0,0079. Este valor evidencia que atribuição de 

probabilidades de falha de 0,01 para todas as variáveis independentes leva a uma 

probabilidade final de falha de motor de 0,0079. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Rede Bayesiana geral com os valores de probabilidades em todos os nós 

A Figura 57 mostra que na falha do motor, uma falha no teste do mesmo 

contribui com uma probabilidade de 0,1983 e uma falha na montagem / 

balanceamento do compressor com 0,0393. Na falha do teste, o fator falha humana 

contribui com 0,0772, o fator falha de software com 0,0772 e uma falha de calibração 

com 0,0582. Na falha de montagem e balanceamento o fator falha de montagem 

contribui com 0,1983 e o fator falha de balanceamento com 0,1983. Na falha de 

montagem, o fator falha humana contribui com 0,0772, o fator falha de software com 

0,0772 e uma falha de calibração com 0,0585. Na falha de balanceamento o fator falha 

humana contribui com 0,0772, o fator falha de software com 0,0772 e uma falha de 

calibração com 0,0585. O resultado final é uma probabilidade de falha de motor de 

0,0079. 
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4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Este item apresenta a análise crítica dos resultados, comparando-os com os já 

existentes referenciados na literatura citada no Capítulo 2.  

Os estudos desenvolvidos pelos autores Mahdavi et al. (2013), Konovessis et 

al. (2013), Shahrokni et al. (2013), Babu et al. (2012); Alho et al. (2012), Lahtinen et 

al. (2012), Guillerm et al. (2012), Mohant et al. (2011), Broker (2011), Thomas et al. 

(2009), Marais et al. (2012), Hsiao et al. (2013), Pasman (2013), Dunjo (2010), 

Yorukoglu (2011), Nott et al (2007) revelaram necessidades de pesquisa futuras em 

simulação, aplicação, demonstração e verificação de sistemas  de segurança e 

modelos quantitativos  probabilísticos de risco  em situações práticas e na vida real.  

Pesquisas conduzidas por Shahrokni et al. (2013), Babu et al. (2012),  Alho et 

al. (2012), Thomas et al. (2009), Mohanta (2011), Lahtinen et al. (2012), Mahdavi 

(2013),  Stamelos (2003), Brombacher (2000) descreveram a necessidade de 

avaliação quantitativa da influência da confiabilidade e qualidade de software em 

sistemas de segurança e demonstração de aplicação em problemas reais na indústria. 

Trabalhos realizados por Groth et al. (2013), Podofillini (2013),  Babu et al. 

(2012),  Boring et al. (2010), Thomas et al. (2009), Chang et al. (2010), Sundaramurthi 

et al. (2013), Cepin (2008), Droguett et al (2007), LuxHoj (2002), Karanikas (2010) , 

Seo (2005),, Petterson (2008) revelaram a necessidade de construção e validação de 

cenários em situações reais específicas e simulação de modelos quantitativos de 

análise de  confiabilidade humana na prática em ambientes industriais. 

O autores Duijm (2006), Remawi et al. (2011), Hsu et al. (2010), Vinodkumar et 

al. (2010), Mcdonald et al. (2000), Liou et al (2008), Muniz et al. (2007),  Hollnagel 

(2008), Braithwaite et al.(2000), Alper et al (2009), Sorensen (2002), Parker et al 

(2006), Guldenmund (2000) apontaram a necessidade de avaliação dos fatores   

produtivos organizacionais que podem afetar a segurança em aviação. 

Ale et al. (2009) desenvolveu um modelo matemático teórico para integrar 

árvore de falhas, árvore de eventos e redes Bayesianas. Este modelo se mostrou  

adequado para analisar cadeia de eventos e quantificar riscos. Neste estudo o autor 

recomenda aplicá-los na indústria da aviação. Um modelo similar, baseado em 

situação operacional,  foi desenvolvido por Beugin (2006) para quantificar riscos e 

avaliar a segurança em sistemas de transporte complexos. Neste estudo o autor 
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recomenda desenvolver aplicações que integrem o fator humano, pois as ações 

humanas tem um papel muito importante em segurança. 

 O modelo proposto por esta tese combina as duas abordagens expostas acima 

e explora as sugestões de estudos futuros descritas por  Ale et al. (2009)  e Beugin 

(2006). O modelo contempla a confiabilidade humana, de software e de calibração em 

uma aplicação prática em um processo de fabricação de motores. Os resultados 

mostram que o  modelo desenlvolvido preenche as lacunas apontadas por todos os 

autores descritos nos parágrafos anteriores. As causas de falhas identificadas nos 

processos de fabricação analisados, conforme metodologia descritas no Capítulo 3, 

foram analisadas e distribuídas em redes Bayesianas. As Figuras 55 e 56 

apresentaram todos os valores de probabilidades obtidos nos diversos nós da rede 

Bayesiana em dois casos específicos apresentados. Estes valores foram obtidos 

quando se executou o software AgenaRisk (2007). Nestes casos as probabilidades 

secundárias não foram elicitadas. No primeiro caso foram usados redutores arbitrários 

para substituir as probabilidades secundárias, um redutor arbitrário de 10 para as 

probabilidades das falhas de montagem, um redutor 100 para as falhas de 

balanceamento e um redutor 1000 para as falhas de teste; a probabilidade de falha 

de motor obtida foi de 0,00045. No segundo caso foram usadas somente as 

probabilidades absolutas para os nós pais; a probabilidade de falha de motor obtida 

foi de 0,1058. Estes resultados mostram a importância da consideração das 

probabilidades secundárias na estimativa de probabilidade de falha global de um 

motor. 

A fim de confirmar a confiabilidade e repetitividade no funcionamento do modelo, 

foi realizada uma análise de sensibilidade através da verificação da influência de 

valores aleatórios das variáveis independentes na variável dependente final. O 

Quadro 19 mostra os valores de probabilidades obtidos quando se atribuiu os valores 

de 0,001, 0,01, 0,10 e 0,50 a todos os nós “pais” das extremidades da rede Bayesiana 

geral. Pelo quadro 19 nota-se que os valores de probabilidade de falha do motor 

aumentam à medida que se aumenta os valores de probabilidade dos nós “pais” das 

extremidades da rede Bayesiana, o que valida o modelo. 

Conforme descrito no Capítulo 2 e preenchendo a lacuna apontada pelos 

autores descritos acima, a utilização do modelo causal pode identificar riscos com 

impacto significativo na falha de um motor, o que pode nortear ações de intervenção 
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em segurança em confiabilidade humana, confiabilidade de software e confiabilidade 

de calibração, o que pode melhorar as condições de trabalho, reduzir acidentes e 

perdas materiais.  Os resultados obtidos demonstram que o modelo é efetivo e permite 

antecipar a ocorrência de eventos adversos e que os ganhos técnicos e científicos 

obtidos com a utilização do modelo são enormes. 

O modelo proposto pressupõe a redução de falhas operacionais, que 

normalmente estão associados a erros e insuficiências organizacionais, a condições 

latentes de perigo e inadequações organizacionais, como falta de planejamento, 

pressões excessivas, incentivos fracos e gestão de recursos deficiente.  

Finalmente, pelos resultados obtidos, conclui-se que a análise probabilística de 

riscos de forma integrada com as operações da organização, como delineado no 

modelo, preencha a lacuna apontada pelos autores descritos acima e pressupõe não 

só redução de perdas, mas também a melhoria da produtividade da organização e 

consequentemente dos resultados econômicos e financeiros. 
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5 CONCLUSÕES  

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme proposto inicialmente no objetivo geral, o modelo causal para análise 

probabilística de risco de falhas de motor a jato em um sistema operacional de 

fabricação foi obtido a partir de pesquisa de bases de dados científicos e das principais 

normas e regulamentos de órgãos internacionais para análise dos sistemas de 

segurança aplicáveis a processos de fabricação industriais e de um levantamento e 

análise dos processos críticos e fatores de risco em sistemas de fabricação de 

motores a jato. 

Este estudo apresentou o delineamento de um modelo causal de análise 

probabilística de riscos, que foi construído partindo dos riscos identificados na 

pesquisa de campo conduzida no ambiente de uma organização de fabricação de 

motores aeronáuticos. Com base no resultado da pesquisa apresentado no Capítulo 

1 e considerando as lacunas existentes apontadas por pesquisadores e especialistas 

no assunto, pode-se afirmar que o modelo é efetivamente inédito e alcançou a 

contribuição proposta, pois pode ser considerado uma ferramenta para auxílio aos 

tomadores de decisão nas intervenções para melhoria de segurança.  

Conforme dados apresentados no  Capítulo 4 e base teórica descrita no 

capitulo 2, os principais riscos presentes na fabricação de motores foram identificados 

e a análise probabilística se constituiu fator decisivo para a estimativa do risco global. 

Os riscos presentes na fabricação de motores foram identificados em uma pesquisa 

de campo e apresentados na forma de redes Bayesianas. 

O Quadro 01 do Capítulo 1 apresentou as lacunas existentes na literatura 

estado da arte sobre confiabilidade de sistemas de segurança, que mostrou a 

necessidade de estudos sobre aplicação de modelos quantitativos probabilísticos de 

risco em situações práticas e na vida real; a necessidade de estudos para avaliação 

quantitativa de confiabilidade de software em sistemas de segurança; a necessidade 

de estudo sobre simulação de modelos quantitativos de confiabilidade humana em 

ambientes industriais e a necessidade de avaliação de fatores produtivos 

organizacionais que podem afetar a segurança. O modelo desenvolvido se inseriu no 

contexto desta lacuna apresentada pelos estudos anteriores, conforme apresentado 

no Quadro 01. O modelo quantitativo probabilístico foi aplicado com sucesso em uma 
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situação prática e real, que é a fabricação de motores a jato. Este modelo contemplou 

a confiabilidade de alguns softwares (balanceamento, teste, etc)  utilizados no 

processo de fabricação, também considerou a confiabilidade humana no ambiente 

industrial de fabricação de motores e a influência de fatores produtivos 

organizacionais que podem afetar a segurança. Os fatores descritos anteriormente 

comprovam, portanto, que o modelo é inédito e se insere no contexto da lacuna 

apresentada anteriormente pela literatura técnica e científica.  

Conforme descrito no Capítulo 4, a aplicação da análise probabilística de risco 

realizada em um ambiente industrial serviu efetivamente para calcular a probabilidade 

de falha em operação de um motor a jato. Este modelo considerou as probabilidades 

de eventos básicos de falha de software, falha humana e falha de sistemas de 

segurança em uma aplicação prática no ambiente industrial de uma fábrica de motores 

a jato. 

A aplicação do modelo foi feita parcialmente e em alguns processos críticos 

específicos. O resultado sugere a necessidade de ações em confiabilidade humana, 

confiabilidade de software e confiabilidade de calibração, no sentido de intervir nos 

fatores de risco mais críticos para melhorar a segurança.  Especificamente, análises 

de sensibilidade mais detalhadas devem ser feitas para identificar todos os fatores 

críticos remanescentes em todos os processos, após cada intervenção, para melhorar 

a segurança. Os tomadores de decisão devem avaliar qual o nível aceitável de 

probabilidade de falha de um motor e definir metas para atingir estes níveis.  

O modelo proposto permite realizar simulações com uma abordagem baseada 

na estrutura de cenário utlizando as metodologias árvore de falhas, árvore de eventos 

e rede Bayesiana. Esta abordagem permite a estimativa probabilística com foco nas 

diferentes fases do sistema e também permite a avaliação, implementação, 

documentação e controle das condições de segurança. O modelo facilita a 

implantação de medidas para prevenir falhas ou reduzir suas consequências para um 

nível aceitável. As medidas podem ser implementadas a nível operacional, como por 

exemplo com a utilização de normas, instruções e controles. 

A hipótese estabelecida inicialmente foi a de que um modelo causal que 

considere, de forma sistêmica, as influências das confiabilidades humana, de software 

e de calibração de instrumentos, aumenta o desempenho de segurança global do 

sistema. Conforme descrito no Capítulo 4, considerando que a análise de 
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sensibilidade, com a utilização do modelo, permite identificar os nós “pais” com maior 

influência na probabilidade final de falha de um motor e que uma ação de intervenção 

nestas variáveis pode diminuir os riscos e aumentar a segurança global do sistema, 

está portanto testada e confirmada a hipótese.  

5.2 RESPOSTA A QUESTÃO DA PESQUISA 

O estudo foi suportado por uma pesquisa de campo realizada em uma indústria 

multinacional de produção de motores. A questão da pesquisa proposta no Capítulo 1 

foi respondida com a apresentação do modelo causal integrado para análise 

probabilística de riscos de falhas de motores a jato em situação operacional de 

fabricação. O modelo efetivamente estimou a probabilidade de falha do motor levando 

em conta todas as variáveis independentes e permiitiu também realizar análises de 

sensibilidade para identificar as variáveis independentes com maior impacto na 

variável dependente. Uma intervenção nestas variáveis independentes permite 

melhorar o desempenho da segurança global do sistema. 

A hipótese está portanto confirmada e verificada, pois o modelo causal 

apresentado permitiu uma análise probabilística e uma estimativa de riscos de falhas 

global de motores a jato em situação operacional de fabricação; e este modelo 

considerou, de forma integrada, as influências das confiabilidades humana, de 

software e de calibração de instrumentos; e uma melhoria na segurança global pode 

ser alcançada quando se diminui a probabilidade de ocorrência das variáveis 

independentes, como evidenciado na análise de sensibilidade realizada no Capítulo 

4. 

5.3 LIMITAÇÃO E SUGESTÃO DE DESDOBRAMENTOS DO ESTUDO 

Algumas propostas de estudos posteriores estão descritas a seguir: 

No processo de elicitação de probabilidades de especialistas, aplicado a este 

modelo, somente foram elicitadas as probabilidades primárias absolutas dos nós 

primários. Uma sugestão de desdobramento de estudo posterior seria elicitar também 

as probabilidades secundárias, estimar os valores de probabilidade de falha de motor 

e compará-los com os valores apresentados nesta tese. 
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O modelo apresentado utilizou probabilidades primárias absolutas elicitadas de 

especialistas e não levou em conta a variância embutida nos diferentes valores de 

probabilidades obtidos. Uma outra sugestão de desdobramento do estudo seria 

avaliar a possibilidade de utilização de distribuição de probabilidades para as causas 

básicas nos nós “pais” ao invés de usar probabilidades exatas.  

A análise probabilística de riscos proposta pelo modelo não levou em conta os 

custos relacionados a estes respectivos riscos. Uma proposta de desdobramento de 

estudos futuros seria analisar a relação entre a análise probabilística de riscos, com a 

utilização deste modelo, e os custos relacionados a estes riscos em associação com 

o desempenho financeiro em organizações de fabricação de motores.  

O modelo apresentado ficou restrito aos processos de montagem do 

compressor e turbina e não levou em consideração os demais processos de 

montagem do restante do motor. Um possível desdobramento do estudo seria a 

aplicação do mesmo a todos os processos utilizados na fabricação dos motores e não 

somente os processos críticos analisados neste estudo. 

Uma proposta de estudo futuro seria a combinação de análise probabilística de 

riscos com o método AHP (Analytical Hierarquical Process) de forma a contribuir para 

o tratamento da subjetividade inerente ao processo decisório de julgamento dos 

especialistas. 
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APÊNDICE  A  - Normas Internacionais em Sistemas de Segurança e 

Confiabilidade de Software 

Quadro 20 

Organização Documento Fatores a considerar na determinação de 

Confiabilidade de Sistemas de Segurança e 

Software 

 NASA-STD-8719.13A - 

Software Safety NASA 

Technical Standard 

- Requisitos de documentação 

- Rastreabilidade e requisitos de segurança 

- Gerenciamento de conFiguração software 

- Isenções, desvios 

- Avaliação ferramenta de suporte e segurança 

- Solicitações de alteração de software 

- Discrepância e emissão de relatórios de problema 

- Software de planejamento de segurança e recursos 

- Design de  segurança do Software. 

-  Determinação de requisitos de segurança e análise de 

Software. 

- Análise e implementação de segurança de software  

- Validação e verificação de segurança software 

- Aceitação de segurança software 

- Operações e manutenção de software segurança 

(NASA/SP-2011-3421, 

2011) Probabilistic Risk 

Assessment 

Procedures Guide for 

NASA 

Managers and Análise 

probabilística de riscos 

ctitioners 

- Identificação das funções do software de missão crítica. 

- Mapeamento de funções do software para eventos de 

lógica 

- Modelo analise probabilística de riscos. 

- Quantificação Probabilística da contribuição do software 

de sistema e missão de risco. 

- Detalhe e representação dos modos de falha de Software 

de modelagem. 

- Quantificação de risco de software. 

- Condicionais cenários e estratégias de teste de Software. 

- Integração dos resultados nos modelos analise 

probabilística de riscos. 

   

 ISO/IEC 9126  

Software quality 

Standard 

- Adequação, precisão, interoperabilidade, segurança, 

funcionalidade, conformidade de funcionalidade. 

- Maturidade, tolerância a falhas, recuperabilidade, 

confiabilidade, conformidade de confiabilidade. 

-  operabilidade, atratividade, usabilidade. 

- Mutabilidade, estabilidade, capacidade de teste, facilidade 

de manutenção, conformidade, manutenibilidade 

 SAE Surface 

Vehicle/Aerospace (JA) 

Standard 1002, "Software 

Reliability Program 

Standard," Society of 

Automotive Engineers 

- Definir requisitos de confiabilidade de software. 

- Definir técnicas, métodos e ferramentas para verificação 

de confiabilidade de software 

- Análise de risco para os objetivos de confiabilidade de 

software 
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- Definir os meios de tornar os envolvidos cientes de suas 

responsabilidades em atender os requisitos de 

confiabilidade do software 

- Treinamento  específico em atividades relativas a 

modelos, métodos e técnicas 

- Distribiuição de recursos para tratar de confiabilidade de 

software. 

SAE Surface 

Vehicle/Aerospace (JA) 

Standard 1003, "Software 

Reliability Program 

Implementation Guide", 

Society of Automotive 

Engineers. 

- Gerenciar as atividades de confiabilidade de software: 

Finalidade, escopo, objetivos, responsabilidade, 

autoridade, interação, recursos necessários, treinamento. 

- Determinar requisitos de clientes, atender requisitos de 

clientes, demonstrar atendimento a requisitos de clientes. 

- Documentar atividades de confiabilidade de software. 

 

NIST 

Interagency Report 7608 - 

Software Assurance Using 

Structured Assurance 

Case Models 

- Atividades planejadas e sistemáticas que garantam que 

processos de software estejam conforme requisitos, 

normas e procedimentos para alcançar confiabilidade. 

-  Uso de um processo estruturado que garanta as 

propriedades de software, tais como, segurança, 

confiabilidade e outros. 

- Abordagem organizada, estruturada para garantia de 

software com base em requisitos, testes e rastreabilidade 

entre esses elementos. 

- Controle sobre todo o ciclo de vida do desenvolvimento de 

software, onde reclamações de produto possam ser 

identificadas o mais cedo possível no ciclo de 

desenvolvimento e usadas para identificar os requisitos do 

sistema  e para os quais argumentos e provas podem ser 

estabelecidas durante o desenvolvimento para apoiar 

essas reivindicações. 

 MIL-STD-882E - SYSTEM 

SAFETY 

- A avaliação do risco de um software não pode depender 

exclusivamente da gravidade e da probabilidade do risco.  

- Determinar a probabilidade de falha de uma função de 

software durante o desenvolvimento e não somente com 

base em dados históricos. 

 

 

 

 

DO-178B, Software 

Considerations in Airborne 

Systems and Equipment 

Certification 

- Definição e desenvolvimento de requisitos (níveis alto e 

baixo). 

- Precisão e consistência dos requisitos (níveis alto e 

baixo), dentro dos limites do modelo formal. 

- Rastreabilidade de requisitos de nível alto e  baixo.  

- O código fonte conforme as exigências, dentro dos limites 

do modelo formal. 

- Precisão,  consistência e rastreabilidade  estabelecidas 

entre os requisitos do sistema,  

- Todos os requisitos  verificados, inclusive no que diz 

respeito a critérios de robustez. 

- Teste normal e teste de robustez 
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- Fontes de erro associadas ao software operacional no 

ambiente do computador de destino durante o teste de 

integração de software/hardware. 

- Relações e interações entre os componentes de software, 

inclusive os adversos. 

 ISO/IEC 61508, Edition 

1.0: "Functional safety - 

Safety instrumented 

systems for the process 

industry sector - Part 1: 

Framework, definitions, 

system, hardware and 

software requirements 

- Gerenciar alterações de software para garantir que os 

requisitos especificados para a segurança do software 

estão satisfeitos 

- Garantia de que todas as atividades necessárias foram 

realizadas para demonstrar que atingem a integridade de 

segurança do software necessário 

- Precisão em manter toda a documentação e código de 

fonte, incluindo a análise de segurança e requisitos; 

documentos de especificação e projeto de software; 

módulos de código fonte de software; planos de teste e 

resultados; comercial fora da análise probabilística de 

riscos teleira (COTS) e pré-existente, componentes de 

software que devem ser incorporados ao sistema de 

segurança; todas as ferramentas e ambientes de 

desenvolvimento que são usados para criar ou executar 

qualquer ação sobre, o software do sistema de segurança; 

- Prevenir modificações não autorizadas; 

- Documentar as solicitações de modificação/alteração; 

- Analisar o impacto de uma proposta de modificação; 

- Aprovar ou rejeitar o pedido de modificação; 

- Para software de linha de base, estabelecer e documentar 

os testes de integração (parcial) que justifica a linha de 

base; 

- Documento formal de lançamento do software de 

segurança 

- Os requisitos de segurança de software devem ser 

suficientemente pormenorizados para permitir a 

concepção e implementação e para permitir uma 

avaliação de segurança funcional. Os desenvolvedores de 

software devem rever o documento para verificar se ele 

contém detalhes suficientes. Note que este é 

frequentemente um processo iterativo. 

- Os requisitos devem ser claros, precisos, verificáveis, 

testável, sustentável e viável. Os requisitos também 

devem ser apropriados para o nível de integridade de 

segurança. 

- Um plano deve ser conFigurado para demonstrar que o 

software satisfaz os requisitos de segurança 

estabelecidos na especificação. Uma combinação de 

análise e técnicas de testes é permitida e as técnicas 

escolhidas devem ser especificadas no plano. 

- Métodos serão escolhidos para abstração, modularidade, 

e outras práticas de boa engenharia de software. O 

projeto deve permitir a expressão clara e inequívoca de 

funcionalidade, fluxo de dados, sequenciamento e dados 
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dependentes de tempo, restrições de temporização, 

simultaneidade, estruturas de dados, premissas de projeto 

e suas dependências. 

- Testes da integração entre o hardware e o software são 

criados durante as fases de concepção e 

desenvolvimento. 

- A validação do Software é feita como uma verificação 

geral para garantir que o projeto de software atenda aos 

requisitos de segurança de software e deve incluir a 

documentação apropriada.  

- A validação pode ser feita como parte da validação global 

do sistema, ou pode ser feito separadamente para o 

software. 

- A modificação software requer autorização no âmbito dos 

procedimentos especificados durante o planejamento de 

segurança e deve assegurar que o nível de integridade de 

segurança requeridos seja mantido. 

- O processo de verificação de software testa e avalia os 

resultados da segurança do software em todas as fases 

do ciclo de vida para garantir que eles estejam corretos e 

consistentes com as informações de entrada para essas 

fases. 

ISO/IEC 61511-1, Edition 

1.0: "Functional safety of 

electrical/electronic/progra

mmable electronic safety-

related systems 

 

 

- Comentário adequado e suporte de linguagem natural; 

compartimentalização para refletir a aplicação; cobertura 

de teste; compreensibilidade pelo pessoal envolvido no 

processo de apoio. 

- Abordagens para identificar os parâmetros importantes 

incluem: discussões com as partes interessadas, incluindo 

as operações e manutenção; revisão de práticas e 

padrões da indústria; revisão das recomendações do 

fabricante; análise da experiência anterior; discussões 

com os colegas. 

- Ao desenvolver aplicativos de software para SISs 

compreender a arquitetura de hardware de cada SIF e 

duplicar este hardware em cada software de aplicação 

SIF; 

- Não otimizar o software aplicativo se isso leva à 

complexidade excessiva (isso muitas vezes requer um 

programador avançado interpretar o software de 

aplicação); 

- Usar técnicas de desenvolvimento de software aplicativo 

das instruções do fornecedor (por exemplo, Manual de 

segurança); 

- Não combinar software de aplicação de um SIF com 

qualquer outro SIF; 

- Fornecer uma descrição escrita do software aplicativo, 

consistente com a descrição funcional, localizada com a 

documentação de software de aplicação; 
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APÊNDICE  B – Regulamentações Internacionais em Sistemas de Segurança e 

Confiabilidade de Software 

Quadro 21 

Organização Documento Fatores a considerar na determinação de Confiabilidade 

de Sistemas de Segurança e Software 

 FAA System Safety 

Handbook, Chapter 

10: System Software 

Safety 

- Organização e planajamento correto de segurança do software e 

uma equipe de segurança foi estabelecida no início do ciclo de vida. 

- Aceitáveis níveis de risco de software são definidos 

consistentemente com riscos definidos para todo o sistema. 

- Interfaces entre o software e o resto das funções do sistema são 

claramente delineados e entendidos. 

- Conceitos de aplicativo software são examinados para identificar os 

perigos/riscos dentro de funções críticas de software de segurança. 

- Requisitos e especificações são examinadas quanto a riscos (por 

exemplo, identificação de comandos perigosos, processamento 

limites, seqüência de eventos, tempo restrições, tolerância de falha, 

etc.) 

- No projeto e implementação do sistema são devidamente 

incorporados os requisitos de segurança de software. 

- Planejamento e gestão. 

- Atribuir criticidade ao Software  

- Requisitos de segurança críticos 

- Projeto e análise 

- Teste de segurança de software 

- Adequada verificação e validação de requisitos são estabelecidos 

para assegurar a adequada Implementação de requisitos de 

segurança de sistema de software. 

- Teste de planos e procedimentos podem alcançar a intenção dos 

requisitos de verificação de segurança de software. 

- Os resultados dos esforços de verificação de segurança de software 

são satisfatórios 

ORDER 1370.109 - 

Software Assurance 

Policy 

- Certifique-se da categorização de informações e a identificação dos 

requisitos de um tratamento especial conhecido para transmitir, 

armazenar ou criar informações, tais como requisitos de privacidade 

e informações pessoais identificáveis. 

- Os desenvolvedores de software devem rever regularmente o 

código desenvolvido in-house para erros comuns de programação. 

- Avaliar e incluir qualquer critério de segurança de  teste no 

desenvolvimento inicial do software; 

- Todas as aquisições ou terceirizados, no âmbito desta política, 

devem passar por uma avaliação de garantia de software por 

terceiros independentes; 

- Antes de operações iniciais, deve ser conduzida uma avaliação de 

garantia de software para avaliar a extensão à qual os controles de 

software são implementados, operando como pretendido, e produzir 
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o resultado desejado em relação ao cumprimento dos requisitos de 

segurança para o sistema; 

- Todos os softwares de código sendo desenvolvido ou sendo 

modificado, deve ser objeto de uma avaliação de garantia de 

software final para garantir que todas as vulnerabilidades 

identificadas representam um nível aceitável de risco antes de ser 

concedida autorização para operar. 

- Testes periódicos e avaliação da eficácia de todo o software devem 

ser realizadas com uma frequência dependendo do nível de risco. 

- Modificações de software exigem uma avaliação de segurança de 

software, e vulnerabilidades recentemente identificadas devem ser 

remediadas ou aceitas para risco antes de ser re-introduzidas. 

- Modificações (por exemplo, upgrades, patches, hotfixes) para o 

ambiente que interage com o código de software ou sistemas de 

informação também podem justificar outra avaliação de garantia de 

software para ser realizado.  

- Avaliações de garantia de software devem ser realizadas em 

qualquer software afetado ou potencialmente afetado, após um 

incidente de segurança relacionados ao software como parte do 

incidente. 

FAA Order 8110.49 

Software Approval 

Guidelines 

- Inspeções de conformidade de software para garantir:  

- Que a conFiguração da unidade sob teste reflete a conFiguração 

correta de hardware e software que foi aprovada para o 

determinado teste sendo conduzido para crédito de certificação 

FAA. 

- Que a conFiguração da unidade sob teste está bem documentada 

deve haver quaisquer alterações para o hardware e/ou software 

depois que os testes já foram realizados. 

- Que os sistemas instalados na aeronave e o software carregado nos 

sistemas instalados com a finalidade de teste de nível de aeronaves 

realizando conforma-se aos requisitos aprovados pelo FAA. 

- A conFiguração do software final e hardware base apresentado para 

a certificação em conformidade com o projeto de tipo. 

- Que a base de software está em conformidade com seu design tipo 

e lançou planos de software através da realização de avaliações no 

local. 

- Que a conFiguração de teste do software para ser instalado na linha 

cumpre com sua linha de base do teste de software. 

- Que todos os artefatos de software associados com a linha de base 

do teste são devidamente identificados, sob o controle de 

conFiguração e refletem o estado atual do software sob teste. 

- Que quaisquer ferramentas de desenvolvimento de software ou 

ferramentas de verificação de software que requerem qualificação 

foram qualificadas. No entanto, se as atividades de qualificação de 

ferramenta não são concluídas no momento da conformidade, as 

ferramentas e o suporte de dados devem ter sua conFiguração 

documentada. 

- Que a compilação aprovada e instruções de carga são seguidas 

durante a compilação de software e carregar o processo. 
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- Que qualquer verificações de integridade de dados e números de 

parte do software (incluindo números de versão) são verificados na 

unidade de substituição de linha. 

- Que o teste de conFiguração foi feito de acordo com a conFiguração 

de teste identificada no plano de teste aprovado de engenharia. 

- Que o procedimento utilizado para retenção, arquivamento e 

recuperação de dados de ciclo de vida do software é compatível 

com o plano aprovado do SCM. 

- Que um versão aprovada e controlada do software é carregada com 

êxito no sistema de destino, em conformidade com os 

procedimentos de instalação do sistema aprovado e/ou 

procedimentos de carregamento do software, e a versão correta 

para esse sistema foi carregada e irá inicializar com êxito. 

- Que a versão correta de software foi carregada no sistema e que o 

hardware do sistema correto (números de peça e números de série) 

foi instalado na aeronave. 

- Que os procedimentos de carregamento garantem que o software 

correto é carregado nos componentes de hardware do sistema 

correto (números de série e números de peça). 

- Que seja testemunhado fisicamente o carregamento bem sucedido 

do número da peça correta entre o software e versão para o sistema 

real (ou seja, número de parte real e número de série, instalado na 

aeronave, ou para ser instalado na aeronave. O processo de 

carregamento de software deve ser feito em conformidade com os 

procedimentos de carga de software revisado e aprovado pelo ASE. 

 

 

 

 

 EME 1.1 Methodology 

to Assess Future 

Risks  

European Aviation 

Safety Plan (EASp)  

 

- Avaliar riscos para avaliar um futuro, usando uma abordagem 

baseada em cenário e uma metodologia de avaliação de segurança.  

- Proposta de nova tecnologia 

- Implementações de processual e formação 

- Considerações de integração humanos-sistemas. 

- Controlar sistemas (barreiras) 

- Introduzir novos negócios e modelos organizacionais que possam 

ser relevantes 

- Definir o contexto ambiental em que o sistema irá operar 

- Usar métodos quantitativos (dependência de representações 

numéricas de evolução) 

- Usar métodos qualitativos (usados quando há falta de dados) 

- Usar métodos baseados em conhecimento de experts (usados para 

desenhar opinião informada e eliciação de conhecimento). 

- Usar métodos baseados no pressuposto (elaboração de visões e 

prioridades) 
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APÊNDICE C –  Referências Teóricas em Análise de Confiabilidade Humana 

Quadro 22 

Campo Título Autor Journal / 
Ano / Pais 

Objetivo do 
estudo 

Conclusão e 
resultados 

Proposta de 
estudos 
futuros 

Engenharia 

de 

confiabilidade 

e segurança 

de sistemas 

A method for 

consideration 

human 

reliability 

analysis 

Marko Epin Reliability 

Engineering 

and System 

Safety -  

2008 -  

Slovenia 

Foi desenvolvido um 

método, que integra 

as características 

dos métodos 

existentes e a 

experiência com 

uma simulação em 

uma planta 

industrial. O método 

é usado na análise 

de confiabilidade 

humana real nesta 

planta específica 

como parte da 

avaliação 

probabilística de 

segurança. O 

método identifica as 

dependências com 

base em cenários, 

onde as ações 

humanas são 

modeladas 

considerando altos 

valores de 

probabilidade de 

erro humano na 

avaliação. 

Um estudo que 

consistiu em um 

grande número de 

eventos de falha 

humana, demonstrou 

a aplicabilidade do 

método. Foram 

realizadas análises 

comparativas que 

mostram que tanto a 

seleção do método 

de dependência e a 

seleção dos níveis 

de dependência 

dentro do método 

impactam os 

resultados da 

avaliação 

probabilística de 

segurança. 

 

São necessários 

mais esforços e 

pesquisa sobre o 

assunto, que irá 

identificar 

informações mais 

detalhadas, que 

irão retirar a 

subjetividade das 

avaliações tanto 

quanto possível. 

 

Aviação Significant 

human risk 

factors in 

aircraft 

maintenance 

technicians 

Yu-Hern 

Chang, Ying-

Chun Wang 

Safety 

Science -  

2010 -  

Taiwan 

Fatores de risco 

humanos 

significativos em 

técnicos de 

manutenção de 

aeronaves na 

indústria aérea 

foram revistos. Foi 

realizado um estudo 

empírico das 

companhias aéreas 

de Taiwan para 

determinar esses 

fatores de risco e 

ilustrar como uma 

Análise e 

classificação dos 

fatores de risco 

significativos pode 

ajudar as industrias 

de aviação a melhor 

concentrar-se nas 

suas principais 

fraquezas 

operacionais e 

gerenciais, a fim de 

melhorar as 

operações de 

manutenção, sob a 

Embora esta 

pesquisa tenha 

sido  

desenvolvida em 

Taiwan, esta pode 

ser utilizada em 

qualquer região 

do mundo. 

Sugere-se que os 

estudos 

posteriores de 

análise 

quantitativa 

baseiem-se  nos 

seis elementos 
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abordagem de 

avaliação 

quantitativa integra 

opiniões de 

especialistas sobre 

a importância 

relativa dos fatores 

de risco. 

 

condição de 

recursos limitados. 

 

identificados,  

observando e 

avaliando fatores 

de risco 

significativos, 

além de ser feito 

para testar um 

modelo proposto. 

 

Engenharia 

de 

confiabilidade 

e segurança 

de sistemas 

Issues in 

benchmarking

human 

reliability 

analysis 

methods: A 

literature 

review 

Ronald 

L.Boring, 

Stacey 

M.L.Hendricks 

John 

A.Forester, 

Tuan Q.Tran , 

ErasmiaLois 

Engineering 

and System 

Safety -  

2010 -  USA 

Um estudo de 

benchmarking, 

comparando e 

avaliando métodos 

HRA para avaliar o 

desempenho do 

operador em 

experimentos 

simulados. Foi 

realizada uma 

revisão de literatura, 

revendo avaliaçoes 

passadas e 

comparativa de 

estudos nas áreas 

de psicologia e 

avaliação de riscos. 

Lições aprendidas 

são apresentadas 

para auxiliar em 

análises de 

confiabilidade 

humana futura. 

 

Um estudo que 

reconheça os 

critérios ideais e 

aborde os mais 

importantes 

continua a ser 

uma possibilidade 

real. Recomenda-

se futuros 

experimentos, 

variando 

sistematicamente 

importantes 

variáveis para 

demonstrar a 

validade e a 

confiabilidade dos 

métodos HRA. 

 

Engenharia 

de 

confiabilidade 

e segurança 

de sistemas 

A Bayesian 

approach to 

treat expert-

elicited 

probabilities in 

human 

reliability 

analysis model 

construction 

L. Podofillini 

V.N.Dang 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety -  

2013 -  

Switzerland 

Este trabalho 

apresenta uma 

abordagem 

Bayesiana para 

estimativas de 

experts sobre as 

probabilidades de 

erro humano para 

determinar as 

relações de um 

modelo HRA. 

A idéia é construir 

um modelo 

computável usando 

informações de 

experts, fornecidas 

como estimativas. 

 

Um exemplo 

numérico demonstra 

que a abordagem 

formal e 

transparente 

representa (e 

distingue) a 

variabilidade 

inerente de 

quantidade bem 

como das 

estimativas  

fornecidas por 

experts.  

. 

Olhando para o 

futuro, a 

abordagem  com 

a agregação das 

estimativas de 

especialistas é 

vista como o 

primeiro passo 

para construir um 

modelo HRA, uma 

emergente 

tendência em 

pesquisa HRA. 

Com efeito, uma 

característica 

importante das 

abordagens 

Bayesianas é a 

possibilidade para 

combinar o 
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conhecimento 

especializado 

com evidência de 

dados empíricos. 

especializado. 

Segurança 

em usinas 

nucleares 

Human 

reliability 

modeling for 

the Next 

Generation 

System Code 

Sundaramurthi

, C. Smidts  

Annals of 

Nuclear 

Energy -  

2013  -    

USA 

Este artigo 

apresenta os 

requisitos do modelo 

de confiabilidade 

para um novo 

sistema que será 

utilizado para 

determinar as 

margens de 

segurança de risco 

de usinas de 

energia nuclear, 

através da análise 

de risco 

probabilístico 

dinâmico.  

 

As bases são 

definidas para o 

desenvolvimento de 

modelos mentais 

com foco em 

operação de Usinas 

nucleares. A 

pesquisa lista as 

modificações 

necessárias para o 

permitir a 

incorporação da 

análise de 

confiabilidade 

humana (HRA) no 

sistema da próxima 

geração. Finalmente, 

os requisitos para 

integrar os módulos 

apresentados. 

 

Uma priorização 

desses requisitos 

deve ser 

desenvolvida para 

criar um caminho 

definido para a 

implementação. 

Além disso, áreas 

que necessitam  

de investigação 

devem ser 

identificadas e 

priorizadas. 

 

Engenharia 

de 

confiabilidade 

e segurança 

de sistemas 

Bridging the 

gap between 

HRA research 

and HRA 

análise 

probabilística 

de riscos ctice: 

A Bayesian 

network 

approach 

Katrina 

M.Groth, 

Laura P.Swiler 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety - 

2013    - USA 

Neste artigo 

preenche-se o gap  

entre pesquisas em  

HRA e a prática de 

HRA através da 

construção de um 

BN. Demonstra-se 

como a BN pode ser 

usada por análise 

probabilística de 

riscos, e também 

demonstra-se como 

ele pode ser 

modificado para 

incorporar dados e 

informações de 

pesquisa para 

avançar a prática da 

HRA 

 

A rede Bayesiana 

pode ser usada 

como ponto de 

partida para traduzir 

os esforços de 

investigação do HRA 

e avanços na 

compreensão 

científica em 

benefícios reais, 

oportunos para 

análise probabilística 

de riscos ticantes 

HRA 

 

O quadro 

apresentado  

demonstra a 

integração de 

métodos atuais de 

HRA com um BN, 

oferece um 

excelente ponto 

de partida para 

traduzir os 

esforços de 

investigação em 

benefícios reais 

para os 

profissionais da 

HRA. 
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APÊNDICE D – Referências Teóricas em Modelagem de Sistemas 

Quadro  23 

Campo Título Autor Revista / 
Ano / Pais 

Objetivo do 
estudo 

Conclusão e 
resultados 

Proposta de 
estudos 
futuros 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety 

Experts, 

Bayesian 

Belief 

Networks, rare 

events and 

aviation risk 

estimates 

 

Peter Brooker  

 

Safety 

Science    - 

2011         - 

UK 

 

O objetivo é 

examinar a 

capacidade de usar 

técnicas baseadas 

em BBN para fazer 

previsões de risco 

em aviação. Redes 

Bayesianas 

consistem em um 

quadro de fatores 

causais ligados por 

probabilidades 

condicionais. As 

probabilidades 

condicionais são 

eliciadas de 

especialistas em 

aviação. 

 

Exemplos são 

mostrados sobre  

comparações de 

regulamento de 

segurança e 

investigações de 

acidentes graves 

para indicar que as 

causas comuns 

podem ser 

freqüentes 

ocorrências na 

aviação. A precisão 

da BBN pode ser 

melhorada usando 

dados de 

experimentos 

controlados. 

 

A avaliação de 

riscos em aviação 

é muito difícil, o 

trabalho em 

engenharia de 

resiliência pode 

ser uma maneira 

de conseguir 

melhorias de 

segurança. Uma 

sugestão de 

estudo futuro seria 

usar 

demonstrações de 

alta-fidelidade 

humana nas 

simulações reais 

que envolvem 

testes de 

segurança 

extensiva de 

resiliência. 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety 

Analysis of 

trends in 

aviation 

maintenance 

risk: An 

empirical 

approach 

Karen 

B.Marais, 

Matthew 

R.Robichaud 

Reliability 

Engineering

2012           - 

USA 

Este estudo 

investiga e 

quantificar riscos em 

companhia aéreas 

de transporte de 

passageiros através 

da análise de três 

diferentes fontes de 

dados:  relatórios de 

acidentes da NTSB, 

relatórios de 

incidentes e 

registros do FAA 

que mostram  

multas e outras 

ações legais 

tomadas contra as 

companhias aéreas 

e organizações 

associadas. 

Analisou-se a 

Os acidentes de 

manutenção são 

aproximadamente 

6,5 vezes mais 

prováveis de ser 

fatais do que 

acidentes em geral, 

e que quando 

ocorrem mortes, 

acidentes de 

manutenção 

resultam em 

aproximadamente 

3,6 vezes mais 

mortes em média. 

Esta  análise das 

tendências de 

acidente indica que 

esta contribuição 

para o risco de 

acidente se manteve 

Os resultados 

apresentados 

poderiam ser 

usados para 

melhorar a 

segurança. Por 

exemplo, as 

investigações 

poderiam revelar 

problemas 

comuns nas 

indústrias de 

aviação. Uma 

avenida 

interessante para 

futuros trabalhos é 

estimar o custo de 

reduzir o risco 

através de 

diferentes 

abordagens. 
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segurança e 

indicadores de risco 

em aviação e 

apresentou-se um 

historico completo 

da contribuição de 

manutenção para 

incidentes e 

acidentes de avião 

 

razoavelmente 

constante na última 

década. Nossos 

resultados podem 

ajudar a indústria e 

o governo em 

focagem de 

recursos para 

continuar a melhorar 

a segurança da 

aviação. 

 

Concurrent 

Engineering 

 

Safety 

evaluation and 

management 

of complex 

systems: A 

system 

engineering 

approach 

 

Romaric 

Guillerm, 

Hamid 

Demmou and 

Nabil Sadou 

 

Concurrent 

Engineering             

2012        

France 

 

Este artigo aborda o 

problema da 

avaliação da 

segurança de 

sistemas complexos. 

Propõe uma 

abordagem original 

e rigorosa que 

integra a análise de 

segurança em 

processos de 

engenharia de 

sistema. A 

abordagem é 

baseada em 

princípios de 

engenharia de 

sistemas. 

O objetivo é ajudar 

os designers e 

engenheiros de 

segurança na 

avaliação de 

segurança dos 

sistemas complexos. 

O Design orientado 

a modelo é descrito. 

Um processo de 

Modelagem é usado 

para abordar a 

definição de 

requisitos e sua 

rastreabilidade.  

Essa modelagem 

com linguagem 

comum permite a 

partilha de 

informação entre as 

diferentes pessoas 

envolvidas no 

projeto de design 

como o engenheiro 

de sistemas e 

engenheiro de 

segurança. 

 

A abordagem é 

demonstrada 

através de um 

exemplo no 

campo 

aeronáutico. No 

entanto, a 

abordagem 

precisa de um 

trabalho adicional 

para sua 

validação e 

trabalho futuro de 

aplicativo 

consistirá em 

considerar outros 

processos. 

J. Marine Sci. 

Appl. 

 

Development 

of Bayesian 

Network 

Models for 

Risk-Based 

Ship Design 

 

Dimitris 

Konovessis, 

Wenkui Cai 

and Dracos 

Vassalos 

 

J. Marine 

Science. 

Application -

2013 - 

Singapore 

 

Apresenta-se uma 

solução promissora 

através do 

desenvolvimento de 

uma metodologia 

formalizada para 

avaliação do risco 

através do 

armazenamento e 

processamento de 

dados históricos. 

Este trabalho 

propõe uma 

Esse método deve 

ajudar a gerar 

modelos de risco 

adequado na 

plataforma 

selecionada (redes 

Bayesianas) que 

pode ser empregada 

para tomada de 

decisão na fase de 

concepção. 

 

O modelo BN 

desenvolvido pode 

ser usado para 

apoio à decisão. A 

qualidade da 

avaliação dos 

riscos pode ser 

assegurada 

através da 

maximização do 

uso de fontes 

objetivas e 

emprego de 
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metodologia para 

avaliação do risco 

através de um 

processo de duas 

etapas: 

desenvolvimento de 

banco de dados e 

implantação de 

técnicas para 

levantamento de 

modelo BN 

técnicas de 

análise de dados 

sofisticada. 

 

Applied 

Ergonomics 

 

Predictive 

models of 

safety based 

on audit 

findings: 

Measurement 

of model 

validity 

 

Yu-Lin Hsiao , 

Colin Drury , 

Changxu Wu , 

Victor Paquet 

 

Applied 

Ergonomics  

2013         -         

USA 

 

Usou-se as 

categorias de erro 

humano como 

preditores de 

desempenho de 

segurança futura. 

Registros de 

auditoria e relatórios 

mensais de 

incidentes de 

segurança de duas 

companhias aéreas 

foram analisados , 

cobrindo mais de 

6,5 anos.  

 

Foram apresentados  

modelos para a 

validade da previsão 

dos dados de 

segurança, o que 

resultou em uma 

capacidade preditiva 

substancial e 

significativa para 

cada companhia 

aérea. Previsões 

alternativas de 

contagem das 

constatações de 

auditoria e de 

seqüência de dados 

de segurança 

produzido alguns 

resultados 

significativos de 

tempo, A análise de 

resultados de 

auditoria provou ser 

útil na previsão de 

desempenho de 

segurança futura no 

campo de aviação . 

Extensões dos 

achados para 

domínios além da 

manutenção de 

aviação e além da 

aviação, também 

são apropriadas, 

haja vista que 

muitas indústrias 

usam auditorias 

como base para 

suas atividades de 

segurança 

proativa. 

 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety 

Cross-

fertilization 

between 

safety and 

security 

engineering 

L. Pietre-

Cambacedes 

M.Bouiss 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety    

2013   

France 

O objetivo deste 

trabalho foi dar uma 

visão abrangente de 

métodos, modelos, 

ferramentas e 

técnicas que foram 

criadas em 

engenharia de 

segurança . 

 

Analisaram-se as 

semelhanças e 

diferenças entre os 

dois domínios. Uma 

análise cuidadosa 

da literatura 

possibilitou  

identificar cross-

fertilizations em 

vários campos. 

Graças ao 

progresso da 

disciplina 

segurança, um 

melhor equilíbrio 

pode ser 

encontrado entre 

as inspirações de 

um domínio para 

outro.  
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APÊNDICE E – Referências Teóricas em Confiabilidade de Software 

Quadro  24 

Campo Título Autor Revista/Ano/
País 

Objetivo do 
estudo 

Conclusão e 
resultados 

Proposta de 
estudos 
futuros 

System 

Assurance 

Engineering 

A technique for 

early prediction 

of software 

reliability based 

on design 

metrics 

 

Sirsendu 

Mohanta 

Gopika 

Vinod Rajib 

Mall 

 

 

 

Nas fases iniciais de 

desenvolvimento, é 

difícil avaliar 

quantitativamente a 

confiabilidade de um 

produto de software. 

Neste contexto, 

propomos uma 

abordagem bottom-

up para prever a 

confiabilidade de um 

software. Um 

modelo é construído 

para categorizar os 

diferentes tipos de 

falhas que podem 

ocorrer nos 

componentes que 

compõem o produto 

Neste trabalho, 

propõe-se uma nova 

abordagem para 

prever a 

confiabilidade de 

sistemas orientados 

a objeto durante os 

estágios iniciais de 

desenvolvimento do 

produto. 

 

Estender a 

abordagem  

incorporando 

métricas de 

processo que irão 

mostrar a forte 

correlação com 

diferentes tipos de 

falhas.  

Aplicar esta 

abordagem para 

os sistemas de 

vida real para 

investigar a 

precisão 

de previsão. 

 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety 

Model checking 

of safety-critical 

software in the 

nuclear 

engineering 

domain 

J. Lahtinen  

J.Valkonen 

K.Bj¨orkman 

J.Frits, 

I.Niemel¨ 

K.Heljanko  

 

Reliability 

Engineering 

and System 

Safety       

2012      

Finland 

Este artigo discute o 

papel dos métodos 

formais no 

desenvolvimento de 

software na área de 

engenharia nuclear. 

Apresenta um 

modelo e um 

método formal 

auxiliado por 

computador para 

verificar a exatidão  

de um projeto de 

sistema, como uma 

abordagem 

promissora para 

verificação do 

sistema. 

A principal 

contribuição é o 

desenvolvimento de 

uma metodologia 

sistemática para 

modelagem de 

sistemas críticos de 

segurança no 

domínio nuclear. 

Discute-se as ações 

que devem ser 

tomadas a fim de 

aumentar a 

confiança no 

modelo. 

 

Desenvolver 

metodologia de 

modelagem para 

grandes sistemas. 

Pesquisas futuras 

incluem aplicação 

e verificação de 

técnicas e 

modelos para a 

análise de 

grandes sistemas 

complexos. 

 

Fusion 

Engineering 

and Design 

Breaking down 

the 

requirements: 

Reliability in 

Pekka Alho, 

Jouni Mattila 

Fusion 

Engineering 

and Design    

Desenvolvimento  

de um conjunto de 

recomendações 

genéricas para 

Dividiu-se o sistema 

de controle de alto 

nível em 

subsistemas não-

Requisitos 

sistematicamente 

desenvolvidos 

podem ser usados 
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remote handling 

software 

2012      

Finland 

requisitos de 

software de sistema 

de controle, 

incluindo atributos 

de qualidade, 

segurança e 

tolerância a falhas 

de software.   

críticos e criticos a 

segurança e 

apresentou-se 

exemplos de 

requisitos que 

suportam a 

construção de um 

sistema confiável 

 

para dar forma a 

um caso de 

confiabilidade 

para o sistema em 

desenvolvimento, 

onde os 

requisitos, 

soluções, 

verificação etc. é 

fornecido para dar 

suficiente 

confiança na 

confiabilidade do 

software. 

Annals of 

Nuclear 

Energy 

 

hybrid approach 

to quantify 

software 

reliability in 

nuclear safety 

systems 

 

P. Arun 

Babu C. 

Senthil 

Kumar 

Murali a 

 

Annals of 

Nuclear 

Energy     

2012          

India 

Este trabalho 

propõe uma 

abordagem teórica, 

combinando a 

verificação de 

software e testes 

para quantificar a 

confiabilidade de 

software em 

sistemas de 

segurança nuclear . 

 

Os resultados 

teóricos obtidos 

sugerem que a 

confiabilidade do 

software depende 

de três fatores: a 

adequação do teste, 

a quantidade de 

verificação de 

software realizada e 

a capacidade de 

reutilização de 

código no software. 

A abordagem 

proposta pode 

ajudar reguladores 

no licenciamento de 

sistemas de 

segurança. 

Trabalho futuro 

inclui a aplicação 

da abordagem 

proposta sobre 

diversos software 

de segurança 

relacionados, e 

estudo da relação 

entre 

confiabilidade de 

software e os 

softwares 

associados para 

melhor 

compreender as 

propriedades de 

software confiável.  

Information 

and 

Software 

Technology 

 

Variability in 

quality attributes 

of service-based 

software 

systems: A 

systematic 

literature review 

 

Sara 

Mahdavi-

Hezavehi, 

Matthias 

Galster, 

Paris 

Avgeriou 

 

Information 

and Software 

Technology  

2013  

Netherlands 

Avaliar métodos 

para manipulação 

de variabilidade de 

atributos de 

qualidade de 

sistemas baseados 

em serviço, coletar 

evidências sobre a 

pesquisa atual e 

implicações na 

prática e (c) 

identificar problemas 

em aberto e áreas 

de melhoria. 

 

O domínio de linha 

de produto como o 

domínio que 

tradicionalmente lida 

com variabilidade 

tem apenas pouco 

impacto sobre 

manipulação de 

variabilidade de 

atributos de 

qualidade. A falta de  

prática de pesquisa 

e evidência para a 

aplicabilidade de 

abordagens para 

lidar com a 

Necessidade de  

estudos na 

indústria (por 

exemplo, 

pesquisas) para 

coletar dados 

sobre como os 

profissionais lidam 

com variabilidade 

de atributos de 

qualidade em 

sistemas. Os 

resultados deste 

estudo ajudam a 

formular 

hipópesquisas e 
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variabilidade são 

obstáculos para a 

adoção de  métodos 

de análise de 

previsão. 

 

perguntas para 

tais pesquisas. 

Com base nas 

necessidades, na 

prática, novas 

abordagens 

podem ser 

propostas. 

Information 

and 

Software 

Technology 

 

A systematic 

review of 

software 

robustness 

 

Ali 

Shahrokni, 

Robert Feldt 

 

Information 

and Software 

Technology   

2013    

Sweden 

Com o aumento da 

utilização de 

software para a 

execução de 

funções-chave na 

sociedade moderna, 

é de extrema 

importância  

entender a robustez 

do software e como 

apoiá-lo. Embora 

tenha havido muitas 

contribuições para o 

campo, há falta de 

uma visão coerente. 

O objetivo: deste 

artigo é  realizar 

uma revisão da 

literatura no campo 

da robustez de 

análise com árvore 

de falhas. 

Há uma 

necessidade de 

mais pesquisas de 

robustez do 

software em 

sistemas industriais 

do mundo real e 

sobre as fases de 

desenvolvimento de 

software, em 

particular na 

engenharia de 

requisitos. 

 

Necessidade de 

pesquisas 

adicionais para 

suscitar 

e especificação de 

requisitos de 

robustez. 

Avaliação mais 

forte, 

especialmente 

avaliação 

industrial dos 

estudos é também 

altamente 

recomendável 

no futuro. 
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APÊNDICE F – Cadeia de eventos – Confiabilidade de Software 

Quadro 25 

Cadeia de eventos do processo principal – Confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 
1: falha na definição 

de requisitos do 
software 

EB1: Evento 
Básico 1: falha no 

software de montagem  
de turbina  

EI1: Evento 
Intermediário 1: falha 

na montagem de 
turbina 

 

Evento de Topo: 
Fabricação incorreta 

de um motor a jato na 
linha de produção.  

 F2 : Fator Operacional 
2: falha na 

programação  

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos 
requisitos 

F1: Fator Operacional 
1:  

EB2: Evento 
Básico 2 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1: falha na definição 

de requisitos do 
software 

EB1: Evento 
Básico 1: falha no 

software de montagem  
do compressor 

EI2: Evento 
Intermediário 2: falha 

na montagem  do 
compressor  

 F2 : Fator Operacional 
2: falha na 

programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos 
requisitos 

F1: Fator Operacional 
1 

EB2: Evento 
Básico 2 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1: falha na definição 

de requisitos do 
software 

EB1: Evento 
Básico 1: falha no 

software de medição 
de concentricidade do 

rotor 

EI3: Evento 
Intermediário 3: falha 
no acoplamento de 

rotor e turbina 

F2 : Fator Operacional 
2: falha na 

programação 
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F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos 
requisitos 

F1: Fator Operacional 
1 

EB2: Evento 
Básico 2 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeia de eventos  que levam a falha da  camada preventiva 1 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1:  falha no 

software de 
balanceamento  

CP1: Camada 
Preventiva 1:  Falha no 

balanceamento  da 
turbina F2 : Fator Operacional 

2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos  que levam a falha da camada preventiva 2 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1: falha no 

software de 
balanceamento 

CP2: Camada 
Preventiva 2:  Falha no 

balanceamento  do 
compressor F2 : Fator Operacional 

2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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Cadeia de eventos  que levam a falha da  camada preventiva 3 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1:  falha no 

software de 
balanceamento 

CP3: Camada 
Preventiva 3:  Falha no 

balanceamento  do rotor 

F2 : Fator Operacional 
2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos que levam a falha da camada reativa 1 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1: falha no 
software de teste. 

CP1: Camada  
Reativa 1: Falha no 

teste do motor 

F2 : Fator Operacional 
2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos  que levam a falha da  camada reativa 2 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1: Falha no 

software de inspeção 
boroscópica. 

CP2: Camada   
Reativa 2:  falha na 

inspeção boroscópica 

F2 : Fator Operacional 
2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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Cadeia de eventos  que levam a falha da  camada reativa 3 – 
confiabilidade de software 

F1: Fator Operacional 1: 
falha na definição de 
requisitos do software 

EB1: Evento 
Básico 1: Falha no 
software de teste 

operacional 

CP3: Camada   
Reativa  3: falha no 
teste operacional.   

F2 : Fator Operacional 
2: falha na programação 

F3:  Fator Operacional 
3: interpretação 

incorreta dos requisitos 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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APÊNDICE G – Cadeia de eventos – Confiabilidade Humana 

Quadro  26 

Cadeia de eventos do processo principal – Confiabilidade de humana 

F1: Fator Operacional 
1: falta de treinamento 

do técnico  

EB1: Evento 
Básico 1: falha 

humana na montagem 
da turbina 

EI1: Evento 
Intermediário 1: falha 

na montagem  de 
turbina 

 

Evento de Topo: 
Fabricação incorreta 

de um motor a jato na 
linha de produção. F2 : Fator Operacional 

2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 
1 

EB2: Evento 
Básico 2 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1: falta de treinamento 

do técnico 

EB1: Evento 
Básico 1: falha 

humana na montagem 
do compressor 

EI2: Evento 
Intermediário 2: falha 

na montagem  do 
compressor 

 
F2 : Fator Operacional 
2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 
1 

EB2: Evento 
Básico 2 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1: falta de treinamento 

do técnico 

EB1: Evento 
Básico 1: falha 

humana no 
acomplamento do 

comprressor a turbina 

EI3: Evento 
Intermediário 3: falha 
no acoplamento de 

rotor e turbina F2 : Fator Operacional 
2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 
1 

EB2: Evento 
Básico 2 
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F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

F1: Fator Operacional 
1 

EB3: Evento 
Básico 3 

F2 : Fator Operacional 
2 

F3:  Fator Operacional 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cadeia de eventos  que levam a falha da camada preventiva 1 – 
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico 

EB1: Evento 
Básico 1:  falha humana 

no balanceamento. 

CP1: Camada 
Preventiva 1:  Falha no 

balanceamento da 
turbina F2 : Fator Operacional 

2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos  que levam a falha da  camada preventiva 2 –  
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico 

EB1: Evento 
Básico 1:  falha humana 

no balanceamento. 

CP2: Camada 
Preventiva 2:  Falha no 

balanceamento do 
compressor F2 : Fator Operacional 

2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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Cadeia de eventos que levam a falha da camada preventiva 3 – 
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico 

EB1: Evento 
Básico 1:  falha humana 

no acoplamento. 

CP3: Camada 
Preventiva 3:  Falha no 

acoplamento 
compressor e turbina F2 : Fator Operacional 

2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos  que levam a falha da reativa 1 – 
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico  

EB1: Evento 
Básico 1:  falha humana 

no teste do motor. 

CP1: Camada  
Reativa 1:  Falha no 

teste do motor 

F2 : Fator Operacional 
2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

Cadeia de eventos  que levam a falha da camada reativa 2 – 
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico  

EB1: Evento 
Básico 1:  falha humana  

na inspeção 
boroscópica   

CP2: Camada   
Reativa 2: falha na 

inspeção boroscópica   

F2 : Fator Operacional 
2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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Cadeia de eventos  que levam a falha da camada reativa 3 – 
confiabilidade  humana 

F1: Fator Operacional 1: 
falta de treinamento do 

técnico  

EB1: Evento 
Básico 1: falha humana 

no teste operacional. 

CP3: Camada   
Reativa  3: falha no 
teste operacional 

F2 : Fator Operacional 
2: pouco tempo para 
realização da tarefa 

F3:  Fator Operacional 
3: condições de 

execução precárias 

F1: Fator Operacional 1 EB2: Evento 
Básico 2 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 

F1: Fator Operacional 1 EB3: Evento 
Básico 3 F2 : Fator Operacional 2 

F3:  Fator Operacional 3 
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APÊNDICE H – Formulário Elicitacao –  Confiablidade de Calibração 

Expert Elicitation Opinion Form – Calibration Reliability 

Name of the expert: 

Function: 

Time of Experience: 

Education: 

 

Objective:  

Estimate the probability of occurrence of the factors affecting the technician failure during 

manufacturing of the engine. 

Requirements for experts:  

              Mark the requirements met:  

o More than 10 years’ experience on the subject domain have specialized knowledge and be 

involved with the operational side. 

o Strong relevant expertise through academic training, professional accomplishment. 

o Familiarity and knowledge of various aspects related to the issues of interest. 

o Specific related knowledge and expertise of the issues of interest  

o Personnel experience of particular failure modes and memories of similar issues. 

 

Factors affecting the calibration failure 

Mark the number of failures out of 10 

when calibrating an instrument. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – Control Program not accurate           

2 – Wrong register of data in the system            

3 – Inadequate training of technician            

4 – Excessive time constraint           

5 – Unreliable standard available           

6 – Inadequate calibration procedure           

BBn for Calibration Failure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBN showing parent and child nodes 
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APÊNDICE I – Formulário Elicitacao – Confiablidade Humana  

Expert Elicitation Opinion Form – Human Reliability 

Name of the expert: 

Function: 

Time of Experience: 

Education: 

 

Objective:  

Estimate the probability of occurrence of the factors affecting the technician failure during 

manufacturing of the engine. 

Requirements for experts:  

              The expert should mark the requirements he meets:  

o More than 10 years’ experience on the subject domain, have specialized knowledge and be 

involved with the operational side. 

o Strong relevant expertise through academic training, professional accomplishment. 

o Familiarity and knowledge of various aspects related to the issues of interest. 

o Specific related knowledge and expertise of the issues of interest  

o Personnel experience of particular failure modes and memories of similar issues. 

 

Table of estimated probabilities by experts 

Factors affecting the technician failure 

Mark the number of failures out of 10 

performed operations. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - Lack of resources           

2 - Inadequate production planning           

3 - Inadequate load capacity planning           

4 - Quality program poor           

5 - Lack of recognition           

6 - Inadequate work environment           

7 - Communication plan poor           

8 - Training program poor           

BBN for technician failure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBN showing parent and child nodes 
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APÊNDICE J – Formulário Elicitacao  – Confiablidade de software 

Expert Elicitation Opinion Form – Software Reliability 
Name of the expert: 

Function: 

Time of Experience: 

Education: 

Objective:  

Estimate the probability of occurrence of the factors affecting the technician failure during 

manufacturing of the engine. 

Requirements for experts:  

              Mark the requirements met:  

o More than 10 years’ experience on the subject domain have specialized knowledge and be 

involved with the operational side. 

o Strong relevant expertise through academic training, professional accomplishment. 

o Familiarity and knowledge of various aspects related to the issues of interest. 

o Specific related knowledge and expertise of the issues of interest  

o Personnel experience of particular failure modes and memories of similar issues. 

 

Factors affecting the software failure in operation due to errors in 

the  manufacturing process 

Mark the number of failures out of 10 

when manufacturing the software. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – System operation not understood           

2 – Poor communication with software supplier            

3 – Software design failure            

4 – Incorrect algorithm           

5 – Software requirements not understood           

6 – Inexperienced Programmer           

7 – Inexperienced Instructor            

8 – Training material poor           

BBN for Software Failure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBN showing parent and child nodes 
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APÊNDICE K – Formulario para identificação de riscos  

 

  



  203 

APÊNDICE L – Probabilidades Condicionais Elicitadas 

O Quadro 27 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha do técnico durante a montagem de um 

compressor.  

Quadro 27 - Montagem do compressor e confiabilidade humana 

 

O Quadro 28 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de um software durante a montagem de um 

compressor. 

Quadro 28 - Montagem do compressor e confiabilidade de software 

 

O Quadro 29 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração durante a montagem de um 

compressor.  

Quadro 29 - Montagem do compressor e confiabilidade de calibração 

 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CH 0.3 0.1 0.03 0.3 0.09 0.6 0.18 0.2 0.06 0.3 0.09 0.5 0.15 0.4 0.12 0.6 0.18

Exp2CH 0.1 0.6 0.06 0.1 0.01 0.3 0.03 0.3 0.03 0.5 0.05 0.2 0.02 0.6 0.06 0.4 0.04

Exp3CH 0.3 0.4 0.12 0.3 0.09 0.3 0.09 0.6 0.18 0.2 0.06 0.2 0.06 0.5 0.15 0.5 0.15

Exp4CH 0.2 0.1 0.02 0.3 0.06 0.6 0.12 0.1 0.02 0.3 0.06 0.6 0.12 0.3 0.06 0.7 0.14

Exp5CH 0.3 0.1 0.03 0.6 0.18 0.3 0.09 0.3 0.09 0.2 0.06 0.5 0.15 0.4 0.12 0.6 0.18

Exp6CH 0.3 0.3 0.09 0.4 0.12 0.3 0.09 0.5 0.15 0.3 0.09 0.2 0.06 0.3 0.09 0.7 0.21

Soma 1.5 0.35 0.55 0.6 0.53 0.41 0.56 0.6 0.9

0.6

Programa de 

treinamento 

fraco

0.233333333 0.366666667Probabilidade Final

Plano de 

comunicação 

fraco

0.4 0.353333333 0.273333333 0.373333333 0.4

Falta de recursos

Planejamento de 

produção 

inadequado

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

Programa de 

Qualidade fraco

Falta de 

reconhecimento

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CS 0.3 0.1 0.03 0.8 0.24 0.1 0.03 0.1 0.03 0.8 0.24 0.1 0.03 0.5 0.15 0.5 0.15

Exp2CS 0.3 0.2 0.06 0.6 0.18 0.2 0.06 0.3 0.09 0.6 0.18 0.1 0.03 0.6 0.18 0.4 0.12

Exp3CS 0.1 0.1 0.01 0.8 0.08 0.1 0.01 0.1 0.01 0.7 0.07 0.2 0.02 0.9 0.09 0.1 0.01

Exp4CS 0.3 0.2 0.06 0.6 0.18 0.2 0.06 0.4 0.12 0.5 0.15 0.1 0.03 0.7 0.21 0.3 0.09

Exp5CS 0.1 0.3 0.03 0.5 0.05 0.2 0.02 0.3 0.03 0.6 0.06 0.1 0.01 0.7 0.07 0.3 0.03

Exp6CS 0.3 0.2 0.06 0.5 0.15 0.3 0.09 0.2 0.06 0.6 0.18 0.2 0.06 0.6 0.18 0.4 0.12

Soma 1.4 0.25 0.88 0.27 0.34 0.88 0.18 0.88 0.52

0.628571429 0.371428571Probabilidade Final 0.178571429 0.628571429 0.192857143 0.242857143 0.628571429 0.128571429

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CC 0.3 0.2 0.06 0.8 0.24 0.7 0.21 0.3 0.09 0.3 0.09 0.7 0.21

Exp2CC 0.3 0.2 0.06 0.8 0.24 0.7 0.21 0.3 0.09 0.3 0.09 0.7 0.21

Exp3CC 0.3 0.3 0.09 0.7 0.21 0.2 0.06 0.8 0.24 0.3 0.09 0.7 0.21

Exp4CC 0.3 0.4 0.12 0.6 0.18 0.3 0.09 0.7 0.21 0.2 0.06 0.8 0.24

Exp5CC 0.2 0.1 0.02 0.9 0.18 0.3 0.06 0.7 0.14 0.4 0.08 0.6 0.12

Exp6CC 0.3 0.4 0.12 0.6 0.18 0.3 0.09 0.5 0.15 0.3 0.09 0.7 0.21

Soma 1.7 0.47 1.23 0.72 0.92 0.5 1.2

Probabilidade Final

Programa de 

controle 

impreciso

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Tempo 

inadequado para 

realizar calibração

Padrão disponível 

não confiável

Procedimento de 

calibração 

inadequado

0.276470588 0.723529412 0.423529412 0.541176471 0.294117647 0.705882353
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O Quadro 30 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de técnico durante o balanceamento de um 

compressor. 

Quadro 30 - Balanceamento e confiabilidade humana. 

 

O Quadro 31 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de software durante a montagem de um 

compressor. 

Quadro 31 - Balanceamento e confiabilidade de software 

 

O Quadro 32 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração durante o balanceamento de um 

compressor.  

Quadro 32 - Balanceamento e confiabilidade de calibração 

 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BH 0.3 0.3 0.09 0.5 0.15 0.2 0.06 0.3 0.09 0.2 0.06 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15

Exp2BH 0.1 0.3 0.03 0.3 0.03 0.4 0.04 0.2 0.02 0.6 0.06 0.2 0.02 0.7 0.07 0.3 0.03

Exp3BH 0.3 0.5 0.15 0.3 0.09 0.2 0.06 0.1 0.03 0.3 0.09 0.6 0.18 0.3 0.09 0.7 0.21

Exp4BH 0.1 0.4 0.04 0.3 0.03 0.3 0.03 0.4 0.04 0.2 0.02 0.4 0.04 0.5 0.05 0.5 0.05

Exp5BH 0.1 0.2 0.02 0.1 0.01 0.7 0.07 0.7 0.07 0.1 0.01 0.2 0.02 0.2 0.02 0.8 0.08

Exp6BH 0.1 0.3 0.03 0.3 0.03 0.4 0.04 0.3 0.03 0.2 0.02 0.5 0.05 0.3 0.03 0.7 0.07

Soma 1 0.36 0.34 0.3 0.28 0.26 0.46 0.41 0.59

0.3 0.41

Plano de 

comunicação 

fraco

0.59

Programa de 

treinamento 

fraco

Probabilidade Final

Programa de 

Qualidade fraco

0.28

Falta de 

reconhecimento

0.26 0.46

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

Falta de recursos

0.36

Planejamento de 

produção 

inadequado

0.34

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BS 0.1 0.4 0.04 0.2 0.02 0.4 0.04 0.2 0.02 0.4 0.04 0.4 0.04 0.5 0.05 0.5 0.05

Exp2BS 0.2 0.4 0.08 0.2 0.04 0.4 0.08 0.4 0.08 0.5 0.1 0.1 0.02 0.5 0.1 0.5 0.1

Exp3BS 0.2 0.5 0.1 0.3 0.06 0.2 0.04 0.6 0.12 0.3 0.06 0.1 0.02 0.7 0.14 0.3 0.06

Exp4BS 0.1 0.2 0.02 0.3 0.03 0.5 0.05 0.5 0.05 0.2 0.02 0.3 0.03 0.5 0.05 0.5 0.05

Exp5BS 0.2 0.4 0.08 0.4 0.08 0.2 0.04 0.5 0.1 0.4 0.08 0.1 0.02 0.7 0.14 0.3 0.06

Exp6BS 0.3 0.4 0.12 0.2 0.06 0.4 0.12 0.3 0.09 0.3 0.09 0.4 0.12 0.5 0.15 0.5 0.15

Soma 1.1 0.44 0.29 0.37 0.46 0.39 0.25 0.63 0.47

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente

Probabilidade Final

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco

0.4 0.263636364 0.336363636 0.418181818 0.354545455 0.227272727 0.572727273 0.427272727

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BC 0.3 0.8 0.24 0.2 0.06 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15 0.5 0.15

Exp2BC 0.3 0.9 0.27 0.1 0.03 0.7 0.21 0.3 0.09 0.7 0.21 0.3 0.09

Exp3BC 0.1 0.8 0.08 0.2 0.02 0.6 0.06 0.4 0.04 0.4 0.04 0.6 0.06

Exp4BC 0.1 0.5 0.05 0.5 0.05 0.5 0.05 0.5 0.05 0.6 0.06 0.4 0.04

Exp5BC 0.1 0.9 0.09 0.1 0.01 0.8 0.08 0.2 0.02 0.9 0.09 0.1 0.01

Exp6BC 0.3 0.5 0.15 0.5 0.15 0.6 0.18 0.4 0.12 0.4 0.12 0.6 0.18

Soma 1.2 0.88 0.32 0.73 0.47 0.67 0.53

Padrão disponível 

não confiável

0.733333333 0.266666667 0.608333333 0.391666667 0.558333333 0.441666667

Procedimento de 

calibração 

inadequado

Probabilidade Final

Programa de 

controle 

impreciso

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Tempo 

inadequado para 

realizar 
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O Quadro 33 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de um técnico durante o teste do motor. 

Quadro 33 - Teste de motor e confiabilidade humana. 

 

O Quadro 34 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de um software durante o teste de um motor. 

Quadro 34 - Teste de motor e confiabilidade de software 

 

O Quadro 35 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração de instrumentos durante o teste 

de um motor. 

Quadro 35 - Teste de motor e confiabilidade de calibração 

 

 

  

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TH 0.3 0.6 0.18 0.2 0.06 0.2 0.06 0.3 0.09 0.5 0.15 0.2 0.06 0.3 0.09 0.7 0.21

Exp2TH 0.3 0.3 0.09 0.3 0.09 0.4 0.12 0.4 0.12 0.2 0.06 0.4 0.12 0.4 0.12 0.6 0.18

Exp3TH 0.2 0.4 0.08 0.3 0.06 0.3 0.06 0.3 0.06 0.4 0.08 0.3 0.06 0.5 0.1 0.5 0.1

Exp4TH 0.3 0.5 0.15 0.3 0.09 0.3 0.09 0.5 0.15 0.2 0.06 0.3 0.09 0.5 0.15 0.5 0.15

Exp5TH 0.3 0.1 0.03 0.2 0.06 0.3 0.09 0.2 0.06 0.3 0.09 0.5 0.15 0.6 0.18 0.4 0.12

Exp6TH 0.1 0.3 0.03 0.3 0.03 0.4 0.04 0.3 0.03 0.2 0.02 0.5 0.05 0.3 0.03 0.7 0.07

Soma 1.5 0.56 0.39 0.46 0.51 0.46 0.53 0.67 0.83

0.353333333 0.446666667Probabilidade Final 0.553333333

Planejamento de 

produção 

inadequado

Falta de recursos

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

Programa de 

Qualidade fraco

Falta de 

reconhecimento

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

Plano de 

comunicação 

fraco

Programa de 

treinamento 

fraco

0.373333333 0.26 0.306666667 0.34 0.306666667

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TS 0.1 0.3 0.03 0.5 0.05 0.2 0.02 0.2 0.02 0.6 0.06 0.2 0.02 0.8 0.08 0.2 0.02

Exp2TS 0.3 0.3 0.09 0.1 0.03 0.6 0.18 0.2 0.06 0.5 0.15 0.3 0.09 0.4 0.12 0.6 0.18

Exp3TS 0.1 0.4 0.04 0.2 0.02 0.4 0.04 0.3 0.03 0.3 0.03 0.4 0.04 0.5 0.05 0.5 0.05

Exp4TS 0.3 0.3 0.09 0.4 0.12 0.3 0.09 0.3 0.09 0.4 0.12 0.3 0.09 0.7 0.21 0.3 0.09

Exp5TS 0.1 0.2 0.02 0.6 0.06 0.2 0.02 0.3 0.03 0.5 0.05 0.2 0.02 0.6 0.06 0.4 0.04

Exp6TS 0.3 0.4 0.12 0.2 0.06 0.4 0.12 0.3 0.09 0.3 0.09 0.4 0.12 0.5 0.15 0.5 0.15

Soma 1.2 0.39 0.34 0.47 0.32 0.5 0.38 0.67 0.53

0.316666667 0.558333333Probabilidade Final 0.441666667

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco

0.325 0.283333333 0.391666667 0.266666667 0.416666667

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TC 0.3 0.1 0.03 0.9 0.27 0.7 0.21 0.3 0.09 0.2 0.06 0.8 0.24

Exp2TC 0.2 0.1 0.02 0.9 0.18 0.8 0.16 0.2 0.04 0.5 0.1 0.5 0.1

Exp3TC 0.1 0.2 0.02 0.8 0.08 0.7 0.07 0.3 0.03 0.3 0.03 0.7 0.07

Exp4TC 0.1 0.1 0.01 0.9 0.09 0.6 0.06 0.4 0.04 0.4 0.04 0.6 0.06

Exp5TC 0.1 0.8 0.08 0.2 0.02 0.6 0.06 0.4 0.04 0.3 0.03 0.7 0.07

Exp6TC 0.1 0.6 0.06 0.4 0.04 0.5 0.05 0.5 0.05 0.3 0.03 0.7 0.07

Soma 0.9 0.22 0.68 0.61 0.29 0.29 0.61

Probabilidade Final

Procedimento de 

calibração 

inadequado

Padrão disponível 

não confiável

Tempo 

inadequado para 

realizar 

calibração

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Programa de 

controle 

impreciso

0.244444444 0.755555556 0.677777778 0.322222222 0.322222222 0.677777778
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APÊNDICE M – Redes Bayesianas - Probabilidades Elicitadas 

A Figura 58 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de teste de motores. 

 

Figura 58 – Rede Bayesiana para confi1abilidade de calibração no teste de motores  

A Figura 58 mostra que, na falha de calibração, o fator “falha no sistema de 

calibração” contribui com 0,0010, a falha do técnico com um valor de 0,0010 e 

condições de calibração inadequadas com um valor de 0,0010. O resultado final é 

uma probabilidade de falha da calibração de 0,0030. 
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A Figura 59 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de teste de motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no teste de motores 

A Figura 59 mostra que, na falha do técnico, o fator “carga de trabalho 

excessiva” contribui com 0,0010, uma cultura de segurança pobre com um valor de 

0,0010 e um gerenciamento de conhecimento pobre com um valor de 0,10%. O 

resultado final é uma probabilidade de falha do técnico de 0,0030.  
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A Figura 60 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de software aplicada ao processo de teste de motores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software no teste de motores 

A Figura 60 mostra que, na falha de software, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0010, uma falha de programa com um valor de 0,10% e um 

treinamento inadequado do técnico com um valor de 0,0010. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de software de 0,0029.  
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A Figura 61 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de balanceamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração no balanceamento 

A Figura 61 mostra que, na falha de calibração, o fator falha no sistema de 

calibração contribui com 0,010, uma falha de técnico com um valor de 0,01 e uma 

calibração inadequada com um valor de 0,0065. O resultado final é uma probabilidade 

de falha de calibração de 0,026.  
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A Figura 62 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de balanceamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no balanceamento 

A Figura 62 mostra que na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,01, uma cultura de segurança pobre com um valor de 0,01 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,01. O resultado final é 

uma probabilidade de falha humana de 0,0296. 
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A Figura 63 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de software aplicada ao processo de balanceamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software no balanceamento 

A Figura 63 mostra que, na falha do software, a falta de definição dos requisitos 

contribui com 0,01, uma falha do programa com um valor de 0,01 e um treinamento 

inadequado do técnico com um valor de 0,01. O resultado final é uma probabilidade 

de falha de software de 0,029.  
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A Figura 64 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de montagem do compressor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração na montagem do compressor 

A Figura 64 mostra que, na falha de calibração, a falha no sistema de calibração 

contribui com 0,0970, uma falha do técnico com um valor de 0,096 e uma calibração 

inadequada com um valor de 0,096. O resultado final é uma probabilidade de falha de 

calibração de 0,260.  
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A Figura 65 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de montagem do compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana na montagem do compressor 

A Figura 65 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,096, uma cultura de segurança fraca com um valor de 0,096 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,097. O resultado final 

é uma probabilidade de falha humana de 0,263. 
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A Figura 66 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade de software aplicada a montagem do compressor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software na montagem do compressor 

A Figura 66 mostra que, na falha do software, o fator falta de definição dos 

requisitos contribui com 0,097, uma falha de programa com um valor de 0,102 e um 

treinamento inadequado de técnico com um valor de 0,097. O resultado final é uma 

probabilidade de software de 0,269.  
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APÊNDICE N – Tabelas Probabilidades Absolutas e Redes Bayesianas 

O Quadro 36 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar falha humana durante a montagem do compressor. 

Quadro 36 – Montagem do compressor e confiabilidade humana 

 

O Quadro 36 mostra que, no teste do motor o fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: um planejamento de 

carga capacidade inadequado, um ambiente de trabalho inadequado e um programa 

de treinamento fraco. A Figura 67 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na 

rede Bayesiana de confiabilidade humana aplicada ao processo de montagem do 

compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana na montagem do compressor 

A Figura 67 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0684, uma cultura de segurança fraca com um valor de 0,0792 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,9785. O resultado final 

é uma probabilidade de falha humana de 0,2084. Os valores mostram que o nó que 

mais contribui para a falha do técnico é gestão de conhecimento fraco. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CH 0.3 0.01 0.003 0.02 0.006 0.05 0.015 0.02 0.006 0.02 0.006 0.05 0.015 0.02 0.006 0.04 0.012

Exp2CH 0.1 0.05 0.005 0 0 0.02 0.002 0.02 0.002 0.04 0.004 0.01 0.001 0.05 0.005 0.03 0.003

Exp3CH 0.3 0.03 0.009 0.02 0.006 0.02 0.006 0.05 0.015 0.01 0.003 0.01 0.003 0.04 0.012 0.04 0.012

Exp4CH 0.2 0 0 0.02 0.004 0.05 0.01 0 0 0.02 0.004 0.05 0.01 0.02 0.004 0.06 0.012

Exp5CH 0.3 0 0 0.05 0.015 0.02 0.006 0.02 0.006 0.01 0.003 0.04 0.012 0.02 0.006 0.05 0.015

Exp6CH 0.3 0.02 0.006 0.03 0.009 0.02 0.006 0.04 0.012 0.02 0.006 0.01 0.003 0.02 0.006 0.06 0.018

Soma 1.5 0.023 0.04 0.045 0.041 0.026 0.044 0.039 0.072

Compressor Assembly and Human Reliabiity

0.015333333 0.026666667Probabilidade Final

Plano de 

comunicação 

fraco

0.03 0.027333333 0.017333333 0.029333333 0.026

Falta de recursos

Planejamento de 

produção 

inadequado

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

Programa de 

Qualidade fraco

Falta de 

reconhecimento

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

0.048

Programa de 

treinamento 

fraco
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O Quadro 37 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de software na montagem do compressor. 

Quadro 37 – Montagem do compressor e confiabilidade software 

  

 

 

 

O Quadro 37 mostra que, na montagem do compressor, os fatores mais 

relevantes e com maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: má 

comunicação com fornecedor de software, requisitos de software não compreendidos 

e instrutor inexperiente. A Figura 68 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na 

rede Bayesiana de software aplicada ao processo de montagem do compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software na montagem do compressor 

A Figura 68 mostra que, na falha do software, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0689, uma falha de programa com um valor de 0,0689 e um 

treinamento inadequado com um valor de 0,0592. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de software de 0,1843. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CS 0.3 0.01 0.003 0.06 0.018 0.01 0.003 0 0 0.06 0.018 0.01 0.003 0.03 0.009 0.03 0.009

Exp2CS 0.3 0.01 0.003 0.05 0.015 0.01 0.003 0.02 0.006 0.05 0.015 0.01 0.003 0.05 0.015 0.02 0.006

Exp3CS 0.1 0 0 0.06 0.006 0 0 0 0 0.04 0.004 0.02 0.002 0.05 0.005 0 0

Exp4CS 0.3 0.01 0.003 0.05 0.015 0.01 0.003 0.02 0.006 0.05 0.015 0.01 0.003 0.04 0.012 0.01 0.003

Exp5CS 0.1 0.02 0.002 0.04 0.004 0.01 0.001 0.02 0.002 0.05 0.005 0.01 0.001 0.05 0.005 0.02 0.002

Exp6CS 0.3 0.01 0.003 0.05 0.015 0.02 0.006 0.01 0.003 0.04 0.012 0.01 0.003 0.04 0.012 0.03 0.009

Soma 1.4 0.014 0.073 0.016 0.017 0.069 0.015 0.058 0.029

0.041428571 0.020714286Probabilidade Final 0.01 0.052142857 0.011428571 0.012142857 0.049285714 0.010714286

Compressor Assembly and Software Reliabiity

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco
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O Quadro 38 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração de instrumentos durante a 

montagem do compressor. 

Quadro 38 – Montagem do compressor e confiabilidade calibração 

 

O Quadro 38 mostra que na montagem do compressor os fatores com maior 

valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: incorreto registro de dados, 

tempo inadequado para as tarefas e procedimento de calibração inadequado. A Figura 

69 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana de confiabilidade 

de calibração no processo de montagem do compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração na montagem do compressor 

A Figura 69 mostra que, na falha do técnico, o fator falha de sistema contribui 

com 0,0690, uma falha do técnico um valor de 0,0688 e uma calibração inadequada 

com 0,069. O resultado final é uma probabilidade de falha de calibração de 0,1928. 

 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1CC 0.3 0.01 0.003 0.06 0.018 0.05 0.015 0.02 0.006 0.03 0.009 0.05 0.015

Exp2CC 0.3 0.02 0.006 0.05 0.015 0.05 0.015 0.02 0.006 0.02 0.006 0.04 0.012

Exp3CC 0.3 0.03 0.009 0.06 0.018 0.01 0.003 0.06 0.018 0.03 0.009 0.05 0.015

Exp4CC 0.3 0.03 0.009 0.05 0.015 0.02 0.006 0.05 0.015 0.01 0.003 0.05 0.015

Exp5CC 0.2 0.01 0.002 0.06 0.012 0.02 0.004 0.05 0.01 0.03 0.006 0.04 0.008

Exp6CC 0.3 0 0 0.04 0.012 0.02 0.006 0.04 0.012 0.02 0.006 0.05 0.015

Soma 1.7 0.029 0.09 0.049 0.067 0.039 0.08

Compressor Assembly and Calibration Reliabiity

Probabilidade Final

Programa de 

controle 

impreciso

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Tempo 

inadequado para 

realizar calibração

Padrão disponível 

não confiável

Procedimento de 

calibração 

inadequado

0.017058824 0.052941176 0.028823529 0.039411765 0.022941176 0.047058824
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O Quadro 39 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar falha humana durante o balanceamento. 

Quadro 39 – Balanceamento e confiabilidade humana 

 

 

 

 

O Quadro 39 mostra que, no balanceamento, os fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: planejamento de 

produção inadequado, ambiente de trabalho inadequado e programa de treinamento 

fraco. A Figura 70 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de balanceamento. 

 

Figura 70 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no balanceamento 

A Figura 70 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0684, uma cultura de segurança fraca com um valor de 0,0686 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,0688. O resultado final 

é uma probabilidade de falha humana de 0,1920. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BH 0.3 0.01 0.003 0.05 0.015 0.01 0.003 0.02 0.006 0.01 0.003 0.05 0.015 0.04 0.012 0.04 0.012

Exp2BH 0.1 0.02 0.002 0.02 0.002 0.02 0.002 0.01 0.001 0.04 0.004 0.01 0.001 0.05 0.005 0.02 0.002

Exp3BH 0.3 0.04 0.012 0.02 0.006 0.02 0.006 0.01 0.003 0.01 0.003 0.05 0.015 0.02 0.006 0.05 0.015

Exp4BH 0.1 0.02 0.002 0.02 0.002 0.02 0.002 0.03 0.003 0.01 0.001 0.03 0.003 0.04 0.004 0.04 0.004

Exp5BH 0.1 0.01 0.001 0.01 0.001 0.05 0.005 0.05 0.005 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.05 0.005

Exp6BH 0.1 0.02 0.002 0.02 0.002 0.02 0.002 0.02 0.002 0.02 0.002 0.04 0.004 0.03 0.003 0.06 0.006

Soma 1 0.022 0.028 0.02 0.02 0.014 0.039 0.031 0.044

Plano de 

comunicação 

fraco

0.044

Programa de 

treinamento 

fraco

Balancing and Human Reliabiity

Probabilidade Final

Programa de 

Qualidade fraco

0.02

Falta de 

reconhecimento

0.014 0.039

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

Falta de recursos

0.022

Planejamento de 

produção 

inadequado

0.028

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

0.02 0.031
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O Quadro 40 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de software durante o balanceamento. 

Quadro 40 – Balanceamento e confiabilidade software 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 40 mostra que, no balanceamento, os fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: não entendimento 

sistema operacional, instrutor inexperiente e material de treinamento fraco. A Figura 

71 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana de confiabilidade 

humana aplicada ao processo de montagem do compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 – Rede Bayesiana para confiabilidade software no balanceamento 

A Figura 71 mostra que, na falha do software, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0684, uma falha de programa com um valor de 0,0685 e um 

treinamento inadequado com 0,0688. O resultado final é uma probabilidade de falha 

humana de 0,1919. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BS 0.1 0.04 0.004 0.01 0.001 0.04 0.004 0 0 0.03 0.003 0.03 0.003 0.03 0.003 0.03 0.003

Exp2BS 0.2 0.03 0.006 0.01 0.002 0.03 0.006 0.03 0.006 0.04 0.008 0 0 0.04 0.008 0.04 0.008

Exp3BS 0.2 0.05 0.01 0.02 0.004 0.01 0.002 0.05 0.01 0.03 0.006 0 0 0.05 0.01 0.02 0.004

Exp4BS 0.1 0.02 0.002 0.03 0.003 0.04 0.004 0.04 0.004 0.02 0.002 0.02 0.002 0.04 0.004 0.04 0.004

Exp5BS 0.2 0.03 0.006 0.03 0.006 0.01 0.002 0.04 0.008 0.03 0.006 0 0 0.05 0.01 0.02 0.004

Exp6BS 0.3 0.03 0.009 0.01 0.003 0.03 0.009 0.02 0.006 0.02 0.006 0.03 0.009 0.04 0.012 0.04 0.012

Soma 1.1 0.037 0.019 0.027 0.034 0.031 0.014 0.047 0.035

Balancing and Software Reliabiity

Probabilidade Final

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco

0.033636364 0.017272727 0.024545455 0.030909091 0.028181818 0.012727273 0.042727273 0.031818182

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente



  220 

O Quadro 41 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração de instrumentos durante o 

balanceamento. 

Quadro 41 – Balanceamento e confiabilidade calibração 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 41 mostra que, no balanceamento, os fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: um programa de 

controle impreciso, um treinamento de técnico inadequado e um padrão não confiável. 

A Figura 72 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana de 

confiabilidade de calibração aplicada ao processo de balanceamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Rede Bayesiana para confiabilidade calibração no balanceamento 

A Figura 72 mostra que, na falha de balanceamento, o fator falha no sistema 

de calibração contribui com 0,0592, uma falha do técnico com um valor de 0,0785 e 

uma calibração inadequada com um valor de 0,0688. O resultado final é uma 

probabilidade de falha humana de 0,1927. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1BC 0.3 0.04 0.012 0.01 0.003 0.04 0.012 0.04 0.012 0.03 0.009 0.03 0.009

Exp2BC 0.3 0.05 0.015 0 0 0.05 0.015 0.01 0.003 0.05 0.015 0.02 0.006

Exp3BC 0.1 0.06 0.006 0.01 0.001 0.05 0.005 0.03 0.003 0.02 0.002 0.05 0.005

Exp4BC 0.1 0.03 0.003 0.03 0.003 0.04 0.004 0.04 0.004 0.05 0.005 0.01 0.001

Exp5BC 0.1 0.05 0.005 0.02 0.002 0.06 0.006 0.01 0.001 0.06 0.006 0.01 0.001

Exp6BC 0.3 0.04 0.012 0.04 0.012 0.05 0.015 0.03 0.009 0.02 0.006 0.05 0.015

Soma 1.2 0.053 0.021 0.057 0.032 0.043 0.037

Padrão disponível 

não confiável

Balancing and Calibration Reliabiity

0.044166667 0.0175 0.0475 0.026666667 0.035833333 0.030833333

Procedimento de 

calibração 

inadequado

Probabilidade Final

Programa de 

controle 

impreciso

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Tempo 

inadequado para 

realizar 
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O Quadro 42 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar  falha humana durante o teste de um motor. 

Quadro 42 - Teste de motor e confiabilidade humana 

 

 

 

 

O Quadro 42 mostra que, no teste do motor, os fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: falta de recursos, plano 

de comunicação fraco e programa de treinamento fraco. A Figura 73 mostra as 

probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana de confiabilidade humana 

aplicada ao processo de balanceamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no balanceamento 

A Figura 73 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0684, uma cultura de segurança fraca com um valor de 0,0684 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,0688. O resultado final 

é uma probabilidade de falha humana de 0,1918.  

 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TH 0.3 0.05 0.015 0.01 0.003 0.01 0.003 0.01 0.003 0.05 0.015 0.01 0.003 0.02 0.006 0.05 0.015

Exp2TH 0.3 0.02 0.006 0.02 0.006 0.03 0.009 0.03 0.009 0.01 0.003 0.03 0.009 0.02 0.006 0.06 0.018

Exp3TH 0.2 0.03 0.006 0.03 0.006 0.02 0.004 0.02 0.004 0.03 0.006 0.02 0.004 0.03 0.006 0.03 0.006

Exp4TH 0.3 0.05 0.015 0.02 0.006 0.04 0.012 0.04 0.012 0.01 0.003 0.02 0.006 0.03 0.009 0.03 0.009

Exp5TH 0.3 0.01 0.003 0.02 0.006 0.02 0.006 0.02 0.006 0.02 0.006 0.05 0.015 0.05 0.015 0.03 0.009

Exp6TH 0.1 0.02 0.002 0.02 0.002 0.01 0.001 0.01 0.001 0.02 0.002 0.04 0.004 0.02 0.002 0.05 0.005

Soma 1.5 0.047 0.029 0.035 0.035 0.035 0.041 0.044 0.062

Testing and Human Reliabiity

Probabilidade Final 0.041333333

Planejamento de 

produção 

inadequado

Falta de recursos

Planejamento de 

carga capacidade 

inadequado

Programa de 

Qualidade fraco

Falta de 

reconhecimento

Ambiente de 

trabalho 

inadequado

Plano de 

comunicação 

fraco

Programa de 

treinamento 

fraco

0.031333333 0.019333333 0.023333333 0.023333333 0.023333333 0.027333333 0.029333333
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O Quadro 43 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração de instrumentos durante o teste de 

um motor. 

Quadro 43 - Teste de motor e confiabilidade software 

 

 

 

 

O Quadro 43 mostra que, no teste do motor o fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: falha no projeto do 

software, requisitos não compreendidos e material de treinamento fraco. A Figura 74 

mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede Bayesiana de confiabilidade 

humana aplicada ao processo de montagem do compressor. 

 

 

 

Figura 71 – Rede Bayesiana para confiabilidade software no teset do motor 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Rede Bayesiana para confiabilidade software no teste de motor 

A Figura 74 mostra que, na falha do sofware, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0684, uma falha de programa com um valor de 0,0684 e um 

treinamento inadequado com de 0,0591. O resultado final é uma probabilidade de 

falha humana de 0,1843. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TS 0.1 0.02 0.002 0.04 0.004 0.01 0.001 0.01 0.001 0.04 0.004 0.01 0.001 0.04 0.004 0.01 0.001

Exp2TS 0.3 0.02 0.006 0.01 0.003 0.05 0.015 0.01 0.003 0.04 0.012 0.02 0.006 0.02 0.006 0.04 0.012

Exp3TS 0.1 0.03 0.003 0.01 0.001 0.03 0.003 0.02 0.002 0.02 0.002 0.04 0.004 0.03 0.003 0.03 0.003

Exp4TS 0.3 0.02 0.006 0.03 0.009 0.02 0.006 0.02 0.006 0.02 0.006 0.02 0.006 0.04 0.012 0.01 0.003

Exp5TS 0.1 0.01 0.001 0.05 0.005 0.01 0.001 0.03 0.003 0.05 0.005 0.01 0.001 0.05 0.005 0.02 0.002

Exp6TS 0.3 0.03 0.009 0.01 0.003 0.03 0.009 0.02 0.006 0.02 0.006 0.03 0.009 0.04 0.012 0.04 0.012

Soma 1.2 0.027 0.025 0.035 0.021 0.035 0.027 0.042 0.033

Testing and Software Reliabiity

Probabilidade Final 0.0275

Não 

entendimento do 

sistema 

operacional

Má comunicação 

com o fornecedor 

do software

Falha de projeto 

do software

Algorítmo 

incorreto

Requisitos de 

software não 

compreendidos

Programador 

inexperiente

Instrutor 

inexperiente

Material de 

treinamento 

fraco

0.0225 0.020833333 0.029166667 0.0175 0.029166667 0.0225 0.035
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O Quadro 44 apresenta os valores de probabilidades de ocorrência de cada um 

dos fatores que podem causar a falha de calibração de instrumentos durante o teste de 

um motor. 

Quadro 44 - Teste de motor e confiabilidade calibração 

 

 

 

 

 

O Quadro 44 mostra que, no teste do motor, o fatores mais relevantes e com 

maior valor de probabilidade atribuído pelos especialistas são: um registro de dados 

incorreto, um inadequado treinamento do técnico eum procedimento de calibração 

inadequado. A Figura 75 mostra as probabilidades obtidas em cada nó na rede 

Bayesiana de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de teste do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Rede Bayesiana para confiabilidade calibração no teste do motor 

A Figura 75 mostra que, na falha de calibração, o fator falha no sistema 

contribui com 0,0592, uma falha do técnico com um valor de 0,0788 e uma calibração 

inadequada com um valor de 0,069. O resultado final é uma probabilidade de falha de 

calibração de 0,1931. 

Especialista peso prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob prob peso * prob

Exp1TC 0.3 0 0 0.05 0.015 0.06 0.018 0.02 0.006 0.02 0.006 0.06 0.018

Exp2TC 0.2 0.01 0.002 0.06 0.012 0.06 0.012 0.02 0.004 0.03 0.006 0.03 0.006

Exp3TC 0.1 0.01 0.001 0.05 0.005 0.06 0.006 0.03 0.003 0.01 0.001 0.06 0.006

Exp4TC 0.1 0.01 0.001 0.06 0.006 0.05 0.005 0.03 0.003 0.04 0.004 0.05 0.005

Exp5TC 0.1 0.06 0.006 0.01 0.001 0.06 0.006 0.02 0.002 0.01 0.001 0.06 0.006

Exp6TC 0.1 0.05 0.005 0.02 0.002 0.04 0.004 0.04 0.004 0.02 0.002 0.05 0.005

Soma 0.9 0.015 0.041 0.051 0.022 0.02 0.046

Testing and Calibration Reliabiity

Probabilidade Final

Procedimento de 

calibração 

inadequado

Padrão disponível 

não confiável

Tempo 

inadequado para 

realizar 

calibração

Inadequado 

treinamento de 

técnico

Incorreto registro 

de dados no 

sistema

Programa de 

controle 

impreciso

0.016666667 0.045555556 0.056666667 0.024444444 0.022222222 0.051111111
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APÊNDICE  O – Gráficos Tornado  

O Gráfico da Figura 76 é gerado quando se seleciona a variável probabilidade 

de falha de motor como dependente e as demais variáveis como independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 – Gráfico tornado mostrando fatores de risco com maior impacto na falha de motor. 

Pelo Gráfico da Figura 76 conclui-se que as variáveis falha montagem do 

compressor, falha no balanceamento e falha no teste são as que possuem maior efeito 

na falha do motor. O motor falha somente quando os eventos falha na montagem, 

falha no balanceamento e falha no teste acontecem simultaneamente.  
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O Gráfico da Figura 77 é gerado quando se seleciona a variável falha de teste 

como variável dependente e as demais variáveis como independentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 – Gráfico tornado mostrando fatores de risco com maior impacto na falha de teste do motor 

Pelo Gráfico da Figura 77 conclui-se que as variáveis falha de calibração, falha 

do técnico e falha de software são as que possuem maior efeito na falha do motor. O 

motor falha quando acontece ou falha na montagem ou falha no balanceamento ou 

falha no teste, ou seja, quando uma das variáveis assume valor diferente de zero. 
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O Gráfico da Figura 78 é gerado quando se seleciona a variável falha na 

montagem do compressor como variável dependente e as demais variáveis como 

independentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Gráfico tornado mostrando fatores de risco com maior impacto na montagem do 

compressor  

Pelo Gráfico da Figura 78 conclui-se que as variáveis falha de calibração, falha 

do técnico e falha de software são as que possuem maior efeito na falha de montagem 

do compressor. Uma falha na montagem do compressor acontece quando ocorre ou 

falha de calibração ou falha do técnico ou falha de software, ou seja, quando uma das 

variáveis assume valor diferente de zero. 
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O Gráfico da Figura 79 é gerado quando se seleciona simultaneamente a 

variável falha do compressor e falha de balanceamento como variável dependente e 

as demais variáveis como independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 – Gráfico tornado mostrando fatores de risco com maior impacto na montagem do 

compressor e balanceamento 

Pelo Gráfico da Figura 79 conclui-se que as variáveis falha de balanceamento 

e falha do compressor são as que possuem maior efeito na falha do motor e com os 

valores de probabilidades mostrados. Se uma falha de montagem do compressor e 

falha de balanceamento acontecem simultaneamente pode haver falha do motor..  
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O Gráfico da Figura 80 é gerado quando se seleciona simultaneamente a 

variável falha de balanceamento como variável dependente e as demais variáveis 

como independentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 – Gráfico tornado mostrando fatores de risco com maior impacto no balanceamento  

Pelo Gráfico da Figura 80 conclui-se que as variáveis falha de software, falha 

do técnico e falha de calibração são as que possuem maior efeito na falha de 

balanceamento. Uma falha de balanceamento ocorre quando acontece ou falha de 

software ou falha do técnico ou falha de calibração, ou seja, quando uma destas 

variáveis assume o valor diferente de zero 
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APÊNDICE  P – Redes Bayesianas – Probabilidades Absolutas  

A Figura 81 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de teste de motores, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração no teste de motores  

A Figura 81 mostra que, na falha de calibração, o fator falha no sistema de 

calibração contribui com 0,019, a falha do técnico com um valor de 0,019 e condições 

de calibração inadequadas com um valor de 0,019. O resultado final é uma 

probabilidade de falha da calibração de 0,0582. 
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A Figura 82 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de teste de motores, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no teste de motores  

A Figura 82 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0297, uma cultura de segurança pobre com um valor de 0,0297 e um 

gerenciamento de conhecimento pobre com um valor de 0,019. O resultado final é 

uma probabilidade de falha do técnico de 0,0772. 
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A Figura 83 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de software aplicada ao processo de teste de motores, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software no teste de motores  

A Figura 83 mostra que, na falha de software, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0297, uma falha de programa com um valor de 0,0297 e um 

treinamento inadequado do técnico com um valor de 0,019. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de software de 0,07726. 
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A Figura 84 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de balanceamento, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração no balanceamento 

A Figura 84 mostra que, na falha de calibração, o fator falha no sistema de 

calibração contribui com 0,019, uma falha de técnico com um valor de 0,019 e uma 

calibração inadequada com um valor de 0,019. O resultado final é uma probabilidade 

de falha de calibração de 0,05852. 
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A Figura 85 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de balanceamento, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no balanceamento 

A Figura 85 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0297, uma cultura de segurança pobre com um valor de 0,0297 e um 

gerenciamento de conhecimento pobre com um valor de 0,019. O resultado final é 

uma probabilidade de falha do técnico de 0,07726. 
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A Figura 86 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de software aplicada ao processo de balanceamento, quando se 

considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana no balanceamento 

 

Figura 86 – Rede Bayesiana para confiabilidade software e balanceamento 

A Figura 86 mostra que, na falha de software, o fator falha na definição de 

requisitos contribui com 0,0297, uma falha de programa com um valor de 0,0297 e um 

treinamento inadequado do técnico com um valor de 0,019. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de software de 0,07726. 
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A Figura 87 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de montagem do compressor, 

quando se considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 – Rede Bayesiana para confiabilidade de calibração na montagem do compressor 

A Figura 87 mostra que, na falha de calibração, a falha no sistema de calibração 

contribui com 0,019, uma falha do técnico com um valor de 0,019 e uma calibração 

inadequada com um valor de 0,019. O resultado final é uma probabilidade de falha de 

calibração de 0,05852.  
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A Figura 88 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade humana aplicada ao processo de montagem do compressor, quando 

se considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 – Rede Bayesiana para confiabilidade humana na montagem do compressor 

A Figura 88 mostra que, na falha do técnico, o fator carga de trabalho excessiva 

contribui com 0,0297, uma cultura de segurança fraca com um valor de 0,0297 e um 

programa de gestão de conhecimento fraco com um valor de 0,019. O resultado final 

é uma probabilidade de falha humana de 0,07726. 
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A Figura 89 mostra as probabilidades obtidas em cada nó da rede Bayesiana 

de confiabilidade de calibração aplicada ao processo de montagem do compressor, 

quando se considera as probabilidades das variáveis de entrada com valor 0,01. 

 

Figura 89 – Rede Bayesiana para confiabilidade de software na montagem do compressor 

A Figura 89 mostra que, na falha do software, o fator falta de definição dos 

requisitos contribui com 0,0297, uma falha de programa com um valor de 0,0297 e um 

treinamento inadequado de técnico com um valor de 0,019. O resultado final é uma 

probabilidade de falha de software de 0,07762. 


