
Avaliação de Freqüências:
Análise por Árvores de Falhas

Módulo 6

�O QUE É ?

Árvore de Falhas

Árvore  de  Falhas

� É um processo lógico dedutivo que parte de um evento indesejado, buscando 
todas as combinações de “causas básicas” que  podem levar à ocorrência 
desse evento

- evento indesejado   =   EVENTO  TOPO

- causas básicas   =   EVENTOS BÁSICOS

Árvore  de  Falhas - Vantagens do Método

� Aplicável tanto para projetos novos como para plantas em operação 
(modificações, automação, etc)

� Permite a incorporação de erros humanos

� Permite a incorporação de modos de falhas de teste e manutenção

� Pode ser avaliada qualitativa ou quantitativamente

� Identifica prontamente os pontos fracos do sistema

� Permite quantificar a freqüência de eventos iniciadores em estudos de análise 
de riscos

� Pode ser usada para se avaliar a indisponibilidade de uma planta de processos 
contínuos

� Pode ser usada para se avaliar a indisponibilidade de sistemas de segurança



1.  Definição do sistema (fronteiras, interfaces, etc.)

2.  Definição do evento topo 

3.  Construção da árvore

4.  Determinação dos cortes mínimos

5.  Obtenção dos dados de falhas

6.  Avaliação quantitativa

7.  Identificação dos cortes mais importantes

8.  Conclusões e recomendações

Etapas de uma análise por Árvore de Falhas Simbologia de Árvore de Falhas

Evento Não Desenvolvido

Evento Básico

Transferência
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Simbologia de Árvore de Falhas

• As  taxas de falhas 
devem ser 

multiplicadas
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Simbologia de Árvore de Falhas

As  taxas de falhas 
devem ser 
somadas

��	�
���



Árvore  de  Falhas

...uma representação gráfica da relação lógica
entre as falhas (“eventos básicos” e 
“eventos intermediários”) que levam à
ocorrência do evento topo.

É portanto...

“Buzz Work” – Portões Lógicos

Temperatura do 
reator muito alta

Reator exposto a 
incêndio 
prolongado

Temperatura do 
vapor muito alta

Taxa de reação 
excessiva

EVEN 001 EVEN 002 EVEN 003

2 minutos

Árvore  de  Falhas

Telemóvel não 
funciona

Problemas na 
rede da 

operadora

Bateria 
descarregada

Pane do 
aparelho

EVEN 001 EVEN 002 EVEN 003

?

EVEN 004
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2 minutos EXERCÍCIOS DE PORTÕES LÓGICOS

“Buzz Work” – Portões Lógicos

EVEN 012

EVEN 007 EVEN 010

2 minutos



“Buzz Work” – Portões Lógicos

2 minutos

EVEN 008

EVEN 008EVEN 008

“Buzz Work” – Portões Lógicos

2 minutos

EVEN 004 EVEN 005

EVEN 014EVEN 013EVEN 012

Árvore  de  Falhas x Diagrama de Blocos

� Quais os portões lógicos que melhor representam os sistemas abaixo?

- Sistema em Série

- Sistema em Paralelo

Árvore  de  Falhas x Diagrama de Blocos

� Quais os portões lógicos que melhor representam os sistemas abaixo?

- Sistema em Série – PORTÃO “OU”

- Sistema em Paralelo – PORTÃO “E”



“Buzz Work” – Sist. Energia Elétrica

� Desenhe a Árvore de Falha para o sistema a seguir: 5 minutos

“Buzz Work” – Falha Som

� Desenhe a Árvore de Falha para o 
sistema a seguir:

5 minutos

“Buzz Work” – Falta Luz

� Desenhe a Árvore de Falha para o 
sistema a seguir:

10 minutos

LÂMPADA 1

LÂMPADA 2
FONTE

FUSÍVEL

Procedimentos práticos para a construção de 
árvores de falhas

A
B

C

D E

Investigação no Sentido Inverso ao do Fluxo



Cortes Mínimos

� Chama-se “corte” de uma árvore de falhas a um conjunto de eventos 
básicos cuja ocorrência implica na ocorrência do evento topo.

� Diz-se que o “corte” é um “corte mínimo” quando ele não pode ser 
reduzido sem perder a condição de corte.

�O Conhecimento dos Cortes Mínimos de uma árvore de falhas fornece uma 
poderosa informação com relação aos pontos fracos potenciais de um sistema 
complexo.

�Os cortes mínimos são geralmente caracterizados como primeira ordem, 
segunda ordem, etc., de acordo com a quantidade de eventos que os 
compõem.

Cortes Mínimos

+

+

1 2

•

3

+

4 5

3 pessoas
(5 minutos)

Quais são todos os 
cortes desta AF? E 

quais os cortes 
mínimos.
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1 2

•

3

+

4 5

CORTES

{1}         {3,5}      {1,5}       {2,3,4}    {2,3,4,5}  {1,2,3} {1,2,3,5}

{2}         {3,4,5}   {1,3,4}    {2,3,5}    {2,3}        {1,2,4} {1,2,4,5}

{1,2}      {1,3}      {1,3,5}    {2,4,5}    {2,4}        {1,2,5} {1,2,3,4,5} 

{3,4}      {1,4}      {1,4,5}    {1,3,4,5} {2,5}        {1,2,3,4}

CORTES MÍNIMOS

{1}

{2}

{3,4}

{3,5}

Exemplos de Cortes Mínimos Obtenção dos Cortes Mínimos

ALGORITMO VESELY-FUSSEL



Algoritmo de Vesely-Fussel

GO

1ºPasso

1

G1

2

2ºPasso

1

G2

2

3

3ºPasso

1

4

5

3

3

G3 3

2

4ºPasso

1

4

5

3

3

9 G4

2

3

Algoritmo de Vesely-Fussel

LISTA FINAL DOS CORTES MÍNIMOS

1

4

5

3

3

9 6

9 7

3

3

9 8

2

3
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Algoritmo de Vesely-Fussel ÁRVORE DE FALHAS - Cortes Mínimos

� A Empresa Sucesso & Cia adquiriu um sistema de alta 
confiabilidade, cujo fabricante garantiu que o mesmo 
era “totalmente redundante”.

� Uma análise por árvore de falhas encontrou 2 cortes 
mínimos de primeira ordem.

� Diante desse resultado, o que você faria ?



ÁRVORE DE FALHAS

Sistema de Proteção de um Tanque 
contra Sobrepressão
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ÁRVORE DE FALHAS
Sistema de Proteção de um Tanque contra Sobrepressão

Sistema de Proteção de um Tanque

Quais são os cortes mínimos?
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2 pessoas
(5 minutos)

�Não vale olhar a 
página seguinte!!!



Sistema de Proteção de um Tanque

Cortes Mínimos
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Quantificação de Árvore de Falhas

PORTÃO  TIPO  “E” – 2 Eventos Básicos

Prob (topo) = P(A).P(B)

Quantificação de Árvore de Falhas

PORTÃO  TIPO  “E” – 3 Eventos Básicos

Prob (topo) = P(A).P(B).P(C)

Quantificação de Árvore de Falhas

PORTÃO  TIPO  “OU” – 2 Eventos Básicos

Prob (topo) = P(A) + P(B) - P(A).P(B)



Quantificação de Árvore de Falhas

PORTÃO  TIPO  “OU” – 3 Eventos Básicos

Prob (topo) = P(A) + P(B) + P(C) -

- P(A).P(B) - P(A).P(C) - P(B).P(C) +

+ P(A).P(B).P(C)

Exemplo simples de quantificação

2 pessoas
(2 minutos)

Exemplo simples de quantificação Dados de falha

� Tipos de dados necessários para avaliações quantitativa de riscos e estudos de 
confiabilidade de sistemas.

- Taxa de falhas
- Tempo médio de reparo
- Intervalo entre testes
- Duração do teste
- Freqüência de manutenção preventiva
- Duração média da manutenção preventiva
- Probabilidade de erro humano
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Bancos de Dados - Taxa de Falhas

� Pode ser encontrada em inúmeros bancos de dados genéricos:
- AIChE
- OREDA
- IEEE-500
- NPRD-95
- MIL HDBK-217F
- ISA S-84
- EIREDA

Bancos de Dados - Taxa de Falhas

� AIChE - American Institute of Chemical Engineers
- “Guidelines for Data Collection ...”
- Contém taxas de falhas de componentes utilizados em plantas de processos

� OREDA
- “Offshore Reliability Data”
- Contém taxas de falhas típicas de componentes utilizados em instalações “offshore”

� IEEE-500 - Institute of Electrical and Electronic Engineers
- “IEEE Standard 500 - 1984”
- Contém taxas de falhas de componentes elétricos, de alguns eletrônicos e de 

instrumentação

� NPRD-95 - Reliability Analysis Center
- “Non Electronic Parts Reliability Data 1995”
- Contém taxas de falhas de uma ampla variedade de componentes mecânicos e 

eletromecânicos, coletados de fontes comerciais e militares

Bancos de Dados - Taxa de Falhas

� EIREDA – The European Industry Reliability Data Bank Handbook
- Contém taxas de falhas de componentes de unidades de energia elétrica

� MIL HDBK 217-F  - U.S. Department of Defense
- Military Handbook 217-E
- Contém taxas de falhas de componentes microeletrônicos

� ISA dS-84  - Instrumentation Society of America
- Programmable Electronic Systems for Use in Safety Applications (1990)
- Contém taxas de falhas de componentes eletrônicos digitais

� Em caso de tarefas complexas, pode ser obtida através de uma análise de 
confiabilidade humana

� Tarefas simples: valores publicados em manuais específicos

Probabilidade de erro humano



Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos (FMEA)

O QUE É FMEA ?

� Técnica de análise indutiva onde o raciocínio parte da 
perda de função (modo de falha) de um único 
componente até uma conclusão geral sobre o efeito 
correspondente no sistema como um todo

� procedimento: “de baixo para cima”

� raciocínio:  “o que poderia acontecer se?”

Para cada componente a FMEA relaciona:
� Modo de Falha
� Causa de Falha
� Efeito da FAlha

� Maneira pela qual a falha é observada (Mil-Std 1629 A)

� Efeito pelo qual se percebe que a falha ocorreu (IEEE Std 500)

� Descreve as variações do estado de um componente que resultam da 
ocorrência da falha (OREDA)

O que é modo de falha?

Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos (FMEA)

Para que serve uma FMEA?

� Análise usada para:

� Relacionar os modos de falha dos componentes e 
subsistemas (módulos) de um sistema

� Identificar os efeitos dessas falhas sobre o sistema

� Empregada usualmente em estudos de:

� Confiabilidade

� Qualidade

� Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC)

�Identificação de modos de falha como eventos 
iniciadores em estudos quantitativos de risco.

Planilha - FMEA

ANÁLISE DE MODOS E EFEITOS DE FALHAS (FMEA)

SISTEMA: SUBSISTEMA:

FUNÇÃO:

FALHA FUNCIONAL: DATA:

COMPONENTE MODO DE FALHA CAUSA DA FALHA EFEITO DAS FALHAS D.D.



Avaliação de Freqüências: 
Exercício de Árvore de Falhas

TANQUE

BOMBA

ALARME

TIMER

FONTE

CHAVE

CONTATOS

Exercício: Sistema de Bombeamento

Exercício: Sistema de Bombeamento

� Funcionamento do Sistema

- Em cada ciclo de 1 hora a bomba é acionada durante 10 minutos enchendo o 

tanque, sendo este tempo controlado pelo timer. Nos 50 minutos restantes o 

conteúdo do tanque é enviado, por gravidade, para outras partes do sistema.

- Um alarme avisa ao operador sobre um excesso de nível, permitindo a abertura 

manual da chave e desligamento da bomba.

� Evento a ser avaliado

- Enchimento Excessivo do Tanque

Dados de Falha

Probabilidade dos Eventos Básicos

EVENTO PROBABILIDADE
ALARMNIVEL 2,182E-03
CHAVENABRE 6,000E-06
CHAVENIVEL 2,448E-03
CONTATOSNA 1,680E-05
OPERNATUA 1,000E-02
RELENOPERA 6,720E-08
RUPNTRINS 1,368E-08

ALARME

CHAVE

OPERADOR

TIMER

CONTACTOS

NÂO È

NECESSÀRIO


