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RESUMO 

 

  

O estudo de projetos em instalações de alta complexidade envolve modelagens robustas, 

suportadas por ferramentas conceituais e matemáticas, para a realização de investigações 

sistemáticas e estruturadas dos diferentes cenários de risco que podem levar a eventos não 

desejados a partir de ocorrência de falhas de equipamentos ou de erros humanos. No contexto 

das modelagens clássicas, a Avaliação Probabilística de Segurança (Probabilistic Safety 

Analysis - PSA) busca proporcionar informações qualitativas e quantitativas sobre a 

particularidade de projetos e respectivo funcionamento de instalações, incluindo a 

identificação dos fatores ou cenários que contribuem para o risco e consequente comparação 

de opções para o incremento da segurança.  Nesta conjuntura, o objetivo da tese é desenvolver 

um Instrumento Híbrido (CPP-HI) inovador, a partir da modelagem integrada das técnicas de 

Análise de Modo de Falha e Efeito (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA), de conceitos 

da Análise de Confiabilidade Humana (ACH) e da Composição Probabilística de Preferências 

(CPP) do termo em inglês, Probabilistic Composition of Preferences (PCP). Como apoio à 

modelagem e validação do CPP-HI, foi realizada uma simulação em um evento iniciador 

“Perda de Energia Elétrica Externa” – PEEE, em uma planta de Energia Nuclear. Os 

resultados obtidos foram simulados em ambiente virtual (análise de sensibilidade) e se 

mostraram robustos ao estudo da ACH no contexto da PSA. 

 

Palavras-chave: APS, ACH, FMEA, CPP-HI, Instalação Nuclear 

 



ABSTRACT 

 

 

The study projects in highly complex installations involves robust modeling, supported by 

conceptual and mathematical tools, to carry out systematic research and structured the 

different risk scenarios that can lead to unwanted events from occurring equipment failures or 

human errors. In the context of classical modeling, the Probabilistic Safety Analysis (PSA) 

seeks to provide qualitative and quantitative information about the project particularity and 

their operational facilities, including the identification of factors or scenarios that contribute to 

the risk and consequent comparison options for increasing safety. In this context, the aim of 

the thesis is to develop a hybrid instrument (CPP-HI) innovative, from the integrated 

modeling techniques of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), concepts of Human 

Reliability Analysis and Probabilistic Composition of Preferences (PCP).   In support of 

modeling and validation of the CPP-HI, a simulation was performed on a triggering event 

"Loss of External Electric Power" - PEEE, in a Nuclear Power plant. The results were 

simulated in a virtual environment (sensitivity analysis) and are robust to the study of Human 

Reliability Analysis (HRA) in the context of the PSA. 

 

Keywords: PSA, HRA, FMEA, CPP-HI, Nuclear Installation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta e comenta os seguintes pontos: considerações iniciais, 

contextualização, energia nuclear, objetivos e abrangência do estudo, relevância e 

contribuição da pesquisa, inovação e organização do estudo. 

 

 

1.1     CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O conceito de confiabilidade, enquanto visto pelo aspecto tecnológico, ganhou 

destaque na Primeira Guerra Mundial com estudos realizados em aviões (FOGLIATTO; 

RIBEIRO, 2009). Desde este período, com a globalização, o conceito tornou-se um tema 

importante de estudo e pesquisa com a demanda por produtos competitivos e de qualidade no 

mercado. Enfatiza-se, ainda, que é na perspectiva da qualidade que está inserido o quesito de 

confiança sobre o produto.  

Fogliatto e Ribeiro (2009) relatam que, durante a Segunda Guerra Mundial, 

engenheiros da equipe de Von Braun trabalharam, na Alemanha, no desenvolvimento de 

mísseis. Os protótipos não tiveram sucesso no teste, explodindo durante o voo ou aterrissando 

antes do alvo. Ainda neste período, o matemático Robert Lusser, na análise dos mísseis, 

propôs a lei da probabilidade de um produto com componentes em série. Com o estudo, foi 

possível compreender que um sistema em série composto por muitos componentes tende a 

apresentar baixa confiabilidade.  

Ao longo dos anos foram realizadas muitas contribuições e, dentre estas, Knight 

(1991) apresenta uma breve descrição do histórico de confiabilidade.  Muitas abordagens 

surgiram nos anos 60 também motivadas pela pesquisa espacial e devido à Guerra Fria. Nesta 

década, destaca-se ainda a elaboração do primeiro periódico para divulgação de trabalhos 

sobre confiabilidade - o IEEE Transactions on Reliability. Já na década de 70, observa-se um 

foco na análise dos riscos envolvendo a construção e a operação de usinas nucleares. E, na 

sequência, a abrangência do termo confiabilidade pôde ser observada em diferentes áreas.  

Com o tempo, observou-se ainda que o sucesso da operação de um produto ou sistema 

ausente de falhas dependia de muitos estudos, sendo estes de grande relevância para um 

diferencial competitivo. Os benefícios provenientes dos estudos relacionados ao termo 

confiabilidade se configuravam de diferentes formas: ao agregar valor por meio de uma maior 
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qualidade; ao prover um ambiente mais seguro; ao reduzir os custos; ao considerar os 

problemas na elaboração do produto ou sistema; ao proteger o meio ambiente; dentre outros.  

Diante de um cenário extremamente desafiador, destaca-se a atuação da engenharia e 

de áreas correlatas na elaboração de modelos que possam agregar valor ao tema 

confiabilidade.  

 

 

1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE APLICAÇÃO DA TESE  

 

 

Com o avanço tecnológico, proveniente da primeira Revolução Industrial e das 

subsequentes revoluções industriais, surgiram grandes instalações e empreendimentos. Como 

consequência desta modernidade e de outros fatores, a demanda de energia também aumentou 

ao longo dos anos e, em tal conjuntura, a necessidade de diversificação da matriz energética 

foi estratégica para o desenvolvimento global.  

As evoluções dos parques industriais, das grandes instalações e da matriz energética 

implicaram em uma maior preocupação com a questão da segurança e da confiabilidade dos 

equipamentos. No setor de energia nuclear, esta apreensão se intensificou ainda mais com 

acidentes de Three Mille Island (1979) e Chernobyl (1986). Outro acidente recente e marcante 

ocorreu na usina de Fukushima no Japão (2011), promovendo uma inquietação internacional 

que gerou debates sobre a segurança das usinas nucleares em fase de construção e operação. 

No relatório do governo Japonês – Nuclear emergency response headquarters –, 

gerado após o acidente em Fukushima, apontou-se que a Avaliação de Segurança 

Probabilística na gestão de riscos nem sempre tem sido efetivamente utilizada nos esforços de 

redução de riscos nas usinas nucleares. Além disso, o governo reconhece a dificuldade na 

avaliação de eventos raros como um tsunami e alega que o Japão não fez esforços suficientes 

para melhorar a confiabilidade destas avaliações.  

Este acidente gerou um debate internacional e os governos se manifestaram em relação 

às condições extremas. No Brasil, a Eletrobrás, por meio do relatório DT-006/11, avaliou a 

resistência das unidades 1 e 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto para condições 

extraordinárias além da base do projeto. No relatório foi destacada ainda a importância da 

Avaliação de Segurança Probabilística (APS) na avaliação do projeto das usinas e, 

novamente, relatou-se que nem sempre as técnicas foram consistentemente utilizadas no 

Japão.  
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Fonseca (2009) relata que as usinas nucleares estão inseridas no contexto de 

organizações de alto risco (High Risk Organizations). Estas organizações manipulam 

materiais perigosos, podendo promover acidentes catastróficos envolvendo danos além das 

fronteiras das plantas industriais. Destaca-se ainda que, a despeito da classificação de uma 

planta nuclear como organização de alto risco, a utilização da energia nuclear é estratégica 

para o crescimento dos mercados e para a diversificação da matriz energética.  

Neste cenário, entende-se que a utilização da enegia nuclear tem muita importância no 

mercado global e exerce grande influência sobre ele. Contudo, a geração deste tipo de energia 

deve ser acompanhada de perto por estudos como a APS, que envolvam a aplicação de 

diferentes modelos, a fim de promover um ambiente mais seguro. 

As organizações apresentam dificuldades na identificação de ganhos provenientes da 

adoção da Avaliação Probabilística de Segurança. Os benefícios não se apresentam de forma 

simples e, muitas vezes, as instituições têm dificuldade na aderência ao tema. Pretende-se 

então a formulação de um método racional, voltado para o aspecto segurança, que agregue 

valor ao setor nuclear e que tenha aplicação nos demais setores.  

Os acidentes relatados e outros que serão aprofundados no estudo demonstram a 

relevância da elaboração de metodologias para análise dos aspectos relativos aos erros 

humanos em um ambiente de risco. A análise deve considerar também um suporte para a 

formulação de ações para mitigar a criticidade dos riscos encontrados até o nível dos 

stakeholders
1
. De tal modo, conclui-se que o desenvolvimento metodológico para uma gestão 

segura facilitará o entendimento das instituições e das partes interessadas em relação aos 

benefícios do tema deste trabalho. 

 

 

1.3 ENERGIA NUCLEAR 

 

 

Segundo a IEA, a geração de eletricidade a partir de energia nuclear foi demonstrada 

pela primeira vez na década de 1950 e as primeiras plantas nucleares comerciais entraram em 

operação em 1960. Ainda segundo a Agência Internacional, a capacidade nuclear cresceu 

rapidamente nas décadas de 70 e 80. Os países procuravam reduzir a dependência dos 

combustíveis fósseis, especialmente após a crise do petróleo na década de setenta. Contudo, 

com exceção do Japão e da Coréia, o crescimento estagnou na década de noventa. As razões 

para esta estagnação incluíam as crescentes preocupações com a segurança na sequência de 

                                                 
1
 Stakeholders – Partes envolvidas ou interessadas. Neste trabalho serão considerados os colaboradores 

próprios, terceiros, a CNEN e comunidade local.  
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acidentes como Three Mile Island (1979) e Chernobyl (1986), os atrasos e os custos de 

construção mais elevados do que o esperado em algumas usinas nucleares, dentre outros 

fatores.  

A IEA destacou ainda que, a partir dos anos 2000, houve um interesse renovado na 

energia nuclear, e um ritmo de construção acelerado depois de 2005. Em 2010, sessenta e 

cinco reatores estavam em construção e sessenta países manifestaram interesse em lançar um 

programa nuclear. Ainda em 2010, a Conferência Internacional sobre o Acesso à Energia 

Nuclear representou essa mudança de atitude e contou com a participação de mais de sessenta 

países, representados por quarenta e três ministros e mil e duzentos participantes.  

Em 2011, um grande terremoto, seguido de um tsunami devastou a costa do Pacífico 

do norte do Japão e danificou o sistema de resfriamento da usina nuclear Fukushima Daiichi, 

resultando em um grave acidente. Segundo a Agência Internacional nenhuma morte foi 

atribuída ao acidente na usina, enquanto ambos os desastres naturais mataram mais de vinte e 

mil pessoas. Contudo, ocorreu liberação de materiais radioativos que resultou na 

contaminação do ambiente e levou à evacuação de milhares de pessoas.  

Estes últimos acontecimentos promoveram uma reflexão global. A maioria dos países 

confirmou seus planos de construção (incluindo China, Emirados Árabes, França, Polônia, 

Reino Unido e Estados Unidos), enquanto um número limitado, essencialmente Alemanha e 

Itália, decidiu finalmente abandonar a energia nuclear.  

A geração de energia elétrica no Brasil, segundo informações da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), atingiu 570 TWh em 2013, resultado 3,2% superior ao de 2012. 

Importações de 39,9 TWh, somadas à geração nacional, totalizaram uma oferta interna de 

energia elétrica de 609,9 TWh. O Brasil apresenta uma matriz elétrica predominantemente 

renovável, com a geração hidráulica respondendo por 64,9% da oferta interna. As fontes 

renováveis representam 79,3% da oferta interna de eletricidade no Brasil. A Matriz pode ser 

observada na Figura 01, na qual é possível verificar que a energia nuclear representou 2,4% 

do total em 2013. 
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Figura 01: Matriz Elétrica Brasileira 

 

 

 

Na Figura 02, ainda é possível observar que a participação de renováveis na matriz 

elétrica brasileira caiu para 79,3% devido às condições hidrológicas desfavoráveis e ao 

aumento da geração térmica. Observa-se também que a matriz brasileira difere bastante da 

mundial, que utiliza apenas 20,3% de energia renovável.  

 

 

Figura 02:Participação de renováveis na matriz elétrica 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

 

O estudo de projetos em instalações de alta complexidade envolve modelagens 

robustas, suportadas por ferramentas conceituais e matemáticas, para a realização de 

Fonte: EPE 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 

Fonte: EPE 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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investigações sistemáticas e estruturadas dos diferentes cenários de risco que podem levar a 

eventos não desejados a partir de ocorrência de falhas de equipamentos ou de erros humanos. 

 No contexto das modelagens clássicas, a Avaliação Probabilística de Segurança 

(Probabilistic Safety Analysis - PSA) busca proporcionar informações qualitativas e 

quantitativas sobre a particularidade de projetos e respectivo funcionamento de instalações, 

incluindo a identificação dos fatores ou cenários que contribuem para o risco e consequente 

comparação de opções para o incremento da segurança.   

Nesta conjuntura, o objetivo da tese é desenvolver um Instrumento Híbrido (CPP-HI) 

inovador, a partir da modelagem integrada das técnicas de Análise de Modo de Falha e Efeito 

(Failure Mode and Effect Analysis - FMEA), de conceitos da Análise de Confiabilidade 

Humana (ACH) e da Composição Probabilística de Preferências (Probabilistic Composition 

of Preferences - PCP). 

Como apoio à modelagem e validação do CPP-HI, foi realizada uma simulação em um 

evento iniciador “Perda de Energia Elétrica Externa” – PEEE, em uma planta de Energia 

Nuclear. Os resultados obtidos foram simulados em ambiente virtual (análise de 

sensibilidade) e se mostraram robustos ao estudo da Análise de Confiabilidade Humana 

(Human Reliability Analysis - HRA) no contexto da PSA. 

 

 

1.4.1 Objetivos Específicos  

 

 

Dentre os objetivos específicos do trabalho pode-se destacar: 

 Análise dos requisitos necessários à inclusão dos fatores de ininteligibilidade e 

estresse à técnica FMEA, para análise dos modos de falha sujeitos à 

interferência humana; 

 Análise dos impactos da complexidade da tarefa e do tempo de diagnose no 

fator ininteligibilidade; 

 Análise dos impactos da carga de trabalho e do tempo de execução no fator 

estresse; 

 Mapeamento dos modos de falha sujeitos à interferência humana no evento 

Perda de Energia Elétrica Externa em uma Usina Nuclear; 

 Julgamento de valor dos modos de falha com os especialistas em 

confiabilidade humana do evento citado; 
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 Utilização da ferramenta elaborada para análise da criticidade dos modos de 

falha;  

 Estudo da aplicação da modelagem de Composição Probabilística de 

Preferências (CPP) para análise dos dados. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA  

 

 

No contexto do campo de aplicação da Energia Nuclear, é importante ressaltar que as 

usinas nucleares estão inseridas no contexto de organizações de alto risco (High Risk 

Organizations).  E este último fator reforça a relevância do desenvovimento de metodologias 

que possam corroborar para um ambiente mais seguro. Neste sentido, a metodologia deste 

trabalho é um instrumento híbrido (CPP-HI), a partir da modelagem integrada da FMEA , de 

conceitos da ACH e  da simulação com o CPP. O estudo de modelagens robustas, suportadas 

por ferramentas conceituais e matemáticas é importante para a análise de eventos não 

desejados e, neste contexto, o presente estudo corrobora para prover ambientes com um maior 

nível de segurança. 

Observa-se nos relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que a 

análise dos eventos ocorridos no setor ao longo dos anos promove um sinal de alerta em 

relação ao desenvolvimento de estudos para um ambiente ainda mais seguro, ou seja, estudos 

que também aperfeiçoam a “Cultura de Segurança”
2
 da organização. Reason (1997) destacou 

que este termo rapidamente ganhou o dicionário do gerenciamento de segurança e que o 

conceito foi utilizado como um substantivo em relatórios oficiais de desastres e grandes 

acidentes. Este trabalho, portanto, através do desenvolvimento da técnica híbrida, contribui 

para a melhoria da “Cultura de Segurança”.  

A título de conhecimento, convém destacar alguns eventos extraordinários em 

instalações nucleares ou que envolvem fontes de radiação:  

                                                 
2
 O termo cultura de segurança foi conceituado pela primeira vez no relatório técnico sobre o acidente na usina 

nuclear de Chernobyl na Ucrânia, na década de 1980, como sendo o conjunto de características e atitudes das 

organizações e dos indivíduos, que garante que a segurança de uma planta nuclear, pela sua importância, terá 

a maior prioridade (SILVA, 2003). A partir de então, a indústria nuclear reconheceu a importância da cultura 

de segurança nas suas instalações e incentivou os operadores de usinas nucleares a avaliá-la (GLENDON; 

STANTON, 2000; FLIN et al., 2000; MEARNS; WHITAKER; FLIN, 2003; REASON, 1997). 
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 Explosão em um tanque com material radioativo na Rússia, em Kyshtym, no ano de 

1957;  

 Também no mesmo ano, na Inglaterra, na cidade de Windscale, um incêndio no núcleo 

do reator levou a um vazamento do material radioativo;  

 Na Tchecoslováquia, em 1977, na usina de Bohunice, gases radioativos se espalharam 

por toda área da planta industrial após corrosão do reator;  

 Em 1979, ocorreu o maior acidente nuclear na história dos Estados Unidos, na usina 

de Three Mile Island, após problemas na bomba de água de um reator, falhas 

mecânicas e humanas levaram ao superaquecimento do combustível nuclear;  

 No ano de 1980, na França, em Saint Laurent des Eaux, o sistema de emergência foi 

acionado após problemas internos;  

 Em 1986, em Chernobyl, conhecido como o maior acidente nuclear, após liberação de 

partículas radioativas na atmosfera, milhares de pessoas morreram em consequência 

da contaminação; 

 No Brasil, em 1987, na cidade de Goiânia, um acidente radiológico envolvendo o 

Césio-137 contaminou uma parte da população provocando mortes;  

 Na Espanha, no ano de 1989, em Vandellos, um incêndio resultou na perda do sistema 

de segurança da planta;  

 No Japão, em Tokaimura, 1999, após utilização de uma quantidade excessiva de 

urânio físsil em um tanque, centenas de pessoas foram expostas à alta radiação;  

Além dos eventos listados, outros também foram observados no Peru e Turquia, em 

1999, na Argentina e Reino Unido, em 2005, e na Bélgica e Suécia, em 2006. Já no ano de 

2011, em Fukushima, Japão, atenta-se para o terremoto que atingiu o país desencadeando um 

tsunami que provocou explosões nos reatores. Tal acontecimento rapidamente ganhou 

repercussão no cenário mundial. Documentos do próprio governo japonês, como o relatório 

Nuclear Emergency Response Headquarter, já citado anteriormente, apontaram que a APS na 

gestão de risco poderia ser utilizada de forma mais efetiva. Outros países também se 

manifestaram e, no Brasil, a Eletrobrás, no relatório DT-006/11, destacou novamente a 

importância da APS.  

Além das manifestações internacionais e dos eventos citados, que podem ser 

aprofundados no International Nuclear and Radiological Event Scale (INES), a literatura 

utilizada neste trabalho será aprofundada na revisão bibliográfica, que demonstrará um vasto 

https://www.google.com/url?q=http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/ines.pdf&sa=U&ei=gIoMU_LNN-bo0gGNzoHICQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFuLGL8kYg7tJwQXETcKKNzu6X8yQ
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campo para os estudos na área de confiabilidade, na qual se incluem os aspectos da 

confiabilidade humana.  

 

 

1.6 ORIGINALIDADE, INEDITISMO E CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

A originalidade e o ineditismo do modelo proposto são identificados pela integração 

de todas as fases da metodologia híbrida proposta, que agrega: análise de modo de falha e 

efeito; a contribuição dos conceitos da análise de confiabilidade humana e de composição 

probabilística de preferências. O instrumento proposto, denominado CPP-HI, é composto, 

portanto, por seu aspecto híbrido, que envolve a adaptação da FMEA com os conceitos da 

ACH para análise dos possíveis erros humanos. A análise é realizada com a utilização do 

CPP.  

 

As etapas da metodologia são delineadas da seguinte forma: 

 A metodologia deverá considerar os fatores tradicionais da FMEA relacionados aos 

riscos: Ocorrência (frequência), Dificuldade de Detecção e Severidade (Impacto). 

 A FMEA será realizada com foco na investigação das possíveis falhas que poderiam 

ser ocasionadas por erro humano. E, desta forma, serão considerados, além dos fatores 

tradicionais da FMEA, o Estresse do operador diante da situação abordada e o fator 

ininteligibilidade. 

 No fator Estresse, serão considerados a carga de trabalho e o tempo de execução. E no 

fator Ininteligibilidade, serão considerados a complexidade da tarefa e o tempo de 

diagnose.  

 Desenvolvimento de uma metodologia híbrida com a utilização da FMEA, ACH e da 

Composição Probabilística de Preferências (CPP), capazes de auxiliar nos estudos dos 

aspectos relativos aos erros humanos em um ambiente de risco em uma usina nuclear. 

Importante destacar, também, que a abrangência do estudo deve compreender a 

possibilidade de aplicação da metodologia híbrida em outros setores.  

 Observa-se que o RPN da FMEA tradicional é calculado após uma simples 

multiplicação dos critérios, e pode apresentar algumas fragilidades, como o número 

elevado de empate da criticidade dos modos de falha. Outro aspecto é que a 

subjetividade do julgamento de valor não é considerada. Além desta observação, se 

um dos critérios tiver alteração de um ponto, isto pode gerar impactos diferentes no 
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RPN final. Estas observações podem levar a uma tomada de decisão equivocada por 

parte dos especialistas.  

 

A contribuição científica esperada está fundamentada na teoria de análise de 

confiabilidade de sistemas, particularmente na abordagem de aplicação híbrida do uso das 

técnicas FMEA, dos conceitos de ACH e CPP, com foco na investigação dos possíveis erros 

humanos, buscando, dentre outros resultados: 

 

 Colaborar e prover informações para uma ampla discussão sobre os procedimentos em 

uma situação de Perda de Energia Elétrica Externa (evento iniciador) em uma usina 

nuclear; 

 Desenvolver meios para trabalhar na formulação de ações para mitigar os desvios 

encontrados, visto o nível de criticidade dos modos de falhas; 

 Contribuir para um ambiente interno e externo mais seguro com a utilização de 

diferentes técnicas de engenharia, sendo que, neste trabalho, se referem à possibilidade 

de aplicação de uma metodologia híbrida FMEA, ACH e CPP.  

 

O Quadro 01 retrata a adaptação com a inclusão de dois fatores à FMEA tradicional: o 

Estresse (E) do operador diante da situação abordada, que compreende a carga de trabalho 

mais o tempo de execução; e o processo Cognitivo, representado pelo termo Ininteligibilidade 

(I), envolvendo a complexidade da tarefa a ser executada e o Tempo de Diagnose. Observa-se 

também, no que está sendo proposto, um foco maior em pessoas na investigação de possíveis 

erros humanos. No FMEA tradicional, os focos seriam os processos e produtos. Os Inputs 

serão: Ocorrência (O); Severidade (S); Detecção (D); Ininteligibilidade (I) e Estresse (E) para 

cada erro humano identificado. E o Output dar-se-á em função dos fatores de entrada, 

representado pelo Risk Priority Number (RPN) para cada erro humano. Os Inputs serão 

analisados com a Composição Probabilística de Preferências representada no Quadro 01 pela 

sigla CPP. E, por fim, o Output RPN para cada erro será classificado conforme a criticidade 

em classes. Será feita também uma análise estocástica utilizando a simulação de Monte Carlo.   
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Quadro 01- FMEA Tradicional versus CPP-HI 

 

 

A Composição Probabilística de Preferências (CPP) proposta por Sant`Anna (2001) e 

detalhada em Sant`Anna (2009) é uma metodologia para composição de múltiplos critérios, 

que leva em conta a imprecisão nas medidas dos atributos ou nas manifestações de 

preferências (SANT`ANNA, 2013).  

 

 

1.7 HIPÓTESE DA PESQUISA  

 

 

Com a utilização de uma metodologia híbrida FMEA/ACH/CPP, pretende-se ainda 

validar a hipótese de que:  

 A utilização dos fatores Ininteligibilidade e Estresse, associada aos fatores clássicos da 

FMEA (Severidade, Detecção e Ocorrência), e viabilizada pelo instrumento CPP-HI, 

auxilia na diminuição da subjetividade inerente ao julgamento de valor relacionado ao 

processo decisório da criticidade dos modos de falha.  

Para estudo da hipótese, é importante analisar os possíveis erros humanos decorrentes 

dos aspectos cognitivos, bem como as consequências das mesmas sobre os sistemas, 

equipamentos e componentes. Além disso, é relevante estudar as causas e consequências de 

prováveis eventos que ocorram a partir desses erros humanos. 

 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A organização do estudo está estruturada no fluxograma na Figura 03 e será detalhada 

no decorrer do texto com um resumo descritivo de cada capítulo. Utilizou-se para a 

Descrição Inputs Outputs Modelagem Foco 

FMEA 

Tradicional 

(O) (S) (D) 

 

RPN 

 

- 

 

Em processos e 

produtos 

CPP-HI 

(O) (S) (D) 

(I) (E) 

 

RPN 

 

*CPP 

*Simulação de 

Monte Carlo 

Análise da 

Confiabilidade 

Humana 
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elaboração do fluxograma a notação Business Process Modeling Notation (BPMN) e o 

software Bizagi
3
. 

 

  
Figura 03: Organização do estudo 

 

 

No primeiro capítulo é realizada uma apresentação do tema confiabilidade, 

transcorrendo por alguns pontos: Considerações iniciais; Contextualização; Energia nuclear; 

Objetivos; Relevância; Originalidade, Ineditismo e Contribuição Científica; Hipótese; e 

Organização do estudo. 

Na sequência, aborda-se o referencial teórico com o estado da arte, para um melhor 

entendimento do tema. Entende-se que é necessário o conhecimento sobre as técnicas de 

análise de risco e um aprofundamento da técnica Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

Neste segundo capítulo há, ainda, uma abordagem de Confiabilidade Humana, da Technique 

for Human Error Rate Prediction (THERP) e da Composição Probabilística de Preferências.  

No terceiro capítulo é desenvolvida a metodologia híbrida para análise de erros 

humanos no evento PEEE em uma usina nuclear, utilizando-se, neste caso, da usina Angra 1 

como apoio à modelagem. São destaques neste capítulo: a seleção do evento para o estudo, as 

premissas para a análise, a investigação dos possíveis erros humanos no evento PEEE e a 

interface metodológica entre FMEA, ACH e CPP. 

                                                 
3
 Bizagi – Software que permite a modelagem, execução e a melhoria dos processos de negócio através de um 

ambiente gráfico e sem necessidade de programação.  
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Após o desenvolvimento da metodologia, são discutidos a modelagem e os resultados 

no quarto capítulo. No qual também é apresentada a aplicação da metodologia híbrida na 

usina estudada, a fim de determinar a criticidade dos erros humanos identificados no evento 

iniciador PEEE.  

Por fim, são apresentadas as conclusões no quinto e último capítulo com as 

recomendações cabíveis, bem como sugestões para estudos futuros. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão expostas as contribuições e discussões pertinentes dos autores que 

discorreram sobre o tema proposto no estudo.  Serão apresentados conceitos, definições e 

abordagens necessárias para o desenvolvimento do trabalho. No apêndice 07 é apresentado 

ainda um resumo com citações que motivaram a escolha do tema e a seleção dos fatores de 

confiabilidade humana. 

 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES DE ALTO RISCO (HIGH RISK ORGANIZATIONS).  

 

 

Perrow (1984) sugere que os acidentes (ou desastres catastróficos) são mais prováveis 

ou "habituais" em organizações que se caracterizam pela elevada complexidade, por exemplo, 

usinas de energia nuclear. Estas organizações, muitas vezes, precisam superar tensões internas 

que resultam de metas organizacionais divergentes, especialmente segurança versus custo. 

Reason (1997) discorre sobre este conflito entre a manutenção da segurança e o alcance de 

uma maior eficiência operacional. 

Bierly, Gallagher e Spender (2014) reforçam que muitas organizações têm de enfrentar 

a possibilidade de que uma falha no sistema resulte em grande catástrofe. Além da energia 

nuclear, que foi destacada por Perrow, os autores enfatizam que fábricas de produtos 

químicos, redes de energia elétrica, agências espaciais, redes de controle de tráfego aéreo e 

sistemas militares (porta-aviões, submarinos, instalações de lançamento de mísseis, dentre 

outros) são consideradas organizações de alto risco (HROs). 

Alguns pesquisadores mais focados em desafios operacionais argumentam que os 

acidentes normais podem ser evitados se as organizações tornarem-se confiáveis através da 

implementação de uma "cultura de alta confiabilidade" (WEICK, 1987; BIERLY E 

SPENDER, 1995). Desta forma, Weick e Roberts (1993) destacam que as organizações de 

alto risco, na visão de Perrow, com o uso de uma cultura organizacional concebida, poderiam 

ser transformadas neste tipo de organização.  

Além de uma cultura de alta confiabilidade, outros aspectos são destacados para que 

uma organização se torne confiável, como: um ambiente rico de aprendizagem e um sistema 

de remuneração adequado (ROBERTS, 1990), e o desenvolvimento de uma mente coletiva 

sobre os subsistemas (WEICK E ROBERTS, 1993). Carroll (1995) propõe a importância do 

http://icc-oxfordjournals-org.ez106.periodicos.capes.gov.br/search?author1=Scott+Gallagher&sortspec=date&submit=Submit
http://icc-oxfordjournals-org.ez106.periodicos.capes.gov.br/search?author1=J.-C.+Spender&sortspec=date&submit=Submit
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estabelecimento de práticas de aprendizagem organizacional e de uma cultura de 

aprendizagem para manter a segurança do sistema.  

Roberts et al (1989) descreve que as organizações de alto risco operam tecnologias 

complexas e podem causar acidentes severos, enquanto as organizações de alta confiabilidade 

compõem uma subcategoria das organizações de alto risco: são aquelas projetadas e 

gerenciadas de forma a evitar tais acidentes. 

Leveson (2009) critica a postura de alguns estudos que definem a segurança como 

uma mera questão de controle, restringindo os componentes sociais e técnicos, e afirma que 

este tipo de pensamento pode conduzir as HROs para o desastre. Dentre essas correntes de 

pesquisa, há estudos que se concentram em desenhos técnicos e organizacionais como forma 

de prover projetos mais protegidos, contudo, não levam em consideração a possibilidade de 

erro humano, tampouco a utilização de materiais mais seguros. (RASMUSSEN, 1997; 

DEKKER, 2005; LEVESON, 2009). Daniellou, Simard e Boissières (2013) relatam que o 

erro humano, geralmente é resultado de uma situação em que um operador e/ou uma equipe 

não puderam utilizar as suas competências por razões ligadas à concepção dos sistemas, à 

interface, à organização, dentre outros fatores. Os autores descrevem também que as pressões 

produtivas, exercidas internamente e pelos clientes levam o sistema para mais perto de seus 

limites de funcionamento.  

Daniellou, Simard e Boissières (2013), ressaltam que além da carga de trabalho e da 

complexidade da tarefa, que o estresse exerce influência no comportamento humano. É 

destacado então, que o estresse está ligado às exigências de uma situação que o operador pode 

perceber estar provavelmente além das suas capacidades. E desta forma o ser humano, sem 

saber se está preparado, tentará enfrentar a situação utilizando recursos cognitivos. Estas 

ações podem ocorrer de duas formas: uma resposta centrada no problema ou na emoção.  

Santos, Zamberlan e Pavard (2009) discutem no estudo proposto que em relação à 

demanda, os operadores regulam a carga de trabalho em situação de múltiplas tarefas, de 

forma a escolher o mais “econômico”, para que a carga seja compatível com a capacidade de 

trabalho naquele momento. Ou autores enfatizam ainda a influência da questão temporal e que 

os operadores utilizam estratégias para controlar o tempo apesar dos incidentes e dos eventos 

que ocorrem ao longo da execução da atividade. É relatado que o colaborador pode modificar 

seu modo operatório, em função de seus objetivos e das características das tarefas.  Esse 

conjunto de fatores somado a complexidade, as incertezas, ao dinamismo e variabilidade das 

atividades, pode gerar impactos significativos na execução de um procedimento.  
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2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

 

As técnicas de análise de risco permitem a identificação das ameaças, e dos aspectos e 

desvios do processo que possam afetar a saúde e segurança dos trabalhadores, o meio 

ambiente e a qualidade dos produtos (CALIXTO, 2006).  

Existem diferentes tipos de classificações de risco, contudo, o importante é a adoção 

de uma política clara para gerenciar os riscos catastróficos e críticos e manter sob controle os 

moderados (SANTOS, 2012). Para uma análise de risco, é importante que o processo seja 

mapeado para que se possa compreender as interfaces internas, externas e o fluxo de produtos. 

Segundo Calixto (2005) e a norma ABNT NBR ISO 31010, algumas técnicas utilizadas com 

frequência podem ser observadas no Quadro 02. 

 

 

QUALITATIVAS 

QUANTITATIVAS OU 

SEMI-

QUANTITATIVAS 

FMEA QRA 

FMECA SIL Studies 

FTA FTA 

ETA  ETA 

HAZOP LOPA 

HAZID  

WHAT IF  
 

Quadro 02- Técnicas de Análise de Risco 

 

 

  

Adiante, propõe-se aprofundar a análise da técnica Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA), visto que a técnica será utilizada com algumas adaptações e, portanto, norteará o 

estudo proposto. Destaca-se, além disto, no Apêndice 02, uma breve descrição das demais 

técnicas. A escolha da técnica citada foi devido a uma motivação pessoal, aos fatores vistos 

como de grande importância para o estudo, e as oportunidades existentes na modelagem.  

 

 

2.2.1 Origem e Considerações Importantes: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 

 

Pentti e Atte (2002) relatam que a primeira documentação da FMEA foi reconhecida 

no procedimento MIL-P-1629, em 1949, pelo Exército dos Estados Unidos (US Defense 

Fonte: Adaptado Calixto (2005) e ISO 31010 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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Department, 1949). Este procedimento serviu de modelo para a elaboração das normas 

militares MIL-STD-1629 e MIL-STD-1629A, que detalham a FMEA. Pentti e Atte (2002) 

destacam também a aplicação da técnica na indústria aeroespacial na década de 60.  

Esta informação da indústria aeroespacial vai ao encontro da visão de outros autores, 

que destacam a utilização da FMEA no desenvolvimento do projeto Apollo, a partir de 

estudos elaborados pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

(BERTSCHE, 2008; CLARKE, 2005; JOHNSON e KHAN, 2003; MCDERMOTT, 

MIKULAK e BEAUREGARD, 2009; PUENTE et al., 2002; SEYED-HOSSEINI, SAFAEI e 

ASGHARPOUR, 2006). 

Na década de 70, a temática sobre a ferramenta passou a ser discutida de forma mais 

ampla e, em 1978, a Ford Company foi pioneira no setor automobilístico ao integrar a FMEA 

em seu conceito de garantia da qualidade (CLARKE, 2005).  

Após a iniciativa da Ford, na década de 80, as empresas automotivas que formam a 

Automotive Industry Action Group (AIAG) incorporaram formalmente a ferramenta em seus 

processos de desenvolvimento de produtos, por meio da norma QS-9000 (LAURENTI, 

VILLARI e ROZENFELD, 2012). Ainda segundo estes autores, a indústria alemã seguiu o 

movimento e adotou o uso da ferramenta, que foi definido pela Verband der 

Automobilindustrie - German Association of the Automotive Industry (VDA). 

Sant’Anna (2012) enfatiza que a FMEA é uma ferramenta para reduzir a probabilidade 

de falhas críticas por meio da análise das falhas potenciais e do desenvolvimento de ações de 

melhoria. Ainda sobre o assunto, segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), a FMEA é uma técnica 

que auxilia a busca por excelência em projetos e processos. Stamatis (1995) relata que a 

FMEA é utilizada na definição, identificação e eliminação de falhas conhecidas e/ou 

potenciais de um projeto de produto e/ou de seu processo de fabricação antes que elas 

cheguem ao cliente. 

 

 

2.2.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 

 

Dentre os tipos de FMEA, Laurenti, Villari e Rozenfeld (2012) destacam em seus 

estudos quatro como sendo os principais: sistema, produto, processo e serviço.  

A FMEA começa com a identificação de funções e requisitos de um sistema, 

subsistema, componente ou etapa de um processo. Na sequência, são determinados os modos 

de falhas, os efeitos e causas de cada modo de falha (BERTSCHE, 2008). 

http://www-scopus-com.ez106.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55925048800&zone=
http://www-scopus-com.ez106.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8886880300&zone=
http://www-scopus-com.ez106.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6508327282&zone=
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A etapa seguinte consiste no julgamento de valor de um grupo multidisciplinar que 

atribui valores (escala de 0 a 10) à Severidade dos efeitos (S), e às probabilidades de 

Ocorrência (O) das causas ou de seus modos (AIAG, 2008). Posteriormente, são atribuídos 

valores (escala de 0 a 10) para a dificuldade de Detecção (D). Nesta etapa, os controles atuais 

de prevenção e detecção para o modo de falha e/ou causa são considerados (BERTSCHE, 

2008).  É calculado o produto dos valores da S, O e D, denominado Índice de Prioridade de 

Risco (Risk Priority Number - RPN) (LIU et al., 2013), conforme Equação 1. 

 

𝑅𝑃𝑁 = (𝑆) × (𝑂) × (𝐷) 

 

 

A FMEA foi utilizada inicialmente com escalas de 11 níveis (U.S. Military, 1949, 

1980). Com o tempo, as escalas de cinco níveis têm sido mais usadas (JUNIOR e 

SANT’ANNA, 2010). Mais informações sobre as escalas de cinco níveis ou de estudos com 

escalas similares podem ser consultadas em British Standards Institute (1991), Ben-Daya e 

Raouf (1993), Rosa e Garrafa (2009) e Nogueira e Perez (2010). 

Após o julgamento de valor, o grupo deve propor ações para eliminar ou detectar os 

modos de falhas, suas causas ou ainda para reduzir seus efeitos (AIAG, 2008).  Fogliatto e 

Ribeiro (2009) relatam que as ações recomendadas devem se dirigir aos itens com maior 

risco, com a identificação do responsável e prazo para execução.   

Fogliatto e Ribeiro (2009) destacam que, dentre as vantagens do uso da FMEA na 

literatura, encontram-se:  

 

 Auxilia na identificação dos parâmetros a serem controlados para reduzir ou 

detectar a condição de falha; 

 Ajuda a priorizar os modos potenciais de falhas, estabelecendo uma ordem 

para as ações de melhorias; 

 Auxilia na avaliação de alternativas para a manufatura ou montagem; 

 Documenta os resultados do estudo, facilitando análises futuras; 

 Consolida e aumenta o conhecimento de todos os envolvidos em relação aos 

aspectos do processo, associados com a qualidade e confiabilidade do produto; 

  Estabelece um referencial que auxilia na análise e melhoria de processos 

similares. 

Equação 1: Cálculo do RPN 

 
Equação 1: Cálculo do RPN 
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2.2.3 Aplicações: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 

 

A aplicação da FMEA pode ser observada em diferentes áreas de interesse: na 

medicina (APKON et al., 2004; COHEN, SENDERS e DAVIS, 1994; DEROSIER et al., 

2002; MCNALLY, PAGE e SUNDERLAND, 1997); nas ciências da computação (YACOUB 

e AMMAR, 2002; YANG, BONSALL e  WANG, 2008); na engenharia química 

(COURNOYER et al., 2011; GOYAL,  1993); no setor de energia (BURGAZZI, 2004; 

GARCIA, SCHIRRU, FRUTUOSO e MELO, 2005; GUIMARÃES, e LAPA, 2004;  

GUIMARÃES, e LAPA, 2007); dentre outros setores.  

Apesar da vasta aplicação da FMEA, existem oportunidades de melhorias que são 

relatadas na literatura. O estudo tem como um dos objetivos aprimorar algumas abordagens, 

bem como alguns apontamentos realizados em uma revisão da bibliografia produzida por 

Laurenti, Villari e Rozenfeld (2012). Os autores destacam algumas oportunidades mais 

citadas na literatura em relação à utilização da FMEA. Dentre estas, podem ser observadas 

algumas abaixo: 

 

 Valores dos RPNs (Risk Priority Number – Índice de Prioridade de Risco) não 

são precisos; 

 Conflito entre os membros da equipe na atribuição de valores para os índices; 

 Pequenas mudanças nos valores dos índices levam à grande alteração do RPN. 

 

Dentre as críticas, a simplicidade do cálculo do RPN também é relatada (BEN-DAYA 

e RAOUF, 1993; PILLAY e WANG, 2003). Contudo, os erros podem ser provenientes de 

uma avaliação equivocada dos eventos e da utilização de escalas distorcidas, e não da forma 

de cálculo (BOWLES; PELAEZ, 1995). Assim, a mudança da lógica da composição das 

avaliações, embora traga resultados satisfatórios em alguns casos, não foi capaz de substituir a 

forma clássica de computação em um número substancial de casos (BRAGLIA et al., 2003; 

GARCIA et al., 2005). Os esforços desenvolvidos para melhorar a metodologia, com a 

introdução de pesos ou padronização das avaliações de acordo com cada critério, não 

ganharam aceitação considerável (FRANCESCHINI e GALETTO, 2001). 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35613667300&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006435946&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23098725200&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24777803500&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55742606300&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701630547&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24773178100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8689474100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8689474100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603270728&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102920852&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602181754&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602181754&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102920852&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602181754&zone=
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No intuito de prover melhorias na aplicação da FMEA, diferentes estudos têm sido 

realizados com: lógica fuzzy (GARCIA, SCHIRRU, FRUTUOSO e MELO, 2005; 

GUIMARÃES, e LAPA, 2004; PILLAY e WANG, 2003; SHARMA, KUMAR D. 

e KUMAR, 2005; XU et al., 2002); rede bayesiana (GARCÍA e GILABERT, 2011; LEE, 

2001; YANG, BONSALL e WANG, 2008); composição probabilística (SANT’ANNA, 2002 

e 2012); dentre outros estudos. A necessidade de ferramentas para lidar com a incerteza 

também é abordada e reconhecida no desenvolvimento de métodos de apoio à decisão, como 

MACBETH (BANA E COSTA e VANSNICK, 1995), ELECTRE (ROY, 1968) e AHP 

(SAATY, 1980). 

 

 

2.3 CONFIABILIDADE HUMANA 

 

 

Segundo Calixto et al. (2011) e Santos (2012), o termo confiabilidade humana 

começou a ser discutido de forma mais contundente no início na década de 50 e, ao longo das 

décadas de 60 e 70, a discussão sobre o tema ganhou relevância. Os autores destacam algumas 

passagens importantes: 

 Na década de 50, estudos indicavam a importância de considerar a 

confiabilidade humana nos modelos de confiabilidade; 

 Em 1960, falhas dos equipamentos eram apontadas como oriundas de erros 

humanos; 

 Em 1972, a IEEE publicou uma edição sobre confiabilidade humana. 

 

Com a propagação da discussão do assunto, conceitos importantes foram estabelecidos 

por diferentes autores. Dentre estes, Evans (1976), Meister (1966), Swaim e Guttmann (1983), 

Dougherty e Fragola (1988) enfatizaram em seus respectivos estudos definições sobre 

confiabilidade e confiabilidade humana.   

Evans (1976) destaca que confiabilidade é a probabilidade de sucesso no desempenho 

de uma missão. Relata também o conceito de disponibilidade como sendo a probabilidade de 

que o sistema ou componente esteja disponível para o uso quando necessário. 

Outra consideração importante foi a de Meister (1966), que define o termo 

confiabilidade humana como a probabilidade de que um trabalho ou tarefa seja completado 

com sucesso pelos colaboradores, em qualquer fase de operação do sistema dentro de um 

tempo mínimo requerido (se o requisito de tempo existir).   

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8689474100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602071598&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603270728&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102920852&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602181754&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602181754&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7701342266&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55685403700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55952759400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55182966500&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36458379100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23098725200&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23098725200&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55742606300&zone=
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As definições de Evans e Meister serviram como base para os estudos de Swaim e 

Guttmann (1983), que definiram o conceito de confiabilidade humana como a probabilidade 

de que uma pessoa execute corretamente alguma atividade exigida pelo sistema em um 

período necessário (se o tempo for um fator limitador), e de que não realize nenhuma 

atividade estranha que possa degradar o sistema. Segundo Dougherty e Fragola (1988), 

matematicamente, a confiabilidade humana é a probabilidade de que um conjunto de ações 

humanas seja executado com sucesso em um tempo estabelecido ou numa determinada 

oportunidade, considerando suas limitações e os fatores que influenciam no seu desempenho. 

Segundo Hollnagel (2003), a Análise da Confiabilidade Humana (ACH) é um 

ingrediente necessário para o projeto de sistemas interativos e para revisão de práticas de 

trabalho. A ACH é um dos instrumentos utilizados para melhorar o desempenho humano e 

estimar a confiabilidade humana (NETO, 2012). Calixto et al. (2011) e Santos (2012) 

descrevem que na ACH algumas questões devem ser respondidas:  

 

 O que pode dar errado e quais as consequências? 

 Qual a possibilidade de dar errado? 

 Quais os fatores que influenciam o desempenho humano? 

 Como reduzir a probabilidade de falhas? 

 

Para Reason (2000), as falhas humanas resultam de processos mentais, tais como, o 

esquecimento, a falta de atenção, o baixo nível de motivação, a falta de cuidado, a negligência 

e a imprudência. 

 

 

2.3.1 Técnicas de Análise de Confiabilidade Humana 

 

 

Os fatores humanos devem ser avaliados em três níveis hierárquicos (ALVARENGA; 

FRUTUOSO; FONSECA, 2014).  

O primeiro nível preocupa-se com o comportamento cognitivo do ser humano durante 

o controle de processos que ocorrem através da interface homem-máquina. Neste caso, para 

avaliação do erro humano, técnicas de confiabilidade humana de primeira e segunda geração 

podem ser usadas, como: 

 

 THERP (SWAIN; GUTTMANN, 1983) e ASEP (SWAIN, 1987) da primeira 

geração.  
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 ATHEANA (USNRC, 1996) e CREAM (HOLLNAGEL, 1998) da segunda 

geração.  

 

No segundo nível, o foco é sobre o comportamento cognitivo dos seres humanos 

quando trabalham em grupos; e, no terceiro nível, é considerada a influência da cultura 

organizacional sobre os seres humanos (ALVARENGA; FRUTUOSO; FONSECA, 2014).  

Alvarenga, Frutuoso e Fonseca (2014) destacam algumas técnicas classificadas como 

de primeira, segunda e terceira geração, que podem ser observadas na Figura 04. Nesta figura, 

pode-se observar também a classificação, a técnica e a referência para um aprofundamento. 

As técnicas foram levantadas com base no NUREG – 1842 (NRC, 2006), fundamentada em 

uma revisão das técnicas feita pela National Aeronautics and Space Administration (NASA, 

2006) e contou com o apoio de uma revisão realizada pelos britânicos Health and Safety 

Executive (HSE, 2009). No Apêndice 05 é apresentada uma descrição das técnicas ASEP, 

HEART, SPAR-H, ATHEANA, CREAM e NARA. A THERP é apresentada na sequência 

por ser uma técnica utilizada nas usinas que serviram de apoio ao estudo.  

 

 

 

Figura 04: Técnicas de Análise de Confiabilidade Humana 

 

 

 

 

 

Fonte: Alvarenga, Frutuoso e Fonseca (2014) 

 
Figura 04: Técnicas de Análise de Confiabilidade Humana               

Fonte: Alvarenga, Frutuoso e Fonseca (2014) 
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2.3.2 Technique for Human Error Rate Prediction (THERP) 

 

 

Em 1962, em um simpósio da sociedade de fatores humanos, Alan Swain apresentou 

uma versão inicial da técnica THERP. A sequência do estudo da técnica, designada para um 

método de análise da confiabilidade humana, deu-se no Sandia National Laboratories 

(SWAIN, 1963). Na década de 60, Swain e outros pesquisadores focaram na coleta de dados 

de erro humano (RIGBY,1967), inicialmente para suportar a confiabilidade de montagem de 

armas nucleares nos Estados Unidos. Em 1969, Swain e Jens Rasmussen discutiram a 

aplicabilidade da THERP em instalações nucleares (SWAIN, 1969). Por volta de 1975, no 

WASH-1400, Swain tinha articulado o uso de THERP para aplicações nucleares, e a 

abordagem foi finalizada na publicação do NUREG/CR-1278, em 1983. A quantificação do 

THERP tem por base 27 tabelas com probabilidades de erro humano.  

Dentre outras contribuições da Nuclear Regulatory Commission (NRC), pode-se, 

dentro de uma cronologia, destacar também algumas como: NUREG-0600, que aborda o 

acidente de Three Mile Island, em 1979; NUREG/CR-6350, com a aplicação de uma técnica 

de segunda geração qualitativamente mais elaborada – Technique for Human Error Analisys 

(ATHEANA); e o NUREG-1624, com uma revisão da técnica ATHEANA. 

A análise de confiabilidade humana tem evoluído em métodos e aplicações, desde as 

primeiras versões da THERP. A ACH foi adotada amplamente na indústria nuclear 

internacional, como um importante componente que combina hardware e confiabilidade 

humana em modelos de sistemas de plantas (GERTMAN E BLACKMAN, 1994).  

Enquanto grande parte dos métodos apoia a indústria nuclear, novos métodos estão 

sendo aplicados a outros setores, tais como setor automotivo, indústria do petróleo (AVEN, 

SKLET E VINNEM, 2006), e controle de tráfego aéreo (KIRWAN E GIBSON, 2007), todos 

desenvolvidos com base no THERP.  Aven, Sklet e Vinnem, (2006) apresentaram um método 

chamado Bora-Release para análise quantitativa e qualitativa de risco na liberação de um 

hidrocarboneto em uma plataforma. Kirwan e Gibson (2007) apresentaram uma ferramenta 

para avaliação da confiabilidade humana no controle do trafego aéreo.  
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2.3.3 Características Principais da Technique for Human Error Rate Prediction 

(THERP) 

 

 

Dentre as principais características da THERP podemos destacar abaixo: 

 

 Método de primeira geração; 

 Ações do operador podem ser entendidas de forma binária “sucesso ou falha”; 

 Cada nó da árvore corresponde a uma ação específica e as ramificações representam 

falha ou sucesso do operador em executar essa ação, que caracteriza a forma binária na 

sequência dos passos das tarefas e subtarefas do operador de uma planta; 

 As Probabilidades de Erros Humanos (PEHs) estão relacionadas em 27 tabelas; 

 Os valores destas tabelas referem-se à probabilidade de que, quando um elemento ou 

passo de uma tarefa ou subtarefa está sendo executado, um erro poderá ocorrer; 

 Os valores das PEHs são oriundos da estimação de especialistas, de dados obtidos na 

experiência operacional da própria instalação ou instalações similares e de dados 

importados em atividades e contextos semelhantes (por exemplo, simuladores); 

 Os valores vêm acompanhados de incertezas, representadas por limites inferiores e 

superiores, correspondentes às percentagens de 5% e 95%, respectivamente, em uma 

distribuição lognormal.  

 

 

2.3.4   Quantificação da Probabilidade de Erro Humano (PEH) 

 

 

Os métodos de ACH têm como um dos objetivos o cálculo e a redução da 

probabilidade de ocorrência dos erros humanos e de suas consequências. A probabilidade de 

ocorrência de erro humano (PEH), em uma visão bem linear, é a probabilidade de que 

aconteça um erro humano (falha humana) na realização de uma tarefa (OLIVEIRA, 2012). 

 

𝑃𝐸𝐻 =
Número de erros humanos cometidos

Número de oportunidades
 

                      

 

Como falado anteriormente, novos métodos estão sendo aplicados, por exemplo, o 

modelo de quantificação do Reator AP1000 que considera outros fatores importantes, como o 

Equação 2: Probabilidade Total de Falha 

 
Equação 2: Probabilidade Total de Falha 
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aspecto cognitivo. O modelo sugere a quantificação da probabilidade de erro humano em três 

fases, dentro de uma visão mais complexa, ou seja, não tão linear: Fase Cognitiva, Fase de 

Ação e Fase de Recuperação.   

Alguns conceitos, como a probabilidade de falha e sucesso na fase cognitiva e de ação 

são destacados, como podem ser observados abaixo: 

 

 Probabilidade de falha na Fase Cognitiva: Qd; 

 Probabilidade de sucesso na Fase Cognitiva: (1 – Qd); 

 Probabilidade de falha na recuperação da Fase Cognitiva: Qdr; 

 Probabilidade de sucesso na recuperação da Fase Cognitiva: (1 – Qdr); 

 Probabilidade de falha na Fase da Ação: Qa; 

 Probabilidade de sucesso na Fase da Ação: (1 – Qa); 

 Probabilidade de falha na recuperação da Fase da Ação: (Qar); 

 Probabilidade de sucesso: (1 – Qar). 

 

Com o destaque destes conceitos, a Probabilidade Total de Falha pode ser expressa 

pela equação 3: 

 

𝑄 = 𝑄𝑑 × 𝑄𝑑𝑟 + (1 − 𝑄𝑑) × 𝑄𝑎 × 𝑄𝑟𝑎 + 𝑄𝑑 × (1 − 𝑄𝑑𝑟) × 𝑄𝑎 × 𝑄𝑎𝑟 

                  

 

Com base nas condições de contorno adotadas na modelagem, a Equação 3 é simplificada 

e pode ser escrita do seguinte modo: 

 

𝑄 = 𝑄𝑑 × 𝑄𝑑𝑟 + 𝑄𝑎 × 𝑄𝑟𝑎 

 

 

O mais importante no modelo de quantificação do Reator AP1000 é que, apesar da 

modelagem qualitativa, deve-se considerar a Fase Cognitiva, a Fase de Ação e a Fase de 

Recuperação, inserindo certo grau de complexidade. A quantificação se utiliza das 

probabilidades de erro humano extraídas do THERP, que apresenta uma modelagem linear, 

segundo os especialistas de ACH.      

O exemplo acima nos permite pontuar algumas considerações sobre a aplicação do 

THERP: 

Equação 3: Probabilidade Total de Falha 

 
Equação 3: Probabilidade Total de Falha 

Equação 4: Probabilidade Total de Falha (Equação simplificada) 

 
Equação 4: Probabilidade Total de Falha (Equação simplificada) 
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 A atualização das tabelas do THERP no que diz respeito à atualização do perfil sócio 

técnico das plantas é uma necessidade, entretanto, as tabelas do THERP, até a presente 

data, são as únicas que apresentam as probabilidades de erro humano dentro de um 

espectro mais amplo (NUREG-1278).  

 É necessário considerar que, na aplicação do método, apesar de suas limitações, muitas 

vezes, o analista não aprofunda as possibilidades que o método apresenta, ou seja, não 

utiliza totalmente o potencial do mesmo. 

 O aprofundamento citado anteriormente pode permitir uma melhor quantificação da PEH, 

utilizando-se as tabelas do THERP (NUREG-1278). Essa ação torna-se importante 

enquanto métodos de confiabilidade humana de segunda geração ainda não apresentam 

um processo de quantificação definido ou ainda não aceito pelos especialistas da ACH. 

 O modelo de quantificação da PEH utilizada na ACH do Reator AP1000, mesmo com as 

limitações do THERP (NUREG-1278), permite a utilização do método de um modo mais 

eficiente, ao tratar a Fase Cognitiva aproximando-a das boas práticas que regem a ACH. 

 

 

2.4   COMPOSIÇÃO PROBABILÍSTICA DE PREFERÊNCIAS (CPP) 

 

 

Uma das aplicações que utiliza a composição probabilística de preferências é o cálculo 

das probabilidades do problema de classificação. Conforme Costa, Pereira e Sant`Anna 

(2012), o método proposto tem como objetivo a classificação das alternativas segundo 

múltiplos critérios em classes determinadas por um número variável de perfis. A 

transformação probabilística é sugerida por Sant`Anna (2002) e permite derivar classificações 

globais das alternativas utilizando a composição probabilística de preferências.  

Sant`Anna (2015) destaca que, para a formulação do problema de classificação, é 

preciso considerar os seguintes termos: 

 G= {g1, ..., gm} conjunto de m critérios; 

 A= (a1, ..., am) vetor Rm que guarda as avaliações de uma alternativa genérica 

A, segundo cada um dos m critérios em G; 

 C = {C1, ..., Cr} um conjunto de r classes, para a classificação das alternativas. 

Para identificar a classe Ci, para cada i de 1 a r são informados n(i) perfis, os 

quais são vetores de avaliações segundo os m critérios. 
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Após a substituição das medidas exatas ak e Cijk por distribuições de variáveis 

aleatórias Xk e Yijk pode-se calcular as probabilidades de que cada alternativa esteja acima de 

cada classe (Aik+) ou abaixo de cada classe (Aik-), conforme representação que segue: 

 Aik+ = ΠjP[Xk>Yijk] 

 Aik- = ΠjP[Xk< Yijk] 

O processo de classificação é baseado na comparação das diferenças de (Aik+) e 

(Aik). Realizadas as comparações de cada alternativa para cada classe, a regra de classificação 

é simples: a alternativa (a) pertence à classe i de menor valor absoluto da diferença (Aik+) - 

(Aik-). O estudo da abordagem de probabilidade do problema de classificação pode ser 

aprofundado em Costa, Pereira e Sant`Anna(2012) e Sant`Anna(2015).  Esta caracterização 

do problema de classificação segue o conceito de Roy (1968) e Yu (1992). 

Outra aplicação que utiliza a composição probabilística de preferências segue o 

proposto por Sant`Anna (2012), onde há também a substituição das avaliações iniciais por 

distribuições de probabilidade, resultando na transformação dos vetores das avaliações, de 

acordo com cada critério em vetores de probabilidade. Partindo do princípio de independência 

e de igual importância dos critérios, realiza-se a combinação dessas probabilidades com uma 

simples multiplicação, obtendo-se uma probabilidade global que pode ser usada para ordenar 

os modos de falhas, conforme a criticidade. 

 Sant`Anna (2012) destaca, ainda, que o resultado da multiplicação das probabilidades 

de apresentar-se a maior prioridade de acordo com cada critério pode ser pensado como a 

probabilidade de preferências conjunta. Por este caminho, as incertezas são consideradas e, 

então, é utilizado o conceito da probabilidade de maximizar-se as preferências. A utilização 

do método elimina a necessidade de discutir pesos para os critérios e também evita o 

problema de empate, visto que os produtos destas probabilidades raramente coincidem. 

O primeiro passo dessa avaliação probabilística utilizando a FMEA é a transformação 

dos vetores de avaliações imprecisas dos modos de falha, em vetores de probabilidades.  O 

segundo passo é a composição probabilística dos vetores individuais de probabilidade de 

acordo com cada critério em um vetor de prioridade global. Sant`Anna (2012) enfatiza que o 

método considera as avaliações dos especialistas não como números exatos mas como 

estimativas de parâmetros de localização de distribuições de probabilidade. Após a obtenção 

das avaliações probabilísticas de acordo com cada critério, seguindo a prática da FMEA de 

multiplicar as avaliações especificas, uma pontuação global de cada modo de falha é 

calculada. Este escore global corresponde à probabilidade de alcançar a extrema prioridade 
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em todas as avaliações, assumindo independência dos julgamentos de valores dos diferentes 

critérios realizados pelos especialistas.  

Na abordagem probabilística, após determinarem-se as prioridades dos potenciais 

modos de falha, faz-se necessário avaliar se o processo ou produto estudado necessita de 

melhorias ou não, e o que pode ser feito com a contribuição de especialistas (YAGER, 2002).  
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3 METODOLOGIA APLICADA  

 

 

A estrutura da proposta metodológica consiste em três fases e nove passos. A 

metodologia está representada na Figura 05, e destaca-se que as próximas secções serão o 

desdobramento desta figura. 

 

 

 
Figura 05: Estrutura da proposta metodológica 

 

 

3.1 SELEÇÃO DO EVENTO PARA O ESTUDO 

 

 

O evento Perda de Energia Elétrica Externa (PEEE) – T1- Loss of Off-Site Power 

(LOSP) foi selecionado para o estudo, visto que se trata de um evento de grande importância 

na visão da Eletronuclear e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Um procedimento 

errado nesta situação pode ocasionar severos danos ao núcleo do reator. Este evento 

representa mais de 45% da frequência de danos ao núcleo conforme figura 06. A importância 

do evento PEEE é devida principalmente a probabilidade de vazamento no caso de falha no 

resfriamento dos selos das bombas de refrigeração do reator.  
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Figura 06: Contribuição dos eventos iniciadores para a frequência de danos ao núcleo do reator 

 

 

Na árvore abaixo, na Figura 07, são representados, a partir do evento PEEE, três 

possíveis caminhos: que levam ao sucesso (mitigação e controle do evento), que acarretam 

dano ao núcleo (comprometimento da planta), ou que levam a outros eventos iniciadores 

como consequência. 

O evento iniciador, caracterizado pela perda de energia elétrica externa, pode ser 

causado por falhas na subestação, problemas na rede externa ou no sistema da usina. No 

próximo item é realizado o detalhamento da árvore de eventos. 

Fonte: Eletronuclear (2014) 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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               Figura 07: Evento T1: Perda de Energia Elétrica Externa 

 

 
Fonte: Eletronuclear (2010) 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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3.2 DETALHAMENTO DA ÁRVORE DE EVENTO PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EXTERNA (PEEE) 

 

 

Com o intuito de uma análise detalhada, realizou-se um estudo da árvore de evento 

Perda de Energia Elétrica Externa. As principais observações analisadas estão destacadas a 

seguir: 

 Desligamento do Reator (RT) – se o desligamento do reator falhasse, duas situações 

poderiam ocorrer: 

- O evento Anticipated Transient Without Scram (ATWS), que se trata de um 

transiente com falha no desligamento do reator e ocorre se ao menos um Gerador 

Diesel Alinhado de emergência partir. Neste caso de falha no desligamento automático 

do reator, o operador é instruído a desligar o reator manualmente, para permitir a 

queda por gravidade das barras de controle no núcleo. Para propósitos de modelagem 

na árvore de eventos, estas ações devem ser completadas a tempo de evitar a subida de 

pressão no Sistema de Refrigeração do Reator (SRR). Esse tempo leva em torno de um 

minuto. O Evento Iniciador ATWS não faz parte do escopo deste trabalho, pois se 

assume o sucesso no desligamento do reator (Ramo 20 da árvore de evento T1). 

- Outra ocorrência possível seria a permanência das barras de controle presas, ou seja, 

não caem pela ação da gravidade. Neste caso teremos dano ao núcleo do reator (core-

damage). Esta situação não faz parte do escopo deste trabalho, pois se assume o 

sucesso no desligamento do reator. (Ramo 21 da árvore de evento T1); 

 Geradores Diesel Alinhados (DG-AL) – após a perda de energia externa, os Geradores 

Diesel Alinhados são projetados para partir automaticamente. No caso de falha na 

partida automática, o operador deverá executar uma segunda tentativa. O sucesso desta 

operação está relacionado com a partida de ao menos um gerador. Destaca-se ainda 

que a partida do gerador possa atrasar por até 60 minutos, tempo limite para a 

ocorrência de dryout no gerador de vapor; 

 Geradores Diesel de Reserva (DG-BP) – a partida dos Geradores Diesel de Reserva 

deverá ocorrer após a perda de energia elétrica externa e a falha dos Geradores Diesel 

Alinhados. O evento iniciador Blackout ocorre após a perda de energia elétrica 

externa, com falha adicional dos Geradores Diesel de Emergência (back-up), 

considerando que os Geradores Diesel Alinhados já haviam falhado; 
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 Fuga pelos selos das Bombas de Refrigeração do Reator (SL) - este evento não tem 

função mitigadora e não é categorizado como uma função de segurança. O evento 

modela a probabilidade de os selos das Bombas de Refrigeração do Reator (BRRs) 

falharem no período entre a falha dos Geradores Diesel Alinhados e a operação de 

pelo menos um Gerador Diesel de Reserva. A Westinghouse Owners Group
4
 assume 

um tempo de treze minutos para se considerar a falha dos selos. Como a APS 

(Avaliação Probabilística de Segurança) de Angra 1, utilizada como apoio à 

modelagem, considera que o alinhamento e a partida de pelo menos um Gerador 

Diesel de Reserva se dê provavelmente num tempo muito próximo ou mesmo superior 

a este, a probabilidade deste evento é questionada na árvore de eventos. A árvore de 

eventos SL1 representa a probabilidade de os selos não falharem e desenvolverem 

uma fuga de 21 gpm/bomba. E SL5 representa a probabilidade dos selos falharem e 

desenvolverem um Loss of Coolant accidents (LOCA). Em caso de ocorrência do 

LOCA, a árvore de eventos requer o questionamento da disponibilidade do sistema de 

injeção de segurança de alta pressão para sua mitigação; 

 Água de Alimentação Auxiliar (AF) – o Sistema de Água de Alimentação Auxiliar 

(SAAA) remove o calor de decaimento. O sucesso do SAAA requer a operação de 

pelo menos uma das três bombas de água de alimentação auxiliar (AAA), liberando 

um fluxo total de 1040 lpm para pelo menos um gerador de vapor. O sucesso de AF 

também assume adequada capacidade de liberação de vapor, que pode ser alcançada 

com a operação das válvulas de alívio dos geradores de vapor, ou por uma das cinco 

válvulas de segurança. Devido à perda de energia elétrica externa e, 

consequentemente, à perda das bombas de água de circulação, o sistema de desvio do 

vapor para o condensador não estaria disponível; 

 Resfriamento dos Selos das BRRs (SC) – a condição de sucesso para o resfriamento 

dos selos requer a operação de uma das três bombas do sistema de remoção de calor 

(SRC). A falha desta função deixará os selos em condições vulneráveis. A temperatura 

elevada por um longo tempo pode ocasionar falhas nos selos e levar a um LOCA; 

 Bleed and Feed do Sistema de Refrigeração do Reator (BF) – o sucesso da operação 

requer que o operador reconheça a necessidade da ação pelo Procedimento RF-F.1, 

que ele dê a partida em pelo menos uma bomba de injeção de segurança de alta 

                                                 
4
 Westinghouse é uma empresa de energia nuclear com sede nos EUA, controlada pelo Grupo Toshiba, e oferece 

produtos e serviços na área nuclear, incluindo o combustível, a assistência e manutenção, instrumentação, 

controle e projeto de usinas nucleares. No ano de 2014 a Westinghouse constrói e opera aproximadamente 

metade das usinas nucleares em funcionamento no mundo. 
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pressão, e abra as válvulas de alívio do pressurizador. Para evitar aquecimento do SRR 

e subsequente pressurização acima da pressão de corte da bomba, a recuperação por 

Bleed and Feed deve ser iniciada antes que os geradores de vapor se aproximem das 

condições de dryout. Pelas instruções do RF-F.1 é provável que o Bleed and Feed seja 

estabelecido quando o nível na faixa larga, em pelo menos um gerador de vapor, atinja 

3%. Com o desligamento das BRRs em virtude do próprio iniciador, foi estimado que 

os geradores de vapor secassem em 58 minutos, assumindo que ambos os geradores de 

vapor estivessem em seus níveis nominais no instante do desligamento do reator. O 

Bleed and Feed iniciado antes da ocorrência de dryout resulta numa efetiva remoção 

de calor residual. Para a simplicidade da análise, pode-se assumir que o Bleed and 

Feed iniciado com uma bomba de injeção de segurança e duas válvulas de alívio 

pressurizador obterá sucesso em torno de 30 minutos; 

 Injeção de Segurança de Alta Pressão (HH) – é exigida após a perda da função 

resfriamento dos selos das BRRs, que pode ocasionar um LOCA pelos selos; 

 Resfriamento de Longo Prazo (LT) - se o Bleed and Feed for usado para a remoção do 

calor de decaimento, então a fase de recirculação será necessária para manter a 

remoção do calor de decaimento. Utilizado também em resposta a um LOCA pelo selo 

se o Sistema de Injeção de Segurança for empregado. 

 

 

3.3 ESTABELECIMENTO DAS PREMISSAS PARA O ESTUDO 

 

 

Na Figura 08, em vermelho, são observadas as seguintes condições de contorno 

utilizadas no desenvolvimento do estudo: 

 Sucesso no desligamento do Reator (Reactor Trip – RT); 

 Falha na operação dos Geradores Diesel Alinhados (DG Aligned – DG-AL); 

 Sucesso ou não na operação dos Geradores Diesel de Reserva (DG Back-up – 

DG-BP). 

 

Ao estabelecer as premissas, foram considerados os caminhos destacados na Figura08. 
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Figura 08: Premissas para o estudo no Evento T1- Perda de Energia Elétrica Externa 

Fonte: Adaptado Eletronuclear (2010) 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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3.3.1 Análise das Premissas Estabelecidas para o estudo 

 

 

Definidas as premissas de sucesso no Desligamento do Reator, de falha na operação 

dos Geradores Diesel Alinhados e de sucesso ou não na operação dos Geradores Diesel de 

Reserva, o próximo passo é a análise de SL1 e SL5 presentes na árvore de evento Perda de 

Energia Elétrica Externa.  

 

3.3.1.1  Análise de SL1 

 

 

 O SL1, conforme dito anteriormente, representa a probabilidade de os selos não 

falharem e desenvolverem uma fuga de 21 gpm/bomba. Na análise são considerados os 

seguintes aspectos: 

- Auxiliary Feedwater - Evento de Topo AF-E:  

 Alívio de vapor ocorre pelas válvulas de alívio dos geradores de vapor, devido à 

necessidade de resfriar e despressurizar o SRR;  

 Bombas de AAA motorizadas são alimentadas por Geradores Diesel de Back-up. 

Atuação das bombas motorizadas pelo “operador” e alinhamento das bombas de AAA 

para o Sistema de Proteção Contra Incêndio antes do esvaziamento do tanque AAA; 

 Compressores de ar de instrumentos resfriados pelo Sistema de Água Potável (SAPO). 

Adicionalmente, a operabilidade das válvulas de alívio dos geradores de vapor 

dependentes do ACP2 (Barra de Instrumentação de 120 VAC) consideram a 

recuperação de energia elétrica externa em 4 horas (devido ao tempo de vida de 4 

horas assumido para as baterias); 

 Se a água de alimentação auxiliar falhar, a remoção do calor de decaimento pode ser 

realizada pela função Bleed and Feed. Por outro lado, em caso de sucesso, tem-se 

representado pelo ramo 9 da árvore de evento T1. 

- Bleed and Feed – Evento de Topo BF-ER:  

 Há disponibilidade de corrente alternada (AC) via Geradores Diesel de Reserva; 

 Adicionalmente é incluída a probabilidade de recuperação de energia elétrica 

externa em 4 horas (devido ao tempo de vida de 4 horas assumido para as baterias) 

para manter a operabilidade das válvulas; 

 Em caso de falha, ocorre dano ao núcleo (core-damage) e, em caso de sucesso, a 

fase de recirculação será necessária.  
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- Long Term Cooling – Evento de Topo HR-E: 

 Se o Bleed and Feed for usado para a remoção do calor de decaimento, então a 

refrigeração de longo prazo usando a recirculação de alta pressão é necessária;  

 Em caso de falha, ocorre dano ao núcleo do reator (core-damage) e, em caso contrário, 

o sucesso pode ser observado no ramo 10 da árvore de evento T1. 

 

 

3.3.1.2   Análise de SL5 

 

 

Conforme dito anteriormente, o SL5 representa a probabilidade de os selos falharem e 

desenvolverem um LOCA. Na análise são observados os seguintes aspectos: 

- Auxiliary Feedwater - Evento de Topo AF-E:  

 A perda de resfriamento dos selos (os selos podem falhar) é classificada como uma 

sequência potencial LOCA; 

 No caso de sucesso na água de alimentação auxiliar, após o cenário SL5, é necessário 

o acionamento do sistema de injeção de segurança de alta pressão. Em caso de falha, a 

recuperação deve ser feita por Bleed and Feed. 

- High Head Injection – Evento de Topo HP-E: 

 Após a perda da função de resfriamento dos selos das BRRs e o sucesso na água de 

alimentação auxiliar, o sistema de injeção de segurança é acionado; 

 Injeção de segurança de alta pressão por uma das duas bombas de injeção de 

segurança de alta pressão, para uma das duas pernas frias ou para uma das duas linhas 

para o vaso do reator. High Pressure Injection System (HPIS) alinhado manualmente 

pelo operador;   

 Em caso de sucesso do sistema de injeção de segurança, o resfriamento de longo prazo 

com a fase de recirculação será necessário para manter a remoção do calor de 

decaimento. No caso de falha, ocorre dano ao núcleo do reator (core-damage). 

- Bleed and Feed – Evento de Topo BF-ER: 

 Se a água de alimentação auxiliar falhar, a remoção do calor de decaimento pode ser 

realizada pela função Bleed and Feed; 

 Para simplicidade da análise, pode-se assumir que o Bleed and Feed iniciado em torno 

de 30 minutos, com uma bomba de injeção de segurança e duas válvulas de alívio 

pressurizador, obterá sucesso; 
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 Há disponibilidade de AC via Geradores Diesel de Reserva. Adicionalmente, é 

incluída a probabilidade de recuperação de energia elétrica externa em 4 horas (devido 

ao tempo de vida de 4 horas assumido para as baterias) para manter a operabilidade 

das válvulas dependentes do trem A de DC; 

 Em caso de sucesso, será necessário o resfriamento de longo prazo com a fase de 

recirculação para manter a remoção do calor de decaimento. Em caso de falha, ocorre 

dano ao núcleo (core-damage), representado pelo ramo 18 da árvore de evento T1. 

- Long Term Cooling – Evento de Topo HR-E: 

 Se o Bleed and Feed ou o sistema de injeção de segurança forem usados, será 

necessário o resfriamento de longo prazo com a fase de recirculação para manter a 

remoção do calor de decaimento; 

 Os sucessos são representados nos ramos 13 e 16 da árvore de evento T1. E as falhas 

são representadas nos ramos 14 e 17, com ocorrência de dano ao núcleo (core-

damage). 

 
 

3.4 ANÁLISE DOS POSSÍVEIS ERROS HUMANOS NO EVENTO PERDA DE 

ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA  

 

 

Após a seleção do evento para o estudo, o detalhamento da árvore de evento Perda de 

Energia Elétrica Externa e o estabelecimento das premissas, foi realizada a análise com a 

identificação dos possíveis erros humanos no evento PEEE, representados na Tabela 02. 

Foram identificados dez modos de falhas representados por M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 

M8, M9 e M10. Na mesma tabela, pode-se observar, além desta informação, a função topo e a 

descrição dos modos de falhas. Estas informações foram compiladas em um questionário, que 

se encontra no Apêndice 03, a fim de obter o julgamento de valor dos especialistas e, 

posteriormente, com os dados adquiridos foram realizadas as análises. 
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Tabela 01: Análise dos possíveis erros humanos no evento PEEE 

Evento 

Iniciador 

Função 

Topo 

Erro Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda de 

Energia Elétrica 

Externa –T1 

DG-BP M1 Falha em alinhar um Gerador Diesel de 

Reserva, após falha do Gerador Diesel 

Alinhado. 

AF M2 Falha em atuar manualmente as bombas de 

AAA após a falha de partida automática. 

M3 Falha em alinhar as bombas de AAA para o 

sistema de proteção contra o incêndio antes que 

o tanque de AAA se esvazie. 

M4 Falha em estabelecer água de alimentação 

auxiliar pela partida das bombas motorizadas, 

após perda de energia elétrica externa com falha 

dos Geradores Diesel Alinhados. 

BF M5 Falha em iniciar o resfriamento do SRR via 

Bleed and Feed com perda de energia elétrica 

externa após falhas dos Geradores Diesel 

Alinhados. 

HH M6 Falha em isolar o acumulador com ruptura pelo 

fechamento da válvula de isolamento 

motorizada. 

M7 Falha em isolar a descarga para o tanque de 

surto de injeção de boro pelo fechamento das 

válvulas manuais 8971 e 8974. 

M8 Falha em estabelecer a injeção de segurança 

após perda de energia elétrica externa com falha 

dos Geradores Diesel Alinhados. 

LT M9 Falha em partir uma bomba de refrigeração de 

componentes após perda de energia elétrica 

externa, com falha dos Geradores Diesel 

Alinhados. 

M10 Falha em alinhar a recirculação de alta pressão 

com a sucção do poço da contenção. 

 

 

 

 

3.5 INTERFACE METODOLÓGICA ENTRE A TÉCNICA FAILURE MODE AND 

EFFECTS ANALYSIS (FMEA) E A ANÁLISE DE CONFIABILIDADE HUMANA 

 

 

A análise do FMEA, conforme foi exposto na revisão da literatura, leva em 

consideração os fatores de Ocorrência (O), Detecção (D) e Severidade (S) identificados. A 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
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partir disto, é feita então a priorização dos modos de falha com a multiplicação dos valores O, 

S e D. Esta multiplicação é representada pelo Risk Priority Number (RPN) (LIU et al., 2013).  

Após o estudo do FMEA, foram realizadas adaptações na técnica para análise dos 

possíveis erros humanos no evento Perda de Energia Elétrica Externa. Nesta adequação, 

considerou-se ainda a utilização dos conceitos de ACH em conjunto com FMEA e CPP. Pode-

se observar com clareza as adaptações nos tópicos abaixo e na Figura 09: 

 Na tabela utiliza-se o termo erro humano (foco do estudo). A tabela foi 

adaptada de forma a facilitar o entendimento dos erros humanos; 

 Além dos fatores tradicionais para o estudo dos erros humanos, adicionou-se o 

índice Estresse (E) para considerar as situações de “desconforto” do operador 

diante de um cenário que desafia a planta; 

 Adicionou-se também o fator Cognição representado pelo termo 

Ininteligibilidade (I); 

 O índice R (risco) seria o RPN. Na FMEA tradicional, o RPN é representado 

pela multiplicação dos fatores (O), (D) e (S). Na análise dos fatores (O), (D), 

(I), (E), e (S) será utilizada a composição probabilística de preferências para 

eliminar algumas fragilidades do cálculo do RPN, que são abordadas na 

revisão teórica; 

 Para levantamento dos fatores O, D, I, E, e S foi realizada uma pesquisa com 

especialistas.  
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Figura 09: Interface metodológica entre FMEA e ACH 

 

 

Pretende-se na junção das técnicas FMEA com conceitos da ACH um entendimento 

mais completo da criticidade dos riscos com interferência humana que podem ocorrer no 

Evento de PEEE. Entende-se a importância de avaliar-se o nível de criticidade de cada modo 

de falha, cuja análise poderá ser ampliada para o estudo de outros eventos na área nuclear e 

em empresas de outros segmentos. Na análise, algumas etapas devem ser consideradas:  

 

a) Identificar as tarefas do operador; 

b) Definir o que acontecerá caso o operador não execute sua tarefa corretamente, a 

ponto de ocorrer o erro humano; 

c) Verificar o(s) efeito(s) do erro humano identificado; 

d) Levantar as possíveis causas, bem como os mecanismos pelos quais o erro 

humano pode acontecer; 

e) Avaliar os fatores de ocorrência, detecção, cognição ou ininteligibilidade, 

estresse e severidade para a priorização dos erros humanos; 

f) Identificar se há mecanismos de recuperação após o erro humano. 

 

 

3.6 LEVANTAMENTO DOS DADOS  

 

 

Para o levantamento dos dados, elaborou-se um questionário, que se encontra no 

Apêndice 03, destinado aos especialistas da área. Este questionário foi elaborado a partir dos 



53 

 

 

conceitos da FMEA e da ACH, e contou, além disso, com o suporte dos materiais estudados e 

dos feedbacks dos especialistas. Foram considerados os julgamentos de valor de um grupo 

reduzido de especialistas, visto a complexidade e a necessidade de um alto conhecimento para 

o preenchimento. Participaram sete especialistas que trabalham diretamente com análise de 

confiabilidade humana. 

Para a elaboração do material, foram realizadas visitas em Angra 1, usina que foi 

utilizada como apoio à modelagem. Em uma das visitas, o grupo de especialistas reuniu-se, 

para que se pudesse realizar uma apresentação formal da proposta do trabalho, bem como uma 

explicação geral sobre o preenchimento do questionário. A partir desta reunião, foram 

propostas modificações por parte dos especialistas e, após o consenso das mudanças, 

elaborou-se a versão final do questionário.  

Os valores para os fatores (O) Ocorrência, (D) Detecção, (I) Processo Cognitivo ou 

Ininteligibilidade, (E) Estresse e (S) severidade, foram preenchidos em uma escala Likert
5
 - de 

1 a 5 – para cada possível erro humano na execução dos procedimentos de falta de energia 

elétrica externa.  

As escalas de severidade, e processo cognitivo ou ininteligibilidade foram divididas 

em cinco classes: muito baixa(o), baixa(o), moderada(o), alta(o) e muito alta(o). Essas classes 

estão associadas a valores de 1 a 5, sendo que, quanto maior a severidade e a 

ininteligibilidade, maior será a pontuação ou criticidade. Observa-se que, em severidade, 

compreende-se uma análise individual do impacto nas pessoas, instalações e meio ambiente. 

Já em ininteligibilidade, foram considerados a complexidade da tarefa e o tempo de diagnose.  

A escala do fator estresse foi dividida em: baixo, ideal, moderado, alto e ameaçador. 

Neste caso não foi utilizada uma escala crescente, visto que, em um ambiente com uma baixa 

carga de trabalho e um tempo de execução confortável, o operador pode estar extremamente 

ocioso e desatento e este pode não ser o cenário menos crítico. No fator estresse são 

analisados a carga de trabalho e o tempo de execução. 

As escalas de ocorrência e detecção seguem o mesmo padrão da maioria, de forma 

crescente, variando de 1 a 5 pontos, sendo a classificação da ocorrência estabelecida em: 

muito improvável, improvável, ocasional, provável e muito provável. Para a detecção foram 

definidas as classes: muito fácil, fácil, moderada, difícil e muito difícil. 

 

                                                 
5
 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala tem seu 

nome devido à publicação de um relatório explicando seu uso por Rensis Likert (1932). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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4 MODELAGEM E RESULTADOS DO INSTRUMENTO CPP-HI 

 

 

Por meio da implementação dos passos anteriores foi possível a elaboração de um 

instrumento híbrido CPP-HI com a interface entre a técnica Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA) e a análise de confiabilidade humana, conhecida como Human Reliability 

Analysis (HRA). A junção das técnicas pode ser observada com a utilização dos fatores: 

Ocorrência (O), Severidade (S), Detecção (D), Estresse (E) e Cognição ou Ininteligibilidade 

(I).  

Enfatiza-se também um maior foco em processos e produtos na FMEA tradicional e 

um maior foco nas pessoas na nova proposta que será utilizada para investigação das 

possíveis falhas, que poderiam ser ocasionadas por erro humano. 

A FMEA tradicional, além de apresentar um foco maior em processos e produtos, 

considera para a análise da criticidade uma multiplicação simples dos fatores (O), (S) e (D), 

representada pelo termo RPN. Dentre as críticas à FMEA, levantadas no referencial teórico, 

no capítulo dois, estão algumas oportunidades de melhoria: valores dos RPNs não são 

precisos; conflito entre os membros do time na atribuição de valores para os índices; e 

pequenas mudanças nos valores dos índices que levam à grande alteração do RPN.  

Na análise será utilizada a composição probabilística de preferências, que tem como 

um dos objetivos prover melhorias para lidar com as críticas citadas anteriormente. Para a 

análise, serão considerados os inputs: (O), (S), (D), (E) e (I). Após a análise, entende-se que 

os outputs (RPNs) para cada modo de falha serão classificados e ordenados conforme 

criticidade dos possíveis erros humanos identificados. Os riscos classificados ou ordenados 

com alta prioridade neste trabalho seriam então avaliados pelos especialistas para o 

tratamento.  

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM DE CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO 

DOS MODOS DE FALHA. 

 

 

Na classificação dos modos de falha, foi utilizado o método de composição 

probabilística de preferências (CPP) proposto por Sant`Anna (2002).  Destaca-se ainda que as 

alternativas (modos de falha) foram classificadas com base nos critérios estabelecidos e no 

julgamento de valor dos especialistas. Para a classificação foram estabelecidas classes com 

um número variável de perfis.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
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Segundo o método CPP, sobre cada modo de falha, foi calculada a probabilidade de 

ter-se uma avaliação acima ou abaixo dos perfis de cada classe. Supondo independência nas 

avaliações de diferentes critérios, a probabilidade de uma alternativa ter avaliação abaixo dos 

perfis de uma classe segundo todos os critérios é o produto das probabilidades segundo cada 

critério isoladamente. O mesmo procedimento deve ser realizado para a probabilidade de ter-

se a avaliação acima. O modo de falha será então alocado na classe em que se observar a 

mínima diferença entre esses dois produtos.  E, com a classificação, é possível verificar o 

nível de criticidade de cada modo de falha.  

Foram considerados os seguintes termos para a formulação do que foi descrito acima: 

 Matriz A mxn; 

 m = representa os modos de falha identificados no evento PEEE; 

 n = representa os critérios para o julgamento de valor; 

 A mn = média da avaliação dos especialistas para o modo de falha e os 

critérios que estão sendo observados; 

 Matriz B i x n; 

 i = representa cada classe;  

 n = representa os critérios para o julgamento de valor; 

 B in = valor que compõe cada perfil de cada classe para cada critério. 

 

Na Matriz A mxn, observa-se então nas colunas, primeiramente, o critério Severidade 

(S), que contempla os impactos em relação a Pessoal (P), Instalações (I) e Meio Ambiente 

(MA). Além deste critério, são observados os fatores: Ocorrência (O), Detecção (D), 

Ininteligibilidade representado pela Complexidade da Tarefa (CT) e Tempo de Diagnose 

(TD). E, para finalizar, o critério Estresse (E), que contempla a Carga de Trabalho (CT`) e o 

Tempo de Execução (TE). Nas linhas são observados os Modos de Falha: M1, M2, M3, M4, 

M5, M6, M7, M8, M9 e M10. Desta forma, o item A22 representa a média do julgamento de 

valor dos especialistas da severidade ou impacto nas instalações que poderia ser provocado 

pelo modo de falha M2, representando pelo valor de 2,6 em uma escala que varia de 1 a 5. 
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𝐴 𝑚 𝑥 𝑛 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

P I MA O D CT TD CT` TE
𝑀1 2,1 3 1,7 2,4 2,9 2,4 2,6 3,1 3,1
𝑀2 1,6 2,6 1,3 2,0 3 2,3 2,4 2,4 2,6
𝑀3 2,9 2,9 1,7 1,9 3,2 2,3 2,6 2,4 2,3
𝑀4 1,9 2,4 1,3 2,1 3 2,3 2,4 2,3 2,6
𝑀5 2,3 3,7 2,1 1,9 3 2,6 2,6 3,7 3,1
𝑀6 1,9 2,7 1,4 1,7 3,3 3,1 3,7 3,9 3,9
𝑀7 2,3 3 1,7 1,9 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7
𝑀8 2 3,3 2,3 2 3,1 3 3,3 3,1 3,7
𝑀9 1,9 3,4 2,1 1,7 3 2,3 2,9 2,4 2,4
𝑀10 2,3 3,6 2,1 1,9 3,1 2,4 2,7 2,1 2,7)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na Matriz B ixn, observa-se nas colunas os critérios similares aos da matriz A mxn. E, 

nas linhas, as classes de criticidade representados por: B1, B2, B3, B4 e B5. Estas classes 

representam o nível de criticidade. Cada modo de falha será relacionado a uma classe 

específica. O nível de criticidade aumenta de B1 para B5. O item B22, representado pelo 

número 3, significa o perfil da classe B2 para o critério de Severidade nas Instalações (I). 

Após este entendimento, sobre cada modo de falha presentes na Matriz A mxn, calculam-se as 

probabilidades de estarem acima ou abaixo de cada classe, representadas na Matriz B ixn. 

Com o julgamento de valor dos especialistas, é possível calcular a probabilidade de cada 

modo de falha ter uma avaliação acima ou abaixo dos perfis de cada classe.  

 

B 𝑖𝑥𝑛

(

 
 
 

P I MA O D CT TD CT` TE
𝐵1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
𝐵2 2 3 1 2 3 2 2 2 2
𝐵3 2 4 1 2 3 3 3 3 3
𝐵4 3 4 2 2 3 3 4 4 4
𝐵5 3 4 4 3 3 4 4 4 5 )

 
 
 

 

 

É representada então por Aik+ e Aik-  a probabilidade de a alternativa “A” (modo de 

falha) apresentar valor acima e abaixo dos valores informados para os critérios de cada classe. 

Esta etapa pode ser observada na Figura 10 com os valores das probabilidades. Observa-se, 

por exemplo, que o modo de falha M1 apresenta uma probabilidade de 1,12E-01 de estar 

acima da classe 1, e de 9,28E-11 de estar abaixo desta classe.  
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Figura 10: Probabilidade de a alternativa “A” (modo de falha) apresentar valor acima e abaixo dos valores 

informados para os critérios de cada classe 

 

Com bases nas informações apresentadas, os valores absolutos das diferenças de Aik+ e 

Aik-, para cada classe e modos de falha, são comparados de forma que a alternativa seja 

classificada na classe do menor valor observado. Na Figura 11, o modo de M7 se destaca dos 

demais, apresentando um nível de criticidade mais elevado.  

O modo de falha M7, identificado como mais crítico, está contemplado no 

procedimento de Injeção de Segurança de Alta Pressão, representado pelo evento topo “HH”. 

O modo de falha M7 está relacionado à falha em isolar a descarga para o tanque de surto de 

injeção de boro pelo fechamento das válvulas manuais 8971 e 8974. Já M2 e M4 são 

identificados com um menor nível de criticidade. M2 corresponde à falha manual em atuar as 

bombas de AAA após a falha da partida automática no evento topo AF. E M4 corresponde à 

falha em estabelecer água de alimentação auxiliar pela partida das bombas motorizadas, após 

perda de energia elétrica externa com falha dos Geradores Diesel Alinhados.  

 

 

Figura 11: Classificação central dos modos de falhas 
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Observa-se, ainda, que a maior parte dos modos de falha alocados em classes para a 

identificação das criticidades ficaram concentrados na classe três. Utilizou-se então o cálculo 

de maximização da probabilidade com a composição probabilística de preferências, de forma 

a diferenciar a criticidade de cada modo de falha com o algoritmo matemático ilustrado na 

Figura 12. No algoritmo pode-se observar a consideração dos desvios padrão de cada critério 

representado pela letra “s”, assim como os dados de entrada ou avaliações dos especialistas 

representadas pelo arquivo “dadosfmea9”.  

 

 

 

Figura 12: Algoritmo Software R 
 

 

Como apoio à modelagem foi utilizado o software R, que pode ser visto na Figura 13. 

Considerando o método de composição probabilística, é possível então observar a ordenação 

dos modos de falha conforme a criticidade. 
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Figura 13: Software R 

  

Na Figura 14 é destacada a ordenação da criticidade de cada modo de falha, com base 

na probabilidade calculada. Verifica-se ainda a coerência com o que foi apresentado 

anteriormente, visto que M7 é mais crítico, e M2 e M4 estão entre os menos críticos 

novamente.  Contudo, agora é possível diferenciar o nível de criticidade dentro das classes 

que foram destacadas na Figura 10. Observa-se então que os modos de falha que estavam 

concentrados na classe três podem ser agora ordenados. 

 

 CPP Criticidade 

M1 6,27994E-14 Décimo 

M2 9,48783E-14 Nono 

M3 1,99568E-11 Sexto 

M4 1,78410E-13 Oitavo 

M5 6,12901E-10 Quarto 

M6 4,32732E-09 Terceiro 

M7 1,84507E-08 Primeiro 

M8 7,56359E-09 Segundo 

M9 2,98761E-12 Sétimo 

M10 5,13E-11 Quinto 

 
Figura 14: CPP para cada modo de falha 

 



60 

 

 

Na análise anterior foram considerados os desvios padrão dos critérios, o que acaba 

por atribuir importância aos fatores observados. Além desta análise foi proposta a utilização 

de um desvio padrão fixo, representado pelo valor de 2√2, para todos os critérios. Pode-se 

destacar que a ordenação, ilustrada na figura 15 apresentou coerência indicando ainda como 

mais críticos os modos de falhas M6, M7 e M8 e como de menor criticidade M2 e M4. 

Observa-se ainda que ao não considerar a importância diferenciada para os fatores ou 

critérios, as distâncias dos outputs encontrados foram reduzidas.  

 

     

  CPP Criticidade  

 M1 8,06665E-10 Quinto  

 M2 1,05874E-10 Décimo  

 M3 3,36476E-10 Oitavo  

 M4 1,14797E-10 Nono  

 M5 2,03679E-09 Quarto  

 M6 2,65386E-09 Terceiro  

 M7 4,45114E-09 Primeiro  

 M8 3,43939E-09 Segundo  

 M9 3,61383E-10 Sétimo  

 M10 6,04303E-10 Sexto  

 

Figura 15:CPP para cada modo de falha com desvio padrão fixo 

 

 

 

4.2 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO MODELO 

 

 

Para análise de sensibilidade do modelo, é apresentada também uma análise 

estocástica, utilizando simulação de Monte Carlo. Ao utilizar uma análise que não é 

determinística, a subjetividade do julgamento de valor considera como resultado faixas de 

criticidade que podem variar devido ao julgamento diferenciado de cada especialista. Ao 

simular inúmeras interações, o software permite também uma interface gráfica que ajuda na 

interpretação e comunicação das informações. O software utilizado como apoio a esta 

modelagem foi o @risk. 

Na simulação considerou-se a distribuição triangular com os parâmetros de menor 

valor, maior valor e valor mais frequente dos julgamentos de valor por parte dos especialistas, 

em relação aos critérios e cada modo de falha. Poder-se-ia ainda utilizar outras distribuições 

que ficariam como sugestão para um estudo futuro.  
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Observa-se que os inputs são os critérios: Severidade (S), que contempla os impactos 

em relação a Pessoal (P), Instalações (I) e Meio Ambiente (MA); Ocorrência (O), Detecção 

(D), Ininteligibilidade representado pela Complexidade da Tarefa (CT) e Tempo de Diagnose 

(TD). E, para finalizar, o critério Estresse (E), que contempla a Carga de Trabalho (CT`) e o 

Tempo de Execução (TE). Os inputs então são nove que, multiplicados pelos dez modos de 

falha, somam 90. Para cada input, como explicado anteriormente, temos três parâmetros que 

seriam o menor valor, maior valor e o valor mais frequente de criticidade segundo o ponto de 

vista dos especialistas. Como output são destacados os RPN(s) dos dez modos de falhas 

representados por RPN1, RPN2, RPN3, RPN4, RPN5, RPN6, RPN7, RPN8, RPN9 e RPN10. 

A Figura 16 demonstra a modelagem que foi utilizada com a simulação de Monte 

Carlo para o modo de falha M1. Para os demais modos de falha, foi realizado o mesmo 

procedimento. Para o critério (P) são atribuídos três valores que são representados por x¹, y¹ e 

z¹. Estes valores são respectivamente o menor, o mais frequente e o maior segundo o ponto de 

vista dos especialistas. Para o critério (I) também são atribuídos outros três valores 

representados por x², y² e z². Para todos os critérios são então atribuídos os três cenários que 

vão compor as distribuições triangulares e vão resultar nos RPN(s). No caso do modo de falha 

M1 é observado o RPN1.  

Exemplificando, o caso de M1, para o critério (P), foi utilizado como dado de entrada 

no software o termo “RiskTriang (1,2,3,RiskStatic(2))”, para (I)  o termo “RiskTriang 

(1,3,5,RiskStatic(3))”, para (MA) o termo “RiskTriang (1,1,4,RiskStatic(1))”, para (O) o 

termo “RiskTriang (2,2,3,RiskStatic(2))”, para (D) o termo “RiskTriang 

(2,3,3,RiskStatic(3))”, para CT o termo “RiskTriang (1,3,3,RiskStatic(3))”, para (TD) o termo 

“RiskTriang (1,3,4,RiskStatic(3))”, para (CT`) o termo “RiskTriang (2,3,4,RiskStatic(3))” e 

para (TE) o termo “RiskTriang (1,5,5,RiskStatic(5))”. 

 

 

Figura 16: Modelagem com Simulação de Monte Carlo 
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Após a modelagem dos dados de entrada e de saída, foi realizada a simulação com mil 

interações aleatórias, respeitando os parâmetros e a distribuição utilizada. Para exemplificar, 

tem-se na Figura 17 o RPN1 de M1.  

Observa-se uma probabilidade de 90% do nível de criticidade de M1 estar entre 1.232 

e 11.716. Lembrando que, nesta análise, como a escala varia de 1 a 5 e são nove critérios, o 

valor máximo seria de 5
9
. Diferente do que havia na análise determinística, há, agora, uma 

faixa de criticidade que é estendida para os demais modos de falha, para que seja feita uma 

comparação. Destaca-se, ainda, que se poderia utilizar outras probabilidades de determinação 

da faixa. Além do gráfico de densidade de probabilidade é também destacado o gráfico 

acumulado. Ao lado, contam alguns dados importantes como o número de simulações, 

número de interações, número de inputs e outputs, o gerador aleatório utilizado, dentre outros. 

Em uma segunda tabela, observa-se ainda o menor valor de RPN1 encontrado – 305 – e o 

maior valor encontrado – 29.513, além de outros dados como média, mediana e desvio 

padrão. No Apêndice 04 estão os relatórios dos demais modos de falhas para um 

aprofundamento, se necessário. Adiante, será apresentado um resumo para comparação das 

faixas de criticidades. 

 

 

 



63 

 

 

 

Figura 17: Relatório Output RPN1 
 

Outra análise pode ser demonstrada pelo gráfico tornado, presente na Figura 18, que 

permite a análise do impacto de cada critério no RPN observado. Observa-se que o critério 

Severidade, relacionado ao Meio Ambiente (MA), exerce um grande impacto no output. 

Pode-se observar também a influência dos demais critérios de forma individual. 
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Figura 18: Gráfico Tornado 

 

 

 

Na sequência desta análise na Figura 19, é apresentado um resumo que torna possível 

a comparação das faixas de criticidade dos modos de falha. Os modos de falha M6 M7, M8, 

na coloração vermelha, foram identificados como mais críticos. O nível de criticidade de M6 

pode variar de 2.522 a 19.772, M7 de 4.730 a 32.016 e M8 de 2.187 a 24.351. Entende-se que 

estes modos de falha apresentam um alto nível de criticidade e, por isso, é necessária uma 

atenção especial. Os modos de falha M2 e M4, na coloração verde, apresentam valores 

relativamente baixos, visto que os valores mais altos destes estão próximos dos valores 

mínimos de M6, M7 e M8. O modo de falha M2 apresenta uma variação de 258 a 3.066 e o 

modo de falha M4 apresenta uma variação de 199 a 2.345. Desta forma, é necessário um 

menor esforço no acompanhamento destes modos de falha. Os outros modos de falha: M1, 

M3, M5, M9 e M10, na coloração amarela, apresentam variações de criticidade em um nível 

intermediário e devem ser acompanhados de perto. Neste tipo de análise estocástica, a 

subjetividade do julgamento de valor dos especialistas é considerada, o que difere da análise 

determinística. Não se trabalha, neste caso, de forma pontual, mas sim de forma a reconhecer 

que o nível de criticidade de determinado modo de falha pode variar dependendo da visão do 

especialista que está realizando a análise, das condições do ambiente, dentre outros fatores. 
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Figura 19: Resultados dos outputs – distribuição triangular 

 

 

 

Na Figura 20, os modos de falha M6, M7 e M8, identificados como mais críticos, 

podem ser observados no detalhe. A barra vermelha indica 90% de probabilidade de o nível 

de criticidade estar entre os valores mínimos e máximos observados. 

 



66 

 

 

 
 

Figura 20: Modos de falha com maior criticidade 

 

 

Seguindo o mesmo critério de análise, observa-se ainda no detalhe na Figura 21 os 

modos de falha M2 e M4, identificados como de menor criticidade. A barra vermelha, assim 

como no anterior, indica 90% de probabilidade de o nível de criticidade estar entre os valores 

mínimos e máximos observados. 

 

 

 
 

Figura 21: Modos de falha com menor criticidade 
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Como dito anteriormente a utilização de outras distribuições na análise estocástica é 

sugerida. Neste estudo foi feita ainda a simulação também dos dados de entrada com o uso da 

distribuição normal. A média e o desvio padrão de cada critério foram considerados e a partir 

da modelagem para cada modo de falha foi possível verificar o output ou RPN. Na figura 22 é 

apresentado um resumo dos resultados, que indica a coerência com a distribuição triangular. 

Os modos de falhas M6, M7 e M8 atingem novamente valores críticos. Além desta 

observação é possível verificar que M2 e M4 estão novamente em uma zona de baixa 

criticidade. Contudo pode-se observar algumas alterações como no caso de M5, que agora 

apresenta um alto índice de criticidade.   

 

 
Figura 22: Resultados dos outputs – distribuição normal 
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4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.3.1 Resultados da Aplicação do CPP-HI e da Simulação de Monte Carlo 

 

 

As análises apresentadas com o uso do CPP e da simulação de Monte Carlo 

apresentaram coerência na identificação da criticidade dos modos de falha. Primeiramente, a 

análise utilizando a classificação dos modos de falha com uso do CPP identificou como mais 

crítico M7 e como menos crítico M2 e M4. Após esta análise, foi realizada uma maximização 

da probabilidade de ocorrência dos modos de falha, ainda com o uso do CPP, de forma a 

diferenciar a criticidade dos mesmos, visto que a maioria dos modos de falha estavam 

concentrados na classe 3. Nesta análise, os modos M7, M8 e M6 foram destacados como mais 

críticos na ordem citada, demonstrando coerência com a análise anterior. Ainda foi possível 

observar que os modos de falha com menor criticidade foram M4, M2 e M1. Além disso, a 

ordenação dos demais modos de falha também pôde ser verificada. Após a coerência das 

análises apresentadas com o uso do CPP, foi apresentada uma análise estocástica com o uso 

da Simulação de Monte Carlo. Nesta simulação, foi possível observar faixas de criticidade 

com 90% de chance de ocorrência, bem como analisar os outputs mais frequentes e exigentes 

por parte de cada especialista com o uso da distribuição triangular, tendo em vista os dados de 

entrada ou cenários benevolentes. Ou seja, está contemplada na simulação a subjetividade no 

julgamento de valor, que pode variar dependendo do especialista que está realizando a análise. 

Nesta análise M6, M7 e M8 foram novamente destacados como mais críticos, visto que os 

valores mínimos e máximos apresentados eram elevados. Observou-se ainda a coerência com 

a identificação de uma criticidade menor em relação aos modos M2 e M4. Entende-se, então, 

que as análises, embora apresentem contribuições distintas, são coerentes e reforçam o 

entendimento para o acompanhamento dos modos de falha visto o nível de criticidade dos 

mesmos. Ainda foi realizado o uso da Simulação de Monte Carlo com a distribuição normal e 

os resultados apresentados foram similares ao da simulação inicial com a distribuição 

triangular, com exceção de M5 que apresentou um nível de criticidade elevado. Na Figura 23 

é apresentado um resumo com os resultados da análise do instrumento hibrido CPP-HI e da 

Simulação de Monte Carlo. 
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Figura 23: Comparação CPP-HI e Simulação de Monte Carlo 

 

 

 

4.3.2 Resultado da Aplicação do CPP-HI e da FMEA Tradicional  

 

 

Foi realizada uma simulação com a FMEA tradicional para o estudo dos resultados e 

comparação com as modelagens que foram propostas. Na FMEA tradicional foram 

considerados os critérios: Severidade, Detecção e Ocorrência. Após o julgamento de valor dos 

especialistas, a moda (valor mais frequente) de cada critério foi considerada para avaliação da 

criticidade dos modos de falha, desta forma, a partir dos dados de entrada, foi possível a 

multiplicação dos critérios de cada modo de falha para verificação do output ou RPN, que 

representa o índice de criticidade. 

Na Figura 24 observam-se os resultados obtidos com o método e a ordenação da 

criticidade. Visto que a escala utilizada varia de 1 a 5 e foram definidos três critérios, o valor 

máximo de criticidade é 125. Na análise dos resultados, é possível verificar que há um grande 

número de empates, o que dificulta a tomada de decisão acerca do modo de falha que se 

deverá priorizar. Observa-se ainda que, ao utilizar a moda, opiniões e interpretações dos 

especialistas são descartadas. Além disso, dependendo da variação de um determinado 

critério, isto pode ocasionar um impacto grande no output final e uma distorção da real 

criticidade do modo de falha.  
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                                                          Figura 24: Resultados FMEA tradicional 

 

 

Na Figura 25, conforme citado anteriormente, observa-se que não há diferenças 

significativas nos RPN(s) do FMEA tradicional e que há empates entre alguns modos de 

falha, o que dificulta a tomada de decisão. Os modos de falhas na horizontal indicam que 

estes apresentam o mesmo RPN. Ainda é possível observar que as modelagens propostas com 

adição dos critérios Ininteligibilidade e Estresse promoveram modificações na ordenação e 

priorização dos modos de falha. O critério Ininteligibilidade abrange a complexidade da tarefa 

e o tempo de diagnose. Já o critério Estresse considera a carga de trabalho e o tempo de 

execução. Importante destacar, ainda, que o critério Severidade na adaptação considera o 

impacto nas instalações, no meio ambiente e em relação às pessoas. 

 

 

 
 

               Figura 25: Comparação CPP-HI e FMEA tradicional  
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4.3.3 Discussão dos Resultados e da Hipótese  

 

 

Na Figura 26, é possível observar um resumo dos resultados das análises. A utilização 

do instrumento híbrido CPP-HI permitiu a classificação e a ordenação de cada modo de falha 

conforme a criticidade. Destaca-se ainda que, na ordenação, foi realizada uma análise 

atribuindo importância aos fatores (critérios) ao considerar os desvios padrão na modelagem, 

além disso, também foi elaborado um estudo com os desvios de forma fixa para verificação 

dos resultados. Ambas as abordagens apresentaram coerência, indicando os modos de falha 

M7, M8 e M6 como de maior criticidade. Verifica-se também que M4, M2 e M1 foram 

destacados como de menor criticidade.  

Além das análises com a utilização do CPP, foi feita uma Simulação de Monte Carlo, 

de forma a verificar a sensibilidade da modelagem. Esta simulação, que apresenta resultados 

de forma estocástica, foi feita de duas formas: por distribuição triangular e por distribuição 

normal. As distribuições utilizadas permitem a análise por faixas de criticidade. O uso da 

distribuição triangular permitiu considerar os extremos dos julgamentos de valor dos 

especialistas e o valor mais frequente; enquanto a distribuição normal, por meio do desvio 

padrão, permitiu considerar a subjetividade presente nos julgamentos de valor dos 

especialistas. Os resultados apresentados foram coerentes com o uso do CPP na indicação da 

criticidade de cada modo de falha, como pode ser visto na Figura 26. 

Ao observar os resultados da FMEA tradicional, destaca-se a ocorrência de muitos 

empates, o que dificulta uma tomada de decisão. Além disto, a simples multiplicação dos 

valores pode gerar uma distorção da real criticidade de cada modo de falha. Outros aspectos 

também podem ser observados, como: a utilização da moda, que acaba por desconsiderar a 

subjetividade do julgamento de valor dos especialistas, e o fato de a FMEA tradicional não 

considerar critérios importantes para a avaliação da ACH, como a carga de trabalho, o tempo 

de diagnose, a complexidade da tarefa e o tempo de execução.  

Observou-se, então, que a utilização dos fatores Ininteligibilidade e Estresse, associada 

aos fatores clássicos da FMEA (Severidade, Detecção e Ocorrência), e viabilizada pelo 

instrumento CPP-HI, auxilia na diminuição da subjetividade inerente ao julgamento de valor 

relacionado ao processo decisório da criticidade dos modos de falha. Um exemplo clássico é o 

modo de falha M6, que, de acordo com a FMEA tradicional, por considerar apenas os 

critérios de Detecção, Ocorrência e Severidade, está situado em uma região de baixa 

criticidade. Este resultado, entretanto, não procede quando são considerados critérios de ACH 
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na FMEA tradicional viabilizados pela modelagem com o uso do CPP. Neste caso, o modo de 

falha M6 apresenta alta criticidade, resultado confirmado com o uso da simulação de Monte 

Carlo. 

 

 

 
Figura 26: Comparação das Modelagens 
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5 CONCLUSÃO 

 

Busca-se verificar e debater o alcance dos objetivos específicos neste capítulo. A 

utilização da técnica FMEA, bem como a adição de fatores envolvendo aspectos de 

confiabilidade humana, são abordados no item 5.1. A aplicação no setor nuclear, o evento 

selecionado e a importância do mapeamento das atividades são temas discutidos no item 5.2. 

A modelagem, suas contribuições e identificação dos níveis de criticidade são abordados no 

item 5.3. E são realizadas no item 5.4 as considerações finais e sugestões de estudos futuros.  

 

 

5.1 UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA FMEA PARA ANÁLISE DA CONFIABILIDADE 

HUMANA 

 

 

A FMEA, conforme observado no capítulo 2 do referencial teórico, vem sendo 

utilizada desde 1949 e aplicada em diferentes áreas de estudo como medicina, engenharia, 

ciências da computação, energia, dentre outras.  

A partir da análise do referencial teórico, foi realizada uma adaptação da FMEA, 

denominada como a parte híbrida do instrumento CPP-HI, com o objetivo de estudar os 

aspectos cognitivos humanos em um ambiente de risco e suas possíveis contribuições às 

falhas em uma planta nuclear, utilizando, no caso deste estudo, a usina Angra 1 como apoio à 

modelagem. O estudo dos possíveis erros humanos é de grande importância para prover um 

ambiente mais seguro. Na adaptação da FMEA foram considerados, além dos fatores 

tradicionais, os fatores Estresse e Cognição ou Ininteligibilidade. Estes dois fatores 

representam uma contribuição da ACH. Além de conceitos da ACH foi aprofundado o estudo 

da técnica THERP, que também foi utilizada como apoio ao julgamento de valor por parte dos 

especialistas. A THERP, como vista no referencial teórico, é uma técnica amplamente 

utilizada que também suporta novas propostas de modelagem. Um dos exemplos citados é o 

AP1000 - novo reator de pesquisa que utiliza esta técnica como base. 

Os critérios observados foram, então: Severidade (S), que contempla os impactos em 

relação a Pessoal (P), Instalações (I) e Meio Ambiente (MA); Ocorrência (O), Detecção (D), 

Ininteligibilidade, representado pela Complexidade da Tarefa (CT) e Tempo de Diagnose 

(TD). E, para finalizar, o critério Estresse (E), que contempla a Carga de Trabalho (CT`) e o 

Tempo de Execução (TE). As adaptações com o conceito de ACH viabilizadas pela 
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modelagem com o uso do CPP promoveram alterações importantes na ordenação da 

criticidade dos RPN(s).  

5.2 ESTUDO APLICADO AO SETOR NUCLEAR  

 

 

Para análise, foi necessário o mapeamento do evento PEEE, o que possibilitou o 

conhecimento das atividades e dos possíveis modos de falha sujeitos à interferência humana. 

A escolha do evento selecionado para o estudo - Perda de Energia Elétrica Externa - é de 

grande relevância, visto que pode ocasionar dano ao núcleo do reator. Após o mapeamento e a 

identificação dos modos de falha, foi elaborado um questionário embasado nas técnicas 

apresentadas para o julgamento de valor por parte dos especialistas para a avaliação do nível 

de criticidade de cada um. Importante destacar que o simples mapeamento das atividades 

citadas já é de grande importância para a consolidação do conhecimento e para prover um 

ambiente mais seguro. 

Dentre as vantagens observadas no desenvolvimento do instrumento híbrido, que tem 

como foco a investigação dos possíveis erros humanos, pode-se destacar também: auxilia na 

identificação de parâmetros a serem controlados para reduzir ou detectar a condição de falha; 

ajuda a priorizar os modos potenciais de falhas, estabelecendo uma ordem para as ações de 

melhorias; auxilia na avaliação de alternativas para a manufatura ou montagem; documenta os 

resultados do estudo, facilitando análises futuras; consolida e aumenta o conhecimento de 

todos os envolvidos em relação aos aspectos do processo, associados com a qualidade e 

confiabilidade do produto; estabelece um referencial que auxilia na análise e melhoria de 

processos similares.  

 

 

5.3 MODELAGEM APLICADA A FERRAMENTA PROPOSTA 

 

 

Após o julgamento de valor dos especialistas, foi realizada a modelagem, 

primeiramente com apoio da composição probabilística de preferências. A modelagem 

permitiu classificar os modos de falha por nível de criticidade. Ainda com o uso do CPP, foi 

realizada a maximização da probabilidade de ocorrência dos modos de falha de forma a 

diferenciar os riscos. As duas análises permitiram a classificação e a ordenação dos modos de 

falha, o que de fato é de grande relevância para uma cultura de segurança e uma melhoria 

contínua na organização. Além da modelagem com o uso da CPP, foi realizada também uma 

análise estocástica com a utilização da Simulação de Monte Carlo. A análise estocástica, 



75 

 

 

diferente da determinística, contempla a subjetividade do julgamento de valor dos 

especialistas e a utilização de cenários como input para avaliação dos outputs, que, neste caso, 

compõem as faixas de criticidade com valores mínimos e máximos para cada modo de falha. 

O fato de a análise contemplar diferentes cenários provê ao gestor uma maior segurança na 

tomada de decisão. Além destes fatores, a simulação permite uma interface gráfica relevante 

para interpretação e comunicação das informações. Destaca-se, ainda, a coerência da análise 

estocástica, que identificou como mais crítico os mesmos modos de falha apresentados com a 

utilização do CPP.  

Dentre as vantagens da proposta, entende-se ainda a relevância da utilização de 

diferentes técnicas de engenharia, sendo que, neste trabalho, trata-se da possibilidade de 

aplicação de um instrumento híbrido denominado CPP-HI, para corroborar com um ambiente 

interno e externo mais seguro.  

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Uma cultura de alta confiabilidade é relevante principalmente em organizações de alto 

risco. Neste sentido o desenvolvimento de técnicas, como a que foi proposta neste estudo, 

auxiliam no gerenciamento das HRO(s) de forma a evitar acidentes.  

O desenvolvimento da técnica CPP-HI atribuiu um aspecto mais quantitativo a técnica 

FMEA, dando suporte com uma modelagem mais robusta para identificação das criticidades 

dos modos de falha. Além disto a adição dos fatores de confiabilidade humana permitiu a 

análise com foco no processo, e também com ênfase em que administra ou executa o 

processo.  

A consideração dos fatores humanos, ou de quem administra o processo é reconhecida 

como importante por diferentes autores:  Rasmussen (1997), Hollnagel (2003), Reason (2000), 

Dougherty e Fragola (1988), Swaim e Guttmann (1983), Rasmussen (1997), Leveson (2009), 

dentre outros.  

Na modelagem foi realizada ainda uma análise de sensibilidade, com o uso do Método 

de Monte Carlo de forma a validar os resultados obtidos no CPP-HI. Os resultados 

encontrados apresentaram coerência e contribuições relevantes.  

Como sugestão de estudos futuros, destaca-se a importância de analisar os resultados 

obtidos com o CPP-HI e comparar com os resultados da THERP, que é a técnica utilizada na 

usina que serviu de apoio a modelagem. Apesar desta análise não estar incluída no escopo 
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deste trabalho, foi realizada uma avaliação preliminar com base nas probabilidades de erro 

humano obtidas com a utilização da técnica THERP. Feita a comparação dos resultados, em 

termos de ordenação com o CPP-HI, foram observados a coincidência no ranking de 4 modos 

de falha, e que dois outros modos de falha apresentaram uma pequena variação. Dentro do 

cenário observado este estudo proposto é relevante para um entendimento de futuras 

contribuições.  

Entende-se ainda que o desenvolvimento da interface do instrumento proposto, CPP-

HI com o usuário, é um objeto de estudo importante. Os fatores adicionados a FMEA para a 

análise com foco na confiabilidade humana também poderiam ser aprofundados de forma a 

verificar o comportamento dos resultados com outras abordagens. Por fim enfatiza-se a 

aplicação e adaptação do instrumento em diferentes setores, não restringindo o uso somente 

para a área nuclear.  
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APÊNDICE 01 – PROCESSO DE PESQUISA BIBLIOMÉTRICA 

 

 

Kitchenham (2004) destaca que a revisão bibliográfica é uma técnica para se 

identificar, avaliar e interpretar os trabalhos importantes para uma pesquisa específica, um 

tópico de uma área ou, ainda, um fenômeno de interesse. Tranfield, Deyer e Smart, (2003) 

relatam que este procedimento de pesquisa é estruturado, inclui processos replicáveis, 

científicos e transparentes para reduzir vieses.  

O procedimento seguinte pode ser observado na Figura 27. Foram realizadas três 

etapas: Planejamento, Execução e Análise. Há um critério de aprovação em cada etapa e, 

portanto, possibilidade de retorno, se necessário, ao passo anterior.   

 

 

Figura 27: Revisão da Literatura 

 

O procedimento sugerido foi baseado no modelo de condução de revisão sistemática 

proposto por Biolchini et al. (2005), conforme Figura 28. As etapas foram mantidas, embora 

com algumas adaptações e uma representação diferente para ilustrar o filtro dos dados de 

interesse.  

 

 

Figura 28: Processo de Condução de Revisão Sistemática

Fonte: Biolchini et al. (2005) 

 
Figura 10: Processo de Condução de Revisão Sistemática               

Fonte: Biolchini et al. (2005) 
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APÊNDICE 02 – TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO 

QUALITATIVAS QUANTITATIVAS 

 

 

 

FMEA e 

FMECA 

Failure 

Mode 

Analysis 

O "FMEA" analisa os modos de falha e 

consiste na identificação de falhas de 

equipamentos, suas causas e consequências. 

Propõe ainda recomendações para evitar tais 

consequências de falha e evita situações de 

insegurança. A "FMECA" é uma variação do 

FMEA, que tem como objetivo a qualificação 

dos modos de falha dos equipamentos pela 

probabilidade de falhas, severidades e 

criticidade da falha para o sistema. 

 

 

 

QRA 

Análise de 

Efeitos e 

Consequências 

A análise de efeitos e consequências estima os 

danos gerados pelos acidentes por meio de cálculos 

baseados nos diferentes cenários como liberação de 

nuvem tóxica, incêndio, explosão dentre outros e 

seus efeitos ao meio ambiente, instalações e a saúde 

dos trabalhadores. Para a realização da QRA é 

necessária a identificação dos perigos pelas 

diferentes técnicas de análise de risco e análise dos 

cenários para quantificação das consequências. 

 

 

 

 

 

 

 

HAZOP 

Hazard 

Operability 

A técnica denominada estudo de perigo e 

operabilidade, consiste em identificar desvios 

das condições normais de operação, 

identificando as causas responsáveis e as 

respectivas consequências. Deve ser realizada a 

divisão de sistemas em subsistemas. Destaca-se 

ainda que a escolha de um dos subsistemas a 

ser analisado é denominado nó e este é 

estudado com auxílio das "palavras guias". As 

vantagens do HAZOP é a metodologia rígida 

que obriga a avaliar todo o processo através da 

definição dos nós. As desvantagens estão 

relacionadas à monotonia da técnica que segue 

desvio a desvio os diversos equipamentos, a 

desconsideração de falhas combinadas e o 

excesso de foco dado ao processo que pode 

deixar passar questões importantes relativas à 

saúde e ao meio ambiente por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

SIL Studies 

Safety 

Instrumented 

Analysis 

O SIL é uma análise de risco semi-quantitativa, que 

consiste em identificar probabilidade de falha na 

demanda exigida para a função de segurança, a fim 

de atingir o nível de risco aceitável. A técnica de 

nível de integridade e segurança iniciou nos EUA 

na Indústria mecânica através do Gestão de 

Segurança de Processo, sendo um padrão da 

Occupational Health and Safety Assessment 

(OHSA) solicitado pela indústria para assegurar 

integridade nos sistemas de emergência e controles, 

o mesmo ocorrendo na União Europeia. Quanto 

maior o SIL maior o nível de segurança da função 

de integridade e segurança. O estudo do nível de 

integridade e segurança é feita em três fases: 

análise, realização e operação. 
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HAZID 

Hazard 

Identification 

Similar ao HAZOP, os sistemas são divididos 

em subsistemas e estes são divididos em nós. 

Consiste em identificar os perigos, as causas e 

consequências do sistema. O HAZOP lida com 

os perigos relacionados ao processo e o HAZID 

assume a instalação como um nó. 

 

 

 

 

 

FTA  

Faul Tree 

Analyse) 

O "FTA" é uma análise quantitativa de risco que 

consiste em identificar combinações de eventos que 

causam o evento topo. O resultado final é 

probabilidade do evento topo. A árvore de falhas 

considera a probabilidade de ocorrência de eventos 

indesejados que podem gerar um evento topo, ou 

seja, um evento indesejado como explosão, 

incêndio dentre outros, sendo uma técnica dedutiva, 

pois a análise se inicia do evento topo para os 

demais eventos causadores que podem desencadear 

o evento topo, seja pela combinação de vários 

eventos ou por eventos isolados. A árvore de falhas 

pode ser usada qualitativamente para identificar as 

possíveis causas e caminhos para uma falha 

 

 

WHAT IF 

É uma análise qualitativa dos riscos que 

consiste em um conjunto de perguntas e 

respostas sobre algum projeto ou mesmo 

atividade. A ferramenta não é utilizada para 

verificação de uma ação realizada ou de 

processo e sim para uma ação a ser realizada. A 

técnica consiste em enumerar vários 

questionamentos a respeito do projeto, com 

questionamentos direcionados, sendo 

necessários profissionais de várias áreas para 

responder os questionamentos. 

ETA 

Event tree 

analysis 

ETA é uma técnica gráfica para representar as 

sequências de um evento inicial de acordo com o 

funcionamento / não funcionamento dos diversos 

sistemas destinados a atenuar as suas 

consequências. Ele pode ser aplicado 

qualitativamente ou quantitativamente. 

LOPA 

Layers of 

protection 

analysis 

LOPA é um método semi-quantitativo para estimar 

os riscos associados a um evento indesejável ou 

cenário. 

Quadro 03- Técnicas de Análise de Risco 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Calixto (2005 e 2013) e NBR ISSO 31010 

 
Fonte: Adaptado Calixto (2005) 
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APÊNDICE 03 – QUESTIONÁRIO  

JULGAMENTO DE VALOR DOS ESPECIALISTAS 

 

Nome do especialista (Opcional): 

Função: 

Tempo de experiência: 

Formação: 

Assinatura ___________________ 

 
1- Objetivo: 

 

 Avaliação probabilística da criticidade dos possíveis erros humanos no 

evento Perda de Energia Elétrica Externa (PEEE) – T1, em uma usina 

nuclear.  Para análise foram considerados os possíveis erros humanos 

presentes na área de contorno estabelecida abaixo.  

 Para a análise será necessário o julgamento de valor, dos critérios 

(Severidade, Ocorrência, Detecção, Ininteligibilidade e Estresse), 

conforme escala de cinco níveis que será apresentada e detalhada.  

 
2- Condições de contorno para o estudo: 

 
São observadas as seguintes premissas no desenvolvimento do estudo: Sucesso no 

desligamento do Reator (Reactor Trip – RT); Falha na operação dos Geradores Diesel 

Alinhados (DG Aligned – DG-AL); Sucesso ou Falha na operação dos Geradores Diesel 

de Reserva (DG Back-up – DG-BP). 

 

3- Métodos para avaliação:  

Composição Probabilística de Preferências (CPP) e Análise Estocástica com Simulação 

de Monte Carlo.  

 

As identificações dos especialistas 

serão preservadas. 
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JULGAMENTO DE VALOR DOS ESPECIALISTAS 

 
4- Tabelas para apoio no julgamento de valor: 

Abaixo estão os critérios detalhados em uma escala de cinco níveis para o julgamento de 

valor dos possíveis modos de falha (erros humanos) no evento PEEE.  

 Severidade 

SEVERIDADE 

Descrição 

Pontos 
Segurança Pessoal 

Segurança das 

Instalações 
Meio ambiente 

MUITO BAIXA Não ocorrem lesões Sem danos  
Sem danos ao meio 

ambiente                    
1 

BAIXA 

Extremamente 

improvável de ocorrer 

lesões 

Extremamente 

improvável de ocorrer 

danos 

Impactos leves, sem 

danos ao meio 

ambiente 
2 

MODERADA 

Podem ocorrer lesões 

devido a ações no 

campo 

Podem ocorrer danos 

ao equipamento com 

baixo custo de reparo 

Impactos leves, com 

danos ao meio 

ambiente 
3 

ALTA 

Podem ocorrer lesões 

incapacitante não 

permanentes ou doença 

ocupacional séria 

Podem ocorrer danos 

severos aos 

equipamentos ou 

instalações, com alto 

custo de reparo. 

Impactos severos 

localizados dentro e 

fora do sitio, 

reversíveis através das 

ações mitigadoras. 

4 

MUITO ALTA 

Lesões incapacitantes 

permanente, doença 

ocupacional grave ou 

probabilidade de morte. 

Danos irreparáveis a 

equipamentos ou 

instalações, com 

reparação impossível. 

Impactos catastróficos, 

irreversíveis mesmo 

com ações mitigadoras, 

que exijam recursos 

externos de grande 

monta. 

5 

 

 Ocorrência 
OCORRÊNCIA Descrição Pontos 

MUITO IMPROVÁVEL 
Cenário depende de falhas múltiplas do sistema de proteção da usina, 

extremamente improvável de ocorrer. 
1 

IMPROVÁVEL 

Cenário depende de falhas múltiplas do sistema de proteção da usina. Não 

esperado de ocorrer durante a vida útil da instalação, não havendo registros 

de ocorrências prévia. 
2 

OCASIONAL 
A ocorrência do cenário depende de falhas múltiplas do sistema de proteção 

da usina, havendo poucos ou alguns registros de ocorrências prévias. 
3 

PROVÁVEL 
A ocorrência do cenário não depende de falhas múltiplas do sistema e é 

esperada durante a vida útil da usina. 
4 

MUITO PROVÁVEL 

A ocorrência do cenário depende de uma única falha (humana ou 

equipamento) e já foi registrada na usina, podendo ocorrer outras vezes 

durante a vida útil da instalação. 
5 
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 Detecção 
 

DETECÇÃO Descrição Pontos 

MUITO 

FÁCIL 

O sistema prevê a detecção do evento, controla o mesmo, impedindo a 

ocorrência de um incidente ou acidente. 
1 

FÁCIL 

Qualquer pessoa, sem nenhum treinamento específico, ou conhecimento da 

atividade, é capaz de detectar o evento, impedindo a ocorrência de um 

incidente ou acidente.  
2 

MODERADA 
O evento só será detectado através de análise realizada por técnicos com 

treinamentos específicos e/ou conhecimento das atividades. 
3 

DIFÍCIL 
O evento é de difícil detecção, a identificação do mesmo depende de 

equipamentos e/ou monitoramentos específicos. 
4 

MUITO 

DIFÍCIL 

O evento é impossível de detectar, seu monitoramento e/ou detecção é 

extremamente difícil. 
5 

 

 

 

 Ininteligibilidade 
 

 

ININTELIGIBILIDADE 

Descrição  

Ininteligibilidade é a dificuldade do processo cognitivo da avaliação. 

Característica daquilo que é ininteligível, ou seja, daquilo que não é 

facilmente compreendido ou do que não pode ser entendido. 

 

Pontos 

Complexidade da Tarefa Tempo de Diagnose 

MUITO BAIXA 

As tarefas são simples, o 

desenvolvimento das mesmas 

exige uma baixíssima carga 

cognitiva. 

O tempo de diagnose para identificar a 

tarefa que precisa ser realizada não 

influencia o desempenho da operação. 
1 

BAIXA 

As tarefas são simples, o 

desenvolvimento das mesmas 

exige uma baixa carga 

cognitiva. 

O tempo de diagnose para identificar a 

tarefa que precisa ser realizada pouco 

influencia o desempenho da operação. 
2 

MODERADA 

As tarefas são pouco 

complexas, o 

desenvolvimento das mesmas 

exige uma carga cognitiva 

normal. 

O tempo de diagnose para identificar a 

tarefa que precisa ser realizada é 

confortável, mas pode influenciar o 

desempenho da operação. 

3 

ALTA 

As tarefas são complexas, o 

desenvolvimento das mesmas 

exige uma carga cognitiva 

alta. 

O tempo de diagnose para identificar a 

tarefa que precisa ser realizada é um fator 

de alta influência no desempenho da 

operação. 

4 

MUITO ALTA 

 

As tarefas são muito 

complexas, o 

desenvolvimento das mesmas 

exige uma carga cognitiva 

muita alta. 

O tempo de diagnose para identificar a 

tarefa que precisa ser realizada é um fator 

determinante no desempenho da operação. 
5 
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 Estresse 
 

 

ESTRESSE 

 

Carga de Trabalho 

 

Tempo de Execução 

Tempo de 

Execução 

BAIXO 

As tarefas são desenvolvidas 

passo a passo, com uma carga 

de trabalho baixa.  

Há um tempo de execução da tarefa que é 

abaixo da condição limite da planta. 
2 

IDEAL 

As tarefas são desenvolvidas 

dentro de um dinamismo e de 

uma carga de trabalho ideal. 

Há um tempo para execução da tarefa que é 

confortável em relação a condição limite da 

planta. 
1 

MODERADO 

As tarefas são desenvolvidas 

com dinamismo, com uma 

carga de trabalho pouco acima 

da ideal. 

Há um tempo para execução da tarefa que 

pode afetar a condição limite da planta. 
3 

ALTO 

As tarefas são desenvolvidas 

com intenso dinamismo, com 

uma carga de trabalho muito 

acima da ideal. 

Há um tempo para execução da tarefa que 

pode afetar fortemente a condição da planta. 
4 

AMEAÇADOR 

 

As tarefas são desenvolvidas 

com intenso dinamismo, com 

uma carga extrema de 

trabalho muito acima da ideal. 

Há um tempo reduzido para execução da 

tarefa que pode afetar fortemente a 

condição da planta. 
5 
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MODOS DE FALHA - Perda de Energia Elétrica Externa –T1 

A seguir são apresentados modos de falha no evento Perda de Energia Elétrica Externa. Assinale o nível de criticidade da 

ocorrência, da severidade caso o risco se concretize, o índice de detecção do risco e o nível de ininteligibilidade e de 

estresse.  

 

 

 

EVENTO TOPO DG-BP 

MODOS DE FALHA Severidade Ocorrência Detecção Ininteligibilidade Estresse 

M1-(HEP-DG-ALIGN) 
Operador falha em 

alinhar um gerador diesel 

reserva, após falha do 

Gerador Diesel 

Alinhado. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

EVENTO TOPO AF 

MODOS DE FALHA Severidade Ocorrência Detecção Ininteligibilidade Estresse 

M2-(HEP-AF-POE0-08) 
Falha em manualmente 

atuar as bombas de AAA 

após a falha de partida 

automática. 

 Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

M3-(HEP-AF-FPS)  

Falha em alinhar as 

bombas de AAA para o 

sistema de proteção 

contra o incêndio antes 

que o tanque de AAA se 

esvazie. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

M4-(HEP-AF-ECA01-2) 
Falha em estabelecer 

água de alimentação 

auxiliar pela partida das 

bombas motorizadas, 

após perda de energia 

elétrica externa com 

falha dos Geradores 

Diesel Alinhados. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 
Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

EVENTO TOPO BF 

MODOS DE FALHA Severidade Ocorrência Detecção Ininteligibilidade Estresse 

M5-(HEP-BF-RFF1-ECA) 
Falha em iniciar o 

resfriamento do SRR via 

Bleed and Feed com 

perda de energia elétrica 

externa após falhas dos 
Geradores Diesel 

Alinhados. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 
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MODOS DE FALHA - Perda de Energia Elétrica Externa –T1 

A seguir são apresentados modos de falha no evento Perda de Energia Elétrica Externa. Assinale o nível de criticidade de 

ocorrência, da severidade caso o risco se concretize, o índice de detecção do risco e o nível de ininteligibilidade e de 

estresse. 

EVENTO TOPO HH 

MODOS DE FALHA Severidade Ocorrência Detecção Ininteligibilidade Estresse 

M6-(HEP-HP-ACC-IS) 
Falha em isolar o 

acumulador com ruptura 

pelo fechamento da 

válvula de isolamento 

motorizada. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Complexidade da 

Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

M7-(HEP-HP-BIST-IS) 
Falha em isolar a 

descarga para o tanque 

de surto de injeção de 

boro pelo fechamento 

das válvulas motorizadas 

8803A e 8803B. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Complexidade da Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

M8-(HEP-HP-ECA02) 
Falha em estabelecer a 

injeção de segurança 

após perda de a energia 

elétrica externa com 

falha dos Geradores 

Diesel Alinhados. 

 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Complexidade da 

Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

EVENTO TOPO LT 

MODOS DE FALHA Severidade Ocorrência Detecção Ininteligibilidade Estresse 

 
M9-(HEP-CC-ECA02) 
Falha em partir uma 

bomba de refrigeração de 

componentes após perda 

de energia elétrica 

externa, com falha dos 

Geradores Diesel 

Alinhados. 

 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]  [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Complexidade da 

Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

M10-(HEP-HHR-POES1-3) 
Falha em alinhar a 

recirculação de alta 

pressão com a sucção do 

poço da contenção. 

Pessoal 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Instalações 
[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Meio ambiente 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Complexidade da 

Tarefa 

 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

Tempo de Diagnose 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5] 

 Carga de 

Trabalho 
 [1]   [2]   [3]   [4]   

[5] 

Tempo de 

Execução 

[1]   [2]   [3]   [4]   

 [5] 
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APÊNDICE 04 – RELATÓRIO DOS OUTPUTS NA SIMULAÇÃO DE MONTE 

CARLO – DISTRIBUIÇÃO TRIANGULAR 
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103 
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APÊNDICE 05 – TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CONFIABILIDADE HUMANA 
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APÊNDICE 06 – JULGAMENTO DE VALOR DOS ESPECIALISTAS 

 

Especialista 1 – 30 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; Mestrado 

em Engenharia Nuclear. 
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Especialista 2 – 3 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; 

Engenheiro. 
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Especialista 3 – 4 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; Físico. 
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Especialista 4 – 10 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; 

Engenheiro. 
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Especialista 5 – 30 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; Mestrado 

em Engenharia Nuclear. 
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Especialista 6 – 20 anos de experiência; Atuação na área de APS no setor Nuclear; 

Doutorado em Engenharia Nuclear. 
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Especialista 7 – 9 anos de experiência; Tecnologista no setor Nuclear; Mestrado em 

Engenharia de Produção. 
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APÊNDICE 07 – MOTIVAÇÕES PARA ESTUDO DO TEMA E PARA ESCOLHA 

DOS FATORES DE CONFIABILIDADE HUMANA  

 

Autor Abordagem 

Perrow (1984) Acidentes (ou desastres catastróficos) são mais prováveis ou 

"habituais" em organizações que se caracterizam pela elevada 

complexidade. 

Reason (1997) Organizações, muitas vezes, precisam superar tensões internas que 

resultam de metas organizacionais divergentes, especialmente 

segurança versus custo. Conflito entre a manutenção da segurança e o 

alcance de uma maior eficiência operacional. 

Bierly, 

Gallagher e 

Spender (2014) 

Muitas organizações têm de enfrentar a possibilidade de que uma falha 

no sistema resulte em grande catástrofe. 

Weick, (1987) Os autores argumentam que os acidentes normais podem ser evitados 

se as organizações tornarem-se confiáveis através da implementação de 

uma "cultura de alta confiabilidade". 
Bierly e 

Spender, (1995) 

Roberts et al 

(1989) 

Discorre que as organizações de alto risco operam tecnologias 

complexas e podem causar acidentes severos, enquanto as 

organizações de alta confiabilidade compõem uma subcategoria das 

organizações de alto risco: são aquelas projetadas e gerenciadas de 

forma a evitar tais acidentes. 

Weick e 

Roberts, (1993) 

Além de uma cultura de alta confiabilidade, outros aspectos são 

destacados para que uma organização se torne confiável, como o 

desenvolvimento de uma mente coletiva sobre os subsistemas. 

 

Carroll (1995) Propõe a importância do estabelecimento de práticas de aprendizagem 

organizacional e de uma cultura de aprendizagem para manter a 

segurança do sistema.  

 

Leveson (2009) Critica a postura de alguns estudos que definem a segurança como 

uma mera questão de controle, restringindo os componentes 

sociais e técnicos, e afirma que este tipo de pensamento pode conduzir 

as HROs para o desastre. 

 

Rasmussen 

(1997) 

Há estudos que se concentram em desenhos técnicos e organizacionais 

como forma de prover projetos mais protegidos, contudo, não levam 

em consideração a possibilidade de erro humano, tampouco a 

utilização de materiais mais seguros. Dekker (2005) 

Leveson (2009) 

Daniellou, 

Simard e 

Boissières 

(2013) 

As pressões produtivas, exercidas internamente e pelos clientes levam 

o sistema para mais perto de seus limites de funcionamento. Ressaltam 

que além da carga de trabalho e da complexidade da tarefa, que o 

estresse exerce influência no comportamento humano. 

 

http://icc-oxfordjournals-org.ez106.periodicos.capes.gov.br/search?author1=Scott+Gallagher&sortspec=date&submit=Submit
http://icc-oxfordjournals-org.ez106.periodicos.capes.gov.br/search?author1=J.-C.+Spender&sortspec=date&submit=Submit
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Santos, 

Zamberlan e 

Pavard (2009) 

Operadores regulam a carga de trabalho em situação de múltiplas 

tarefas, de forma a escolher o mais “econômico”, para que a carga seja 

compatível com a capacidade de trabalho naquele momento. Enfatizam 

ainda a influência da questão temporal e que os operadores utilizam 

estratégias para controlar o tempo apesar dos incidentes e dos eventos 

que ocorrem ao longo da execução da atividade. Esse conjunto de 

fatores somado a complexidade, as incertezas, ao dinamismo e 

variabilidade das atividades, pode gerar impactos significativos na 

execução de um procedimento.  

Alvarenga, 

Frutuoso, e 

Fonseca (2014) 

Os fatores humanos devem ser avaliados em três níveis hierárquicos: O 

primeiro nível preocupa-se com o comportamento cognitivo do ser 

humano durante o controle de processos que ocorrem através da 

interface homem-máquina; No segundo nível, o foco é sobre o 

comportamento cognitivo dos seres humanos quando trabalham em 

grupos; e, no terceiro nível, é considerada a influência da cultura 

organizacional sobre os seres humanos 

Evans (1976) Confiabilidade é a probabilidade de sucesso no desempenho de uma 

missão. Relata também o conceito de disponibilidade como sendo a 

probabilidade de que o sistema ou componente esteja disponível para 

o uso quando necessário. 

Swaim e 

Guttmann 

(1983) 

Confiabilidade humana é a probabilidade de que uma pessoa execute 

corretamente alguma atividade exigida pelo sistema em um período 

necessário (se o tempo for um fator limitador), e de que não realize 

nenhuma atividade estranha que possa degradar o sistema. 

Dougherty e 

Fragola (1988) 

Matematicamente, a confiabilidade humana é a probabilidade de que 

um conjunto de ações humanas seja executado com sucesso em um 

tempo estabelecido ou numa determinada oportunidade, 

considerando suas limitações e os fatores que influenciam no seu 

desempenho. 

Hollnagel 

(2003) 

Análise da Confiabilidade Humana (ACH) é um ingrediente 

necessário para o projeto de sistemas interativos e para revisão de 

práticas de trabalho. 

Reason (2000) Falhas humanas resultam de processos mentais, tais como, o 

esquecimento, a falta de atenção, o baixo nível de motivação, a falta de 

cuidado, a negligência e a imprudência. 

 

 

 

 

 

 

 


