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RESUMO: Confiabilidade de um item é a probabilidade dele desempenhar bem suas

funç ões sob condiç ões espec ı́ficas. Em particular, o item dev e se comportar de forma

adeq uada, como prev isto no projeto, durante um peŕıodo de tempo predeterminado.

Confiabilidade também lev a em conta q ue o item tem de cumprir tarefas sistêmicas não

diretamente lig adas ao seu func ionamento interno. Com este foco ampliado podemos

falar de confiabilidade de sistemas. A modelag em de sistemas de eng enharia elétrica,

bem como o estabelec imento de parâmetros q ue env olv am o func ionamento e a proteç ão

de tais sistemas constituem a motiv aç ão básica para este trabalho. O artig o introduz

uma metodolog ia g eral para inferir a confiabilidade de sistemas elétricos. Suas técnicas

são espec ializadas para sistemas de g eraç ão-transmissão-distribuiç ão de energ ia elétrica

e mostra-se no artig o a sua aplicabilidade.

P A L A V RA S-CH A V E: Confiabilidade; diag ramas binários de dec isão; estimaç ão;

implicantes primos; minimal cu tset; modelo probabiĺıstico; risco.

1 Introdução

Seg un do in form aç ões q ue con stam de sua p ág in a n a In tern et, o Sistem a de
G eraç ão da (CH E SF ), Com p an h ia H idro E létrica do São F ran c isco, atualm en te é
com p osto de 1 4 usin as h idrelétricas e 1 term oelétrica, com um a p otên c ia n om in al
disp on ı́v el de 1 0 .6 1 8 ,3 2 m W , a m aior en tre as em p resas n ac ion ais do Setor E létrico.
In corp oradas a esse sistem a, ex istem 8 7 0 m V A r de p otên c ia reativ a in stalada, em 9
p lan tas de Com p en sadores Śın c ron os com un idades en tre 2 0 m V A r e 1 5 0 m V A r.
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A energia elétrica é transmitida através de um intricado e extenso Sistema
de Transmissão, composto de 94 sub estações e mais de 18.000 k m de linhas, nas
tensões de 69, 138, 230 e 500 k V. Esse, tamb ém, é o maior sistema de transmissão
do páıs em extensão.

Dada a importância e as dimensões envolvidas, tal sistema requer um efi ciente
e dinâmico sistema de proteção, que atenda de maneira precisa às necessidades
inerentes a qualquer sistema de energia. Num contexto prático, cada componente do
sistema de proteção é tratado essencialmente da mesma forma que os componentes
do sistema elétrico. O que aqui se põe é essencialmente as estratégias de proteção,
detecção e previsão de falhas, que ocorrem certamente, ou que podem ocorrer nos
diversos “ nós” que compõem a rede de produção, transmissão e distrib uição de
energia.

Neste artigo, será apresentado uma modelagem prob ab iĺıstica simples de
avaliação de risco de setores que compõe um sistema elétrico, e de estimação
estat́ıstica dos parâmetros do modelo. Esta modelagem foi desenvolvida e os
seus parâmetros foram estimados para o sistema elétrico da CHESF. No momento
um sistema computacional está sendo elab orado para implantação defi nitiva no
sistema CHESF. Não se pretende fornecer uma discussão do estado da arte sob re
confi ab ilidade e análise de risco no contexto de proteção de sistemas.

2 Fundamentos em confiabilidade

U m sistema reparável é aquele que pode ser restaurado à operação satisfatória
por toda a ação, incluindo sub stituição de peças ou ajustes adequados. Ao discutir
a taxa em que as falhas ocorrem durante o tempo de operação do sistema (e
são reparados, então), nós defi niremos uma taxa de ocorrência da falha ou uma
taxa de reparo. U m sistema não-reparável, ao falhar, não retorna a sua condição
inicial de funcionamento e deve ser monitorado apenas durante o seu tempo de
funcionamento. Distrib uições de prob ab ilidade e taxas de falha são conceitos
associados a confi ab ilidade, em que se estuda a prob ab ilidade de ocorrência da
primeira e única falha de um sistema em um intervalo de tempo especifi cado.
Entretanto, a disponib ilidade é um conceito relacionado a sistemas reparáveis. Os
livros de Ascher e Feingold (1984) e de Rigdon e B asu (2000) são b oas referências
para confi ab ilidade em sistemas reparáveis. A nossa modelagem b aseada no
autômato e histórico de falhas considera que o sistema elétrico analisado é formado
por componentes reparáveis.

A teoria da confi ab ilidade apresenta o ferramental teórico e prático de
modo a modelar a prob ab ilidade e a capacidade de certa entidade (componente,
sub estação, sub -sistema ou sistema elétrico) executar (sem fracasso) as suas funções
predefi nidas, num peŕıodo especifi cado de tempo, com um ńıvel de confi ança
desejado. A confi ab ilidade estuda a disponib ilidade de uma entidade executar a
função para a qual foi planejada. Ela é defi nida como a prob ab ilidade de continuar
executando sua função (sem fracasso) num peŕıodo especifi cado de tempo.
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Ao descrever a incerteza de uma variável cont́ınua, usa-se o conceito de função

d ensid ad e d e p robabilid ad e (fdp) definida em intervalos da reta real, onde eventos
posśıveis estão associados a probabilidades. No caso discreto, a incerteza é modelada
por uma função chamada de função de probabilidade.

Seja Y uma variável aleatória cont́ınua não-negativa que expressa o tempo de
vida de certa entidade. A fdp f(y) de Y é a função matemática mais importante na
análise de tempos de vida dessas entidades. A partir de f(y), pode-se deduzir outras
funções de interesse como a função de confiabilidade, a função de risco, a função
de risco acumulada etc. Na análise de confiabilidade, as principais distribuições
estudadas são: exponencial, Weibull, Gumbel e gama, e cada uma delas tem uma
forma f(y) predefinida que depende de parâmetros desconhecidos. Atualmente,
estamos trabalhando com classes generalizadas de distribuições, denominadas beta-
exponencial, beta-Weibull, beta-Gumbel e beta-gama, que são deduzidas da função
de distribuição acumulada de uma distribuição conhecida por meio da seguinte
equação:

G(y) = IF (y)(a, b), (1)

em que IF (y) é a função razão da beta incompleta, a e b são parâmetros reais
positivos e F (y) é a distribuição inicial conhecida. O objetivo do trabalho com tais
classes de distribuições, oriundas da equação (1), é encontrar modelos probabiĺısticos
com um maior número de parâmetros que melhor se ajustem ao tempos de
funcionamento de um equipamento, até que este falhe.

A função d e d istribuição acum ulad a (fda) mede a probabilidade de Y assumir
valores inferiores ou iguais a y, ou seja, F (y) = P (Y ≤ y). Assim, F (y) mede a
probabilidade acumulada da entidade falhar antes de um tempo y especificado. Esta
função também é chamada de função de insegurança. A função de confiabilidade
R(y) desta entidade é expressa por R(y) = P (Y ≥ y) = 1−F (y), y ≥ 0, e representa
a probabilidade dela falhar após um tempo y. A função R(y) é deduzida da fdp f(y).
Outra função que pode ser deduzida da fdp é aquela que representa a função d e risco

(taxa de falha) em função do tempo. A função de risco de uma entidade expressa
a freqüência de falhas de forma instantânea baseada na sua idade acumulada. A
função de risco é definida por h(y) = f(y)/ R(y) e, portanto, iguala ao quociente
entre a fdp e a função de confiabilidade, sendo sua unidade “falhas por unidade de
tempo”. A função de risco determina, então, o número de falhas por unidade de
tempo. Ela só é constante para a distribuição exponencial. Na maioria dos casos,
a função de risco varia no tempo, como são os casos das distribuições de Weibull e
gama.

Uma forma simples de modelar a função de risco foi desenvolvida por Cox
(1992), ao definir uma função paramétrica de risco

h(y;x) = h0(y) exp(xT β), (2)

em que x é um vetor p×1 de variáveis explicativas conhecidas, β é um vetor p×1 de
parâmetros desconhecidos e h0(y) é uma função desconhecida representando o risco
temporalmente para x = 0. Na prática, dada uma função de risco h(y;x) associada
a um modelo probabiĺıstico (como aqueles definidos nas Seções 3.2– 3.6) para ser
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ajustado a um conjunto de tempos de falha y = (y1, . . . , yn)T e valores da matriz
modelo associada (n × p), X , de variáveis explicativas X T = (x1, . . . , xn), estima-
se usualmente o vetor β pelo método de máxima verossimilhança. A estimativa
de máxima verossimilhança de β independe de h0(y) e, geralmente, é obtida por
algoritmos iterativos.

O estudo da confiabilidade de uma entidade deve ser um processo cont́ınuo
começando na fase conceitual da entidade e continuando ao longo de todas as
fases do seu ciclo de vida. O objetivo é, portanto, identificar problemas de
confiabilidade sempre que posśıvel no peŕıodo do ciclo de vida de cada entidade.
A Teoria da Confiabilidade provê as ferramentas teóricas e práticas para se
determinar as probabilidades e capacidades das entidades (partes, componentes,
equipamentos, produtos e sistemas) executarem as suas atividades exigidas em
peŕıodos especificados de tempo sem falhas.

2.1 Qualidade versus c o n fi ab ilidade

Embora os processos de produção possam parecer controlados e seguros, sua
confiabilidade pode ser insatisfatória quando o produto deixa a linha de produção.
A razão para esta baixa confiabilidade pode revelar que o produto (ao ser fabricado)
sofreu perdas aleatórias consideráveis não previstas no seu processo de produção.
Embora o produto possa estar submetido a um processo de produção confiável, pode
ser efetivamente provável o fato do produto ser resultado de um processo industrial
inferior. Nestes termos, mesmo que este produto seja proveniente de um processo
industrial confiável de produção, sua qualidade pode ser inaceitável em razão de
ocorrências aleatórias danosas inerentes ao processo industrial. Um produto só é
altamente confiável, se for confiável a qualidade do seu processo industrial.

O procedimento probabiĺıstico de escolher distribuições de probabilidade
ajustadas a dados oriundos de confiabilidade pode ser complicado e incluir muitas
dificuldades sutis que não são vislumbradas mesmo por especialistas da área. Mesmo
com o avanço das ferramentas computacionais dispońıveis em softw are amigáveis
como Matlab c©, R c©, SAS c©, Reliasoft c©, entre outros artigos (Cordeiro, Simas e
Stošić (2007), Gupta e K undu (2001a), Gupta e K undu (2001b), Gupta e K undu
(2002), Gupta e K undu (2003a), Gupta e K undu (2003b), Gupta e K undu (2004),
Nadarajah e K otz (2006)) publicados recentemente ilustram bem este fato.

3 Funções usadas em confiabilidade

A escolha da distribuição de probabilidade de interesse é um procedimento
dif́ıcil e não é, em geral, automático. Isso é particularmente verdadeiro quando o
número de observações é reduzido. Em geral, o analista está interessado em estudar
estat́ısticas como mı́nimo, máximo e intervalo de variação dos dados, bem como
parâmetros da distribuição, tais como, coeficientes de assimetria e curtose. A partir
da fdp pode-se deduzir algumas caracteŕısticas das distribuições como resumidas a
seguir.
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O tempo esperado de vida (µ) de uma entidade representa uma medida do seu
tempo médio de operação antes dela falhar, sendo dado por

µ =

∫ +∞

0

yf(y)d y.

A função de ponto percentual (fpp) é a inversa da função de distribuição
acumulada, ou seja, y = F−1(α). O seu gráfico y versus a probabilidade α representa
o comportamento do valor da ordenada (variando do valor mı́nimo ao valor máximo
da variável aleatória) com a abscissa que mede a probabilidade de zero a um.

A função de risco acumulada é a integral da função de risco. P ode
ser interpretada como a probabilidade de falha no tempo y determinada pela
sobrevivência até y.

Será apresentado agora uma revisão simples de alguns dos modelos de
confiabilidade comumente encontrados. Q uando se olha primeiramente os dados, o
que se faz de imediato é denominado “Exploratory Data Analy sis”, cujo objetivo
é determinar uma distribuição que pode representar um modelo de probabilidade
adequado para esses dados.

3.1 Modelo de Poisson

No processo de P oisson homogêneo admite-se que a probabilidade de algum
evento ocorrer num intervalo reduzido de tempo, h, é igual durante todo o tempo.
As hipóteses para um processo de P oisson de taxa λ ocorrer durante um intervalo
de tempo pequeno h → 0, são: (i) os eventos em intervalos de tempo disjuntos
são independentes, isto é, o número de ocorrências em (0, t) independe e não afeta
o número de ocorrências em (t, t + h); (ii) a probabilidade de um evento em um
intervalo de comprimento h quando h → 0 é, aproximadamente, proporcional a h
mais um erro despreźıvel de magnitude o(h). Uma função g(h) é o(h) se g(h)/h → 0
quando h → 0; (iii) a probabilidade de mais de uma ocorrência em um intervalo de
comprimento h é o(h).

A distribuição de P oisson é usada para modelar o número de eventos aleatórios
que ocorrem dentro de um intervalo de tempo especificado. O processo de P oisson
não tem memória e é descrito por meio de um único parâmetro λ que mede a
sua taxa de falhas no tempo. Assim, se Yt representa o número de ocorrências
num intervalo de tempo t, a probabilidade de haver neste intervalo exatamente k
ocorrências é dada por P (Yt = k) = e−λ t(λt)k/k!. A fda da distribuição de P oisson
é calculada numericamente.

3.2 Modelo ex p onencial

P ode ser facilmente demonstrado que se as ocorrências de eventos são
determinadas por um processo de P oisson, então o intervalo de tempo entre
ocorrências sucessivas segue a distribuição exponencial, ou seja, é caracterizada
pela fdp f(y) = λe−λ y. A distribuição exponencial é usada para modelar processos
de P oisson em situações nas quais o processo estocástico varia de um estado para
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outro com taxa constante por unidade de tempo. Então, a distribuição exponencial
descreve o tempo necessário para um processo cont́ınuo mudar de estado. A
distribuição exponencial é uma distribuição comumente usada em engenharia de
confiabilidade. Devido a sua simplicidade, ela tem sido empregada amplamente até
mesmo em casos para os quais as hipóteses básicas do processo de Poisson não se
aplicam. A distribuição exponencial é usada para descrever tempos de falhas que
têm uma taxa de falha constante. O tempo médio de falha é simplesmente µ = λ−1,
a sua fda iguala F (y) = 1 − e−λy e a função de risco é igual a λ.

Deve-se notar que o modelo exponencial supõe uma taxa de falha constante,
considerando, assim, despreźıvel, a infl uência temporal do desgaste sobre os
equipamentos modelados, o que não é uma suposição forte para equipamentos nobres
do sistema elétrico, tais como transformadores, geradores e linhas de transmissão.
A distribuição exponencial, em geral, não é usada no desenvolvimento de estratégias
de manutenção preventiva (veja, por exemplo, Bedford e Cook, 2001).

Como citado anteriormente, o modelo de Cox pode ser usado para avaliar a
infl uência de variáveis explicativas sobre as taxas de falha. Se na equação (2) a taxa
de falha for considerada constante, o tempo entre falhas sucessivas será exponencial
com média µ dada por:

log(µ) = xT β, (3)

ou seja, obteremos um modelo log-linear para modelar o tempo médio entre falhas
sucessivas. Nestes termos, a suposição de taxa de falhas constante vinculada ao
modelo de sobrevivência do Cox mostra que a dependência das variáveis explicativas
pode ser acomodada de forma simples como um modelo log-linear para a média da
distribuição.

A Teoria da Confiabilidade também dispõe de mecanismos para uso intensivo
da distribuição exponencial. Por exemplo, para representar o tempo de operação

entre falh as sucessivas (TOFS) de uma entidade. A suposição da distribuição
exponencial caracteriza completamente a distribuição dos dados, sendo uma métrica
suficiente. Porém, se os dados são modelados por outra distribuição, então ela não
é suficiente para descrever os dados, sendo em muitos casos, uma métrica pobre em
termos de confiabilidade. O TOFS é muito importante na teoria da confiabilidade,
sendo rotineiramente usado nas especificações de confiabilidade e na análise de
disponibilidade.

3.3 Modelo de Weibull

A fda da distribuição de Weibull com dois parâmetros é F (y) = 1 − e−(y/ α )c

,
sendo c o parâmetro de forma e α o parâmetro de escala. Ambos parâmetros
são positivos. A distribuição exponencial é um caso particular da Weibull
correspondendo a c = 1. A função de risco é dada por h(y) = cyc−1/αc, sendo
crescente quando c > 1, decrescente quando c < 1 e constante quando c = 1.
O modelo de Weibull, por generalizar o modelo exponencial com um parâmetro
de forma c extra, pode ser usado para representar o tempo de sobrevida de
equipamentos com função de risco de diferentes formas: crescente ou decrescente,
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ou em forma de curva de banheira, isto é, mais falhas ocorrem para entidades muito
jovens e para entidades muito velhas. Também, podem ser usado quando o sistema,
se reparável, está sob um processo de renovação em que os tempos entre falhas
sucessivas são independentes e identicamente distribúıdos segundo uma distribuição
de Weibull, e o mesmo apresenta desgaste entre falhas consecutivas.

3.4 Modelo de Gumbel

Este é um modelo de distribuição de uma estat́ıstica de ordem extrema para
uma distribuição de n elementos Xi. Esta tem fdp e fda dadas, respectivamente,
por:

f(y) =
1

β
exp

{

y − α

β
− exp

(

y − α

β

) }

e

F (y) = 1 − exp

{

− exp

(

y − α

β

) }

.

Esse modelo é utilizado para encontrar o mı́nimo (ou o máximo) de um número
de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribúıdas, por exemplo,
para modelar a oferta ou a demanda máxima diária de energia de um setor elétrico.
É útil na predição de catástrofes. A distribuição de Gumbel é um caso especial da
distribuição de Fisher-Tippett e é, também, conhecida com distribuição log-Weibull.

3.5 Modelo g ama

Uma extensão para modelar o tempo de funcionamento de um sistema
não-reparável é obtida considerando o tempo de funcionamento seguindo uma
distribuição gama que tem uma fdp dada por f(y) = αryr−1e−αy/Γ (r), em que Γ (r)
é a função gama. A função de risco e a fda são mais complicadas, pois dependem
da função gama incompleta. A forma da função de risco da distribuição gama
é adequada para modelar vários desses sistemas não-reparáveis. A distribuição
gama é um modelo de distribuição de vida flex́ıvel que pode apresentar um bom
ajuste a alguns tipos de dados de falhas. Porém, não é usado amplamente
como um modelo de distribuição de vida para entidades facediante de dificuldades
matemáticas. A distribuição gama surge naturalmente como a soma de variáveis
aleatórias exponenciais independentes.

3.6 Modelos beta-exponencial e beta-Weibull

Como descrito na Seção 2, novos modelos de distribuição vêm sendo
desenvolvidos (Cordeiro, Simas e Stošić (2007), Gupta e Kundu (2001a), Gupta
e Kundu (2001b), Gupta e Kundu (2002), Gupta e Kundu (2003a), Gupta e Kundu
(2003b), Gupta e Kundu (2004), Nadarajah e Kotz (2006)) para modelar tempos
de falha. Pode-se definir uma nova classe de distribuições por

F (y) = IG(y)(a, b), (4)
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em que Ix(a, b) = Bx(a, b)/B(a, b), com Bx(a, b) =
∫ x

0
wa−1(1−w)b−1dw denotando

a função beta incompleta e B(a, b) = B1(a, b).
A distribuição beta Weibull foi motivada pela larga utilização da distribuição

Weibull e pelo fato que tal generalização é uma extensão cont́ınua a casos ainda
mais complexos.

Explicitamente, a distribuição beta-Weibull é obtida substituindo G(y) em (4)
pela fda de uma distribuição Weibull com parâmetros λ e c:

F (y) = I1−e x p { −(λy)c}(a, b), (5)

para y > 0, a > 0, b > 0, λ > 0 e c > 0. A distribuição de Weibull é um caso
particular da distribuição beta Weibull com parâmetros a = b = 1.

No caso da distribuição beta exponencial, a função G(y) é substitúıda pela fda
G(y) = 1 − exp { −(y − c)/λ}, para y > c.

4 Avaliação probabiĺıstica do risco

A Avaliação Probabiĺıstica de Risco (sigla PRA de Probabilistic Risk

Assessment) é uma metodologia sistemática para avaliar riscos associados com
sistemas complexos oriundos de entidades tecnológicas (como subestações elétricas).
A noção de risco em PRA está definida como um resultado posśıvel prejudicial
a uma atividade ou ação. O risco é caracterizado por duas quantidades: (1) a
magnitude (ou severidade) da conseqüência adversa que pode ter como resultado o
potencial de determinada atividade ou ação; (2) pela probabilidade de ocorrência
de determinadas conseqüências adversas.

As conseqüências são expressas numericamente e as probabilidades de
ocorrência são calculadas por modelos matemáticos ou como freqüências relativas
(i.e., o número de ocorrências por unidade de tempo). O risco total é a soma
dos produtos das conseqüências inerentes aos componentes do sistema multiplicada
pelas probabilidades desses componentes falharem.

Foram executados estudos de PRA prosperamente para sistemas tecnológicos
complexos em todas as fases dos seus ciclos de vida. O comportamento probabi-
ĺıstico desses sistemas é a origem do estudo dos riscos. Falhas fortuitas de entidades
do sistema geralmente estão fora do controle do mecanismo gerador do sistema. A
avaliação de risco se tornou um desafio e um compromisso essencial nas indústrias
e empresas nos dias de hoje. A administração de risco inclui pelo menos três fases:
executar a avaliação de risco quantitativo; determinar medidas para reduzir o risco;
justificar um ńıvel de risco aceitável. O propósito da avaliação quantitativa é criar
os ı́ndices que representam os riscos do sistema. Uma medida para reduzir o risco
do sistema é, geralmente, associada com o encarecimento do sistema.

A avaliação de risco de sistemas de potência pode ser aplicada em todas as
áreas dentro do setor elétrico, incluindo: (i) avaliação quantitativa da confiabilidade
em geração, transmissão e distribuição de sistemas; (ii) critérios probabiĺısticos
em planejamento e operação de sistemas; (iii) chegar a um acordo entre o risco
do sistema e o benef́ıcio econômico em um processo de decisão; (iv) análise
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das entidades que envelhecem com o tempo; (v) estratégia para usar entidades
excedentes; (vi) centralizar a confiabilidade da manutenção; (vii) administrar o risco
das cargas; (viii) poĺıtica de taxa de desempenho; (ix) operação de risco monitorado;
(x) dano de interrupção a partir da avaliação.

Torna-se necessário fazer uma boa administração de risco na prática,
planejando a operação, manutenção e trazendo o risco do sistema para um patamar
aceitável.

5 Avaliação do risco de um sistema

Um sistema de potência consiste em muitas entidades, inclusive componentes,
geradores, linhas de transmissão, cabos, transformadores, disjuntores, interruptores
e uma variedade de outros equipamentos. Desligamentos fortuitos das entidades de
um sistema formam as principais causas dos processos de falha do sistema. As causas
do desligamento não são estocásticas. Estocástico é o mecanismo probabiĺıstico que
é resultante de causas determińısticas ou fenomenológicas, tais como a fadiga dos
equipamentos, citada na Seção 3.3.

A primeira tarefa na avaliação do risco de um sistema é determinar modelos
de desligamentos de seus componentes. As falhas de uma entidade (transformador,
disjuntor, linha de transmissão etc.) de um sistema elétrico são classificadas em
duas categorias: desligamento independente e dependente. Cada categoria pode
ainda ser classificada de acordo com os modos de desligamento. Na maioria dos
casos, só são considerados desligamentos forçados reparáveis, considerando que (em
alguns casos) são, também, modelados desligamentos planejados. Falhas en razão
do envelhecimento dos componentes também são incorporadas na avaliação do risco
tradicional. Há dois métodos básicos para selecionar os estados de um sistema
elétrico: enumeração de estados e Simulação Monte Carlo. Ambos os métodos têm
prós e contras. Em geral, as condições operacionais complexas não são consideradas
e as probabilidades de falha dos seus componentes são bastante reduzidas, sendo a
técnica de enumeração de estados mais eficiente. Quando as condições operacionais
são complexas e envolvem um número grande de eventos, os métodos do tipo Monte
Carlo são prefeŕıveis.

A avaliação do risco de um sistema de potência é geralmente associada com
as seguintes etapas: (1) determinar modelos de desligamento de componentes;
(2) selecionar estados de sistemas e calcular as probabilidades deles estarem em
funcionamento; (3) avaliar as conseqüências dos estados selecionados do sistema;
(4) calcular ı́ndices de risco.

Como mencionado anteriormente, o risco é uma combinação de probabilidade
e conseqüência. Com a informação obtida na segunda e terceira etapas, pode ser
criado um ı́ndice que represente verdadeiramente o risco do sistema. Na simulação
de PRA são utilizados atualmente os métodos chamados Minimal Cutset (MCS) e
diagramas de decisão binária (BDD) (Overstreet e Y u, 2004).

Rev. Mat. Estat., São Paulo, v.25, n.2, p.87-109, 2007 95



5.1 Simulação de cenários futuros

Com o intuito de conceber a simulação de cenários futuros para o sistema
elétrico em estudo, definiu-se um autômato finito, ou seja, um grafo finito com
pesos positivos nas arestas, conforme apresentado na Figura 1, em que os vértices
do grafo representam os estados do sistema e as arestas indicam as possibilidades
de transição, valoradas pelas taxas de transição. Um dos objetivos mais desejáveis
na análise de falhas de um equipamento é o seguinte: a partir do histórico de falhas
do equipamento, produzir rapidamente milhões de cenários futuros cientificamente
plauśıveis do seu comportamento relativo a estas falhas. Para resolver essa questão,
consideramos a hipótese de que a distribuição das falhas e dos reparos é exponencial.
Essa hipótese é uma aproximação, mas ela é importante para se obter a distribuição
do tempo de permanência num estado qualquer no grafo da Figura 1, e definido pela
equação (6), como distribúıdo exponencialmente e o número de transições de um
estado arbitrário, num tempo especificado, como seguindo um processo de Poisson
definido pela equação (7). Convém aqui citar que, sem perda de generalidade,
podemos associar qualquer distribuição de probabilidade aos tempos de transição
entre os estados do grafo na Figura 1 e determinar todas as quantidades de interesse
do autômato descrito na Seção 5.4.1, por técnicas numéricas, inclusiveaté mesmo
na área de Monte Carlo (como Metropolis-Hastings, S lice S ampling, e outros).

Associamos a esse grafo um algoritmo muito simples capaz de simular com
rapidez o comportamento futuro do equipamento com a mesma distribuição de
falhas da que foi estimada a partir do histórico. Esse autômato é um elemento
básico para a simulação de situações mais complexas como as que aparecem em
cálculo de risco no setor de geração e transmissão de energia.

A probabilidade de destruição do equipamento nobre é calculada simulando
(bilhões de vezes) os cenários futuros para os fatores primitivos e lendo os vetores
0-1 nas linhas verticais que cortam as linhas de tempo dos fatores primitivos. Cada
linha vertical é um instante no tempo. Dada a probabilidade, o risco é obtido pelo
seu produto com o custo da destruição. Em geral, a probabilidade é bem pequena
e o custo bem alto. Assim, ordenar os riscos é um objetivo importante para tomar
medidas preventivas.

A partir das linhas de tempo, pode-se gerar os grafos que representam os

estados (vértices) e suas transições (arestas), com pesos λ
(k)
ij representando a taxa

de transição do estado i para o estado j, para o equipamento k.

Usando variáveis aleatórias com distribuição exponencial com parâmetros λ
(k)
ij ,

tais parâmetros são obtidos por:

λeq u ipa m en to
ij =

nij
∑

i ti
,

em que nij é o número de transições do estado i para o estado j e
∑

i ti é a soma
dos intervalos rotulados por i, ou seja, o total dos tempos em que o equipamento
permaneceu no estado i.

De posse dos parâmetros λeq u ipa m en to
ij , passa-se ao algoritmo que define o

autômato que mostrará o comportamento futuro de um equipamento a partir do
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grafo com arestas de pesos positivos λij .

Tabela 1 - Algoritmo para o grafo de estados
0 Comece no estado i0; n = 0;
1 Estando em um estado i, sorteie para cada

aresta (i, j) um tempo tij > 0 aleatório
com distribuição exponencial de parâmetro
λequipamento

ij

2 Permaneça tij no estado i e vá para o estado
j, tal que

tij = min{tij′ : (i, j′) é aresta.};

n = n + 1
3 Se n < N + 1, então volte para 2, senão

termine.

A sáıda do algoritmo é a linha de tempo com falhas para o equipamento em
questão.

5.2 Autômato e histórico de falhas

De maneira geral, pelo histórico de falhas/ reparos de um dado sistema elétrico,
pode-se obter um autômato que simula seu futuro. A metodologia utilizada nesta
seção e a sua aplicabilidade real aos geradores de todo o sistema CHESF, conforme
exemplo descrito na Seção 5.5 para a Usina Apolônio Sales nos parece original. Um
revisor do artigo, entretanto, salientou que existem metodologias semelhantes nos
livros de Mordarres, Kaminskiy e Krivtov (1999) e de Rigdon e Basu (2000).

Figura 1 - Exemplo de grafo de falha.
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Figura 2 - Exemplo de linha de tempo.

Na Figura 2, seja ti o tempo de permanência observado do equipamento no
estado i. Se Tij denotar o tempo de transição do equipamento no estado i até
passar para o estado j, tem-se por hipótese, Tij ∼ E(λij). Nesse caso, a função de
distribuição acumulada de Tij é Pr(Tij < x) = 1− exp(λijx), x > 0, sendo a função
densidade de probabilidade dada por fTij

(x) = λij exp(λijx), x > 0.

O tempo de permanência do equipamento no estado i é Ti = minj 6=i{Tij}. Da
fu n ç ão d e d istrib u i̧c ão ac u m u lad a d a d istrib u i̧c ão ex p o n en c ial, tem -se:

Ti ∼ E(λi), (6 )

em q u e λi =
∑

j 6=i λij . O m o d elo (6 ) p o ssib ilita in ferir so b re a d isp o n ib ilid ad e d o
eq u ip am en to , c o n sid eran d o i c o m o o estad o d e fu n c io n am en to .

P ara u m a estim aç ão n o lo n g o h o riz o n te T , p o d em o s calc u lar a m éd ia ti d o s ti
p o r ti =

∑
ti/ni e, en tão , λ̂i = 1/ti = ni/

∑
ti.

S e Pi é a p ro b ab ilid ad e assin tó tica d o eq u ip am en to estar n o estad o i e fij ,
a freq ü ên c ia d e v isitas d o estad o i p ara o estad o j, tem -se fij = Piλij . L o g o ,

p ara a estim aç ão n o lo n g o h o riz o n te T , P̂i =
∑

ti/T , e f̂ij = nij/T . E n tão ,

λ̂ij =
nij

T
T

ti
=

nij

ti
.

A freq ü ên c ia d e tran si̧c õ es d o estad o i, fi, é d ad a p o r fi = Pi

∑
j 6=i λij . E a

estim aç ão n o lo n g o h o riz o n te T , f̂i =
∑

ti/T =
∑

j 6=i nij/
∑

ti.

O n ú m ero d e tran si̧c õ es Ni(t) d o estad o i n o tem p o t p o d e ser tratad o c o m o
u m p ro cesso d e P o isso n , o u seja,

Ni(t) ∼ P (Piλit), (7 )

em q u e λi =
∑

j 6=i λij .

S e Nij(t) é o n ú m ero d e tran si̧c õ es d o estad o i p ara o estad o j n o tem p o t,
tem -se q u e

Nij(t) ∼ P (Piλijt),

A p ro b ab ilid ad e d e r tran si̧c õ es d o estad o i p ara o estad o j n o tem p o t, p ara
r = 0 , 1, 2, · · · , é d ad a p o r

P r{Nij(t) = r} = (r!)−1e−Piλijt(Piλijt)
r,

P r{Nij(t) > r} = 1 − P r{χ2
2(r+ 1) > 2Piλijt}.
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5.3 Determinação prática de risco

O sistema elétrico da (CHESF), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco,
possui 13 usinas de geração de energia, distribúıdas por todo o nordeste brasileiro.
O total de geradores chega a 5 4 máquinas. A partir dos dados de históricos de tais
geradores foi desenvolvido um modelo de predição de comportamento futuro desses
equipamentos. N a Figura 3 vê-se uma descrição de estados dos geradores da U sina
Apolônio Sales – CHESF.

Figura 3 - Linha de tempo de geradores da usina Apolônio Sales, Delmiro G ouveia
- AL. V erde: falha média; vermelho: falha grave; em branco: em
funcionamento.

N a T abela 2 estão relacionados todos os tipos de intervenção nos geradores da
CHESF. Aqui será utilizada a identifi cação da intervenção para as próximas tabelas.

N a T abela 3 são apresentadas as estat́ısticas dos tipos de intervenção para o
gerador U AS-01 da usina Apolônio Sales. Ela representa um histórico com o total
de 9 2.217,8 horas com 15 7 ocorrências. A T abela 4 apresenta as taxas de transição
entre os diversos estados (tipos de intervenção).

A partir das taxas de transição obtém-se as probabilidades dos diversos estados
apresentados na T abela 5 . As técnicas utilizadas para gerar o exemplo acima serão
discutidas nas próximas seções.

5.4 C onfi ab ilidade de transformadores

Conforme citado na Seção 3 .2, modelamos o tempo de funcionamento de
um transformador da CHESF por um modelo exponencial log-linear de regressão
dado na equação (3 ) e ajustado aos dados de falhas de 8 2 transformadores nos
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Tabela 2 - Tipos de intervenções (estados) para geradores da CHESF. 0 (zero)
representa o “ estado” OK (em funcionamento)

Id. Descrição Id. Descrição
1 Atender sistema de linhas 23 M an. prev. per. de 10 mil h
2 Atender sistema de operação 24 M an. prev. per. de 12 mil h
3 Atender sistema de transmissão 25 M an. prev. per. de 16 mil h
4 Atender sist. proteção/ medição 26 M an. prev. per. de 18 mil h
5 Conveniência da operação 27 M an. prev. per. de 20 mil h
6 Defeito (desl. programado) 28 M an. prev. per. de 24 mil h
7 Defeito alta gravidade 29 M an. prev. per. de 25 mil h
8 Desligamento aut. externo 30 M an. prev. per. de 3 mil h
9 Desligamento acidental 31 M an. prev. per. de 32 mil h

10 Desl. causa externa à geração 32 M an. prev. per. de 36 mil h
11 Ensaios de cpsr 33 M an. prev. per. de 4 mil h
12 Ensaios elétricos 34 M an. prev. per. de 40 mil h
13 Ensaios mecânicos 35 M an. prev. per. de 48 mil h
14 Falha (desl. automático) 36 M an. prev. per. de 5 mil h
15 Falha na partida 37 M an. prev. per. de 50 mil h
16 Inspeção contratual 38 M an. prev. per. de 6 mil h
17 M elhorias/ modernizações 39 M an. prev. per. de 8 mil h
18 M an. prev. aper. civil 40 M an. prev. per. de 9 mil h
19 M an. prev. aper. de cpsr 41 Trab. outra maqn/ eqto
20 M an. prev. aper. elétrica 42 R eparos
21 M an. prev. aper. mecânica 43 R evisão geral da máquina
22 M an. prev. per. de 0 mil h

últimos 13 anos. O objetivo é estimar uma equação de regressão para modelar o
tempo médio de funcionamento (tempo) dos transformadores, considerando como
variáveis explicativas a espécie (es pecie) do equipamento, o número de enrolamentos
(enrola m), o tipo do transformador (tipo) e a sua potência (em M VA) (pot).

As variáveis tempo e pot são quantitativas e es pecie, enrola m e tipo são
variáveis qualitativas, também denominadas fatores. O fator es pecie tem dois ńıveis,
monofásico (M ) e trifásico (T); o fator enrola m tem três ńıveis, 1 (A), 2 (B ) e 3
(C) correspondentes a um, dois e três, rolamentos, respectivamente; e, finalmente, o
fator tipo, também, com três ńıveis, transformador (A), reator (B ) e trafo elevador
(C). A potência (pot) é uma covariável cont́ınua medida em M V A e o tempo (tempo)
representa o número de meses ocorridos entre a energização e a falha detectada em
um equipamento. A dissertação de mestrado em B iometria e Estat́ıstica Aplicada da
Universidade Federal R ural de Pernambuco da aluna Andrea Prudente apresenta
o melhor modelo para o tempo médio de falha de um transformador, dado pela
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Tabela 3 - Estat́ısticas para o Gerador UAS-01
ID Oc. Oc(% ) T(h) T(% ) Média(T) Desvio padrão(T)
41 53 33,76 551,17 0,60 10,40 4,75
6 20 12,74 134,50 0,15 6,73 2,88
3 15 9,55 162,22 0,18 10,81 4,69
7 14 8,92 128,13 0,14 9,15 3,26
14 9 5,73 2623,92 2,85 291,55 29,28
15 7 4,46 136,33 0,15 19,48 4,71
20 4 2,55 29,17 0,03 7,29 3,17
4 4 2,55 41,08 0,04 10,27 2,10
34 3 1,91 75337,40 81,70 25112,47 0,00
36 3 1,91 851,88 0,92 283,96 7,95
35 2 1,27 10,02 0,01 5,01 2,22
19 2 1,27 7,27 0,01 3,63 1,38
21 2 1,27 13,45 0,01 6,73 2,42
23 2 1,27 878,90 0,95 439,45 21,18
24 2 1,27 1960,27 2,13 980,13 0,00
33 1 0,64 493,95 0,54 493,95 0,00
38 1 0,64 350,15 0,38 350,15 0,00
39 1 0,64 2,02 0,00 2,02 0,00
30 1 0,64 398,83 0,43 398,83 0,00

Tabela 4 - Taxa de transição dos diversos estados para o Gerador: UAS-01, Usina
Apolônio Sales. Identificação dos estados na Tabela 2

De Para Taxa De Para Taxa De Para Taxa
17 OK 0,495867 OK 3 0,000198 35 Ok 0,000262
19 OK 0,275229 OK 7 0,000158 OK 17 0,000013
8 OK 0,199667 OK 8 0,000105 OK 6 0,000264
6 OK 0,148698 OK 20 0,000079 OK 33 0,000013
21 OK 0,148698 OK 15 0,000079 OK 41 0,000700
1 OK 0,137142 OK 1 0,000052 OK 35 0,000013
7 OK 0,119641 34 OK 0,000039 24 OK 0,001020
13 OK 0,118343 OK 4 0,000039 OK 40 0,000013
4 OK 0,117263 OK 36 0,000039 33 OK 0,002024
3 OK 0,085339 OK 23 0,000026 OK 38 0,000013
20 OK 0,067962 OK 10 0,000026 23 OK 0,002275
15 OK 0,045061 OK 21 0,000026 OK 30 0,000013
36 OK 0,003521 OK 19 0,000026 30 OK 0,002507
14 OK 0,003053 OK 39 0,000013 OK 21 0,000013
39 OK 0,002862 OK 24 0,000013 38 OK 0,002855

Rev. Mat. Estat., São Paulo, v.25, n.2, p.87-109, 2007 101



Tabela 5 - Probabilidades dos diversos estados
Estado Probabiliade Estado Probabiliade
OK 0,6704640159 Atender Sist Transmissão 0,0014658642
Man. 40 Mil h 0,2225602467 Defeito (Deslig. Prog. 0,0011920117
Man. 48 Mil h 0,0337575641 Falha na Partida 0,0011800472
Falha Desl. Aut. 0,0232176398 Defeito Alta Grav. 0,0008889128
Man. 12 Mil h 0,0086864729 Man. prev. aper. Elétrica 0,0007824146
Man. 10 Mil h 0,0077892866 Atender Sist. Linhas 0,0002584908
Man. 5 Mil h 0,0075498503 Atender Sist. Prot./Med. 0,0002267333
Outra Maq/Eqto 0,0055040806 Man. prev. aper. Mecânica 0,0001192012
Man. 4 Mil h 0,0043776517 Deslig. Aut. Ext. 0,0000887731
Man. 3 Mil h 0,0035346765 Ensaios Mecânicos 0,0000748885
Man. 6 Mil h 0,0031032185 Man. prev. aper. de Cpsr 0,0000644011
Man. 8 Mil h 0,0030956853 Melhorias/Modernizações 0,0000178728

equação:

log µ̂ = 5.3556 − 1.3078enrolamB − 2.2298enrolamC +

1.9833tipoC − 0.0089pot + 1.6683especieT ∗ enrolamB +

2.6022especieT ∗ enrolamC − 1.9019especieT ∗ tipoC .

Usando essa equação, as Tabelas 6 e 7 apresentam as confiabilidades dos
transformadores calculadas por: R(t) = exp{−t exp(−xT β̂)} = exp(−t/µ̂), para t
dado em meses, para as espécies monofásicas e trifásicas, respectivamente. Pode-se
concluir que para os equipamentos monofásicos a confiabilidade é maior para o tipo
trafoelevador, depois reator e bem menor para o transformador. Entretanto, para
os equipamentos trifásicos, a confiabilidade é superior para o tipo reator, depois
trafoelevador e inferior quando o equipamento é um transformador.

5.5 Implicantes primos

Seja F uma fórmula booleana e seja π um produto, ou seja, um conjunto de
literais, no qual não ocorra simultaneamente um literal e sua negação.

Diz-se que π é um implicante primo de F se π implica F , ou seja, π ocorrendo
acarreta a ocorrência de F . Um implicante π de F é chamado primo se não existe
subconjunto próprio ρ de π tal que ρ também seja um implicante de F . Como
uma ilustração, seja F = ab + ac uma fórmula booleana. Neste caso, F possui 7
implicantes ab , bc, ac, abc, abc, abc, abc. Destes, 3 são primos: ab , bc, ac.

Será denotado por PIL(F ) ao conjunto de produtos implicantes primos de
F . Se L é um subconjunto de literais significantes que são constrúıdos sobre um
conjunto V , então define-se:

PIL[F ] = {π ∩ L : π ∈ PI [F ] e não existe ρ ∈ PI [F ] tal que ρ ∩ L ⊂ π ∩ L}.
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Tabela 6 - Confiabilidade dos transformadores monofásicos

Meses Transformador Reator Trafoelevador
02T1-A-CRD 05E2-B-OLD 01T3-A-USD

12 0.8033 0.9155 0.9646

24 0.6453 0.8381 0.9305

36 0.5183 0.7673 0.8976

48 0.4164 0.7024 0.8659

60 0.3345 0.6430 0.8353

120 0.1119 0.4135 0.6977

180 0.0374 0.2659 0.5828

240 0.0125 0.1710 0.4868

Tabela 7 - Confiabilidade dos transformadores trifásicos

Meses Transformador Reator Trafoelevador
04T2-GNN 02A1-SMD 01T1-UTC

12 0.9095 0.9558 0.9286

24 0.8272 0.9135 0.8623

36 0.7524 0.8731 0.8007

48 0.6843 0.8345 0.7436

60 0.6224 0.7976 0.6905

120 0.3874 0.6361 0.4768

180 0.2411 0.5074 0.3292

240 0.1501 0.4047 0.2273

5.6 Outros modelos de simulação: minimal cutsets e implicantes primos

Intuitivamente um MCS é um conjunto minimal de eventos básicos de uma
árvore de falha que induzem aqueles eventos que estão em posição superior (para
detalhes sobre árvores de falha, vide Vesely et al., 1981).

Um literal ou é uma variável v ou sua negação, ¬v. Os literais v e ¬v são ditos
opostos. Será denotado por p o literal oposto a p. Um prod u to é um conjunto de
literais interpretados como o conjunto de seus elementos. Para um produto {a, b,¬c}
escreve-se abc. Um minterm sobre um conjunto de variáveis V = {v1, v2, · · · , vn} é
um produto que contém exatamente um literal constrúıdo sobre cada variável de V .

Existe uma ordem natural sobre os literais: ¬v < v que pode ser estendida
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para minterms: π ≤ ρ se, e somente se, para cada variável v, π(v) ≤ ρ(v).
Um MCS representa um cenário minimal de falha, mas tal definição se aplica

no caso de árvores de falha coerentes. No caso não-coerente é usada a noção de
implicantes primos, que são conjuntos quaisquer de literais, ou seja, que podem
conter variáveis negativas.

5.6.1 Minimal cutsets

Seja V um conjunto finito qualquer. Um produto π sobre V é um cutset de F
com respeito a L se π ∈ L e para todo minterm σ contendo π, existe um minterm

δ ∈ F tal que δ ≤L σ, em que ≤L denota uma relação binária sobre o conjunto de
minterms de V definida por

δ ≤L σ se para qualquer variável v, δ[v] ≤ σ[v]

e σ[v] é o literal constrúıdo sobre v que pertence a σ.
Um cutset π é minimal se não existem subconjuntos próprios de π que sejam

cutsets. Um MDC de uma fórmula F são os implicantes primos da menor aproxi-
mação monótona de F (vide Rauzy, 2001).

5.6.2 T eoremas de decomposição

Dois teoremas fornecem um algoritmo para computar implicantes primos e
MCS do que será descrito na próxima seção como diagramas binários de decisão.

T eorema 1 (Decomposição para implicantes primos (Morreale, 1970)).
Seja F = v.F1 + v.F0 uma fórmula, tal que F1 e F0 não dependam de v.

Então, o conjunto de primos implicantes de F é:

PI[F ] = PIn ∪ PI1 ∪ PI0,

em que PIn = PI[F1.F0], PI1 = {v.π : π ∈ PI[F1] \ PIn} e PI0 = {v.π : π ∈
PI[F0] \ PIn}.

T eorema 2 (Decomposição para MCS).
Seja F = v.F1 + v.F0 uma fórmula tal que F1 e F0 não dependam de v. Seja

L o conjunto de literais relevantes. Então, o MCS de F é descrito como segue:

Caso 1: tanto v quanto sua negação pertencem a L. Nesse caso, o teorema
de decomposição é o mesmo que o teorema anterior de decomposição de
implicantes primos.

Caso 2 : v pertence a L, mas sua negação não. Nesse caso, existem duas maneiras de
computar MCS [F ].
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Primeira decomposição MCS[F ] = MCS1 ∪ MCS0

em que MCS0 = MCS[F0] and MCS1 = {v.π : π ∈ MCS[F1 +
F0]/MCS0}.

S eg u n da decomposição MCS[F ] = MCS1 ∪ MCS0,

em que, MCS0 = MCS[F0], MCS1 = {v.π : p ∈ MCS[F1] ÷ MCS0}

P ÷ Q = {π ∈ P e ρ ∈ Q : ρ * π}

Caso 3: nem v, nem v pertence a L. Então, MCS[F ] = MCS[F1] ∪ MCS[F0].

5.6.3 Diag ramas binários de decisão

O BDD associado a uma fórmula é uma codificação compacta da tabela
verdade da fórmula. Esta representação é baseada em decomposição de Shannon
(Rauzy, 2001). Os teoremas de decomposição (? ? e 2) são o núcleo dos algoritmos
de BDD para computar MSC.

Sabe-se que qualquer expressão booleana é igual a uma expressão na forma

normal conjuntiva (FNC), ou é uma expressão na forma normal disjuntiva (FND),
a saber:

l∧

j=1




kj∨

i=1

tji


 ou

l∨

j=1




kj∧

i=1

tji


 ,

em que ∧ representa o operador de conjunção (e), ∨ o operador de disjunção (ou)
e tji são literais.

Em geral, é muito dif́ıcil estabelecer quando uma expressão booleana é
satisfeita:

Teorema 3 (Cook, 1971). A satisfação de expressões booleanas é um problema
NP-completo.

Seja x → y0, y1 o operador se-então-senão definido por:

(x → y0, y1) = (x ∧ y0) ∨ (¬x ∧ y1)
(

= xy0 + xy1

)

x é chamado expressão teste. Todo operador booleano pode ser expresso de tal
maneira, por exemplo, x = ¬x = (x → 0, 1); x −− y = x implica y é x → (t →
1, 0), (y → 0, 1) e, naturalmente, x é representado por x → 1, 0.

Agora, pode-se definir uma F orma N ormal S e-E ntão-S enão (FNS) como a
expressão booleana constrúıda inteiramente a partir dos operadores se-então-senão
e as constantes 0 (falso) e 1 (verdadeiro), tal que todos os testes sejam efetuados
somente sobre variáveis (Andersen, 1998).
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Teorema 4. Qualquer expressão booleana é equivalente a uma expressão em FNS.

Se para um conjunto de expressões booleanas concatenadas identificam-se as
subexpressões de sua FNS correspondente, diz-se que foi obtido o diagrama binário
de decisão (BDD) (Figura 4).

Figura 4 - Árvore de decisão e BDD para (a ∧ b) ∨ (a ∧ c).

Existem algumas regras que estabelecem BDD mais compactos ou reduzidos
para uma mesma árvores de decisão.

Teorema 5. Para qualquer função f : Bn → B, em que B = {0, 1},
existe exatamente um BDD reduzido e ordenado u, com variáveis ordenadas
x1 < x2 < · · · < xn, tal que

fu = ‘nó terminal de uma expressão booleana’ = f(x1, x2, · · · , xn).

Segue do lema que um BDD é um grafo aćıclico, dirigido, com raiz, com um
ou dois nós terminais de grau externo zero rotulados por 0 ou 1 e com um conjunto
de nós variáveis u de grau externo dois.

Neste ambiente, um BDD é ordenado se sobre todo caminho do grafo as
variáveis respeitam uma dada ordem linear x1 < x2 < · · · < xn e o BDD ordenado
é reduzido se (i) nenhum par de nós distintos u e v tem a mesma variável sucessora
e antecessora, (ii) nenhum nó variável tem sucessor e antecessor distintos.

5.7 M odelagem de atribuição de risco usando B DD

A conversão de uma árvore de falha em um BDD é baseado nos algoritmos
apresentados em Coudert e Madre(1992 e 1993). Além disso, para construir o
BDD é necessário construir uma lista ordenada de nós do sistema que tem uma
segurança imperfeita. Essa lista pode ser constrúıda como uma árvore de falha, o
que estabelece o esquema de ordenação dos eventos.

Cada nó do BDD terá (pelo menos) as seguintes informações associadas a ele
(Doyle e Dugan, 1995): (1) o nome do componente; (2) um ı́ndice, baseado na
ordenação do nó; (3) a probabilidade de falha ou parâmetros que podem ser usados
para determinar a probabilidade de falha; (4) a probabilidade de segurança para o
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componente; (5) a desconfiança da subárvore percorrida para qual o nó esta na raiz.
Isso é feito eliminando-se caminhos múltiplos. O valor inicial será 0; (6) ponteiros
“esquerda” e “direita” que apontam para o próximo nó no BDD.

O que foi mostrado nesta seção é que se tomando uma representação gráfica
bem conhecida de uma função booleana e se impondo uma restrição sobre os rótulos
dos nós, o grafo de tamanho mı́nimo representando uma função tem uma forma
canônica. Além disso, dado qualquer grafo que represente uma função, ela pode ser
reduzida a um grafo de forma canônica em tempo aproximadamente linear.

Algoritmos apresentados por Bryant (1986) não somente minimizam a
quantidade de memória de alocação necessária para representar uma função, quanto
o tempo requerido à execução de operações simbólicas de funções, além de tornar
bastante simples perguntas de testes de equivalência, satisfabilidade e tautologia.
Logo, a aplicação de tal modelo em atribuição probabiĺıstica de risco é bastante
indicada.
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