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RESUMO 
 
 
 
O desempenho humano tem sido estudado com mais acuidade com o objetivo de se 
dispor de ambientes mais confiáveis e eficientes, de modo que as limitações impostas a 
ele sejam estudadas, analisadas e propostas medidas que auxiliem na minimização dos 
erros que decorrem do elemento humano. Nesse cenário, várias taxonomias do erro 
humano foram propostas por diversos estudiosos como: Rasmussen (1983), Reason 
(1990) e Berliner (1964). Estas taxonomias apresentam algumas formas dos tipos de 
erros humanos, tais como os erros por falta de conhecimento, de regra, de ação, erros 
baseados na memória, no engano, nas maneiras como o erro ocorre dentre outros. O 
estudo está alicerçado no modelo proposto por Vilela (2013) em que a taxonomia 
proposta pelo autor foi adaptada através da inserção do tipo de erro "lapso" a estrutura e, 
posteriormente, foi realizado um estudo dos modos de falha, comportamento elementar 
e processo de Berliner que causaram mais interrupções de energia elétrica entre os anos 
de 1998 e 2009. Para tanto, a metodologia foi baseada em uma análise multivariada 
chamada de análise de agrupamentos (cluster) que auxiliou na divisão dos erros 
humanos por grupos de características semelhantes e evidenciou quais grupos eram 
responsáveis pelas maiores interrupções de energia elétrica. A metodologia auxilia na 
identificação mais realística do comportamento humano que ocasionou o erro e, por 
conseguinte, fornece suporte para uma proposição de soluções que possam contribuir 
para a redução dos erros humanos. O resultado da análise de agrupamento identificou os 
grupos 3 e 4 como os maiores ocasionadores de interrupções de energia elétrica com o 
processo de Berliner perceptivo com 69,62% dos erros e o cognitivo com 94,73%, 
respectivamente. Também foi realizada uma mensuração dos custos envolvidos na 
interrupção de energia elétrica e ficou evidenciado um alto valor na perda de 
faturamento da empresa no período estudado.  
 
Palavras-Chave: Confiabilidade Humana, Taxonomia, Análise de Agrupamentos, 
Mensuração dos Custos. 
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ABSTRACT 

 
 

Human performance has been studied with more accuracy with the goal of having the 
most reliable and efficient environments, so that the limitations imposed on him being 
studied, analyzed and proposed measures to aid in minimizing the errors arising from 
the human element. In this scenario, multiple human error taxonomies have been 
proposed by various scholars as: Rasmussen (1983), Reason (1990) and Berliner (1964). 
These taxonomies are some forms of types of human errors, such as errors due to lack 
of knowledge, of rule, action, memory-based errors, deception, in ways as the error 
occurs among others. The study is based on the model proposed by Vilela (2013) in 
which the taxonomy proposed by the author was adapted by inserting the type of error 
"lapse" the structure and, subsequently, we conducted a study of failure modes, 
elemental and Berliner process behavior that caused more disruption of electricity 
between 1998 and 2009. To this end, the methodology was based on a multivariate 
analysis called grouping analysis (cluster) which assisted in the Division of human 
errors by groups of similar characteristics and highlighted what groups were responsible 
for the largest power outages. The methodology helps in more realistic identification of 
human behavior that caused the error and therefore provides support for a proposition of 
solutions that may contribute to the reduction of human errors. The result of cluster 
analysis identified the groups 3 and 4 as the biggest motivator of electric power outages 
with the process of Berliner 69.62% of errors with perceptive and cognitive with 
94.73%, respectively. Was also performed a measurement of costs involved in 
interruption of electricity and was evidenced a high value on the loss of the company's 
revenues in the period studied. 
 

Keywords: Human Reliability, Taxonomy, Cluster Analysis, Measurement Costs. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maneira como um ambiente executa suas funções requeridas para o 

desenvolvimento de uma atividade está relacionada às condições físicas, emocionais e 

ambientais pré existentes, assim como as habilidades pessoais de cada indivíduo. Nesse 

contexto, a confiabilidade humana passa a ter um papel fundamental no que tange ao 

desenvolvimento das atividades em uma organização tendo sua definição relacionada ao 

entendimento das restrições e limitações que atuam sobre o desempenho de um 

indivíduo (SWAIN & GUTTMAN, 1983) e que podem levá-lo ao erro. 

Dentro dessa perspectiva é importante considerar que os eventos que decorrem 

da ausência de confiabilidade humana e que pré-dispõem ao erro, devem ser observados 

sob a ótica da multidisciplinaridade em que, à luz de Siciliano e Ferraz (2010) uma 

atividade deve ser executada de maneira que os eventos indesejáveis são prevenidos e 

em seguida são sugeridos formas de minimização dos erros humanos, onde os erros 

humanos são decorrentes dessas ações errôneas que produzem um resultado previsto 

e/ou que reproduza uma consequência não desejada (FILGUEIRAS, 1996). 

O excesso de trabalho, tempo delimitado para execução de uma tarefa são 

fatores que influenciam na ocorrência dos erros humanos e sobre essa perspectiva, 

Rasmussen et al., (1994) declaram que 70% a 80% dos acidentes decorrem do não 

cumprimento aos preceitos estabelecidos para a realização do trabalho.  

Ademais, consideram-se que os erros humanos são provenientes de 

inadequações organizacionais que vão desde a concepção do projeto, as manutenções 

previstas, treinamento/capacitação/habilidade dos operadores, passando pelo modelo de 

como uma empresa gerencia seus insumos, sejam estes tangíveis ou intangíveis. Para 

que possa haver segurança no desenvolvimento de uma atividade, é importante 

considerar a complementarização de homem versus tecnologia, procurando entender 

que fatores são responsáveis para ocorrência da falha nos equipamentos. 

Ancorar-se em identificar os erros no ambiente de trabalho sob o enfoque 

humano, passa pela compreensão dos métodos existentes e dos procedimentos 

estabelecidos para então abordar sob o aspecto das dificuldades de operacionalização do 

equipamento/sistema e os erros advindos destes. Enfatizando esta assertiva, Carvalho et 

al., (2002) garantem que a análise do erro humano passa por fases de investigação e 

reconstituição do erro, observando o porquê, suas causas dentre outras informações que 

1 
 



Capítulo 2  Fundamentação Teórica 

fornecerão embasamento sobre o erro cometido, para que posteriormente, possa ser 

realizada uma avaliação e correção do mesmo com seleção e aplicação das melhores 

ferramentas (ou a mais adequada), para que os riscos aos colaboradores sejam 

identificados, quantificados e se possível, reduzidos. 

A abordagem do erro humano deve ser observada sob a ótica das condições 

psicológicas bem como do ambiente em que a atividade é realizada e dos mecanismos 

dispostos para tal. Siciliano e Ferraz (2010) afirmam que um processo de análise não se 

deve estar voltado apenas para a atribuição de culpa, mas preferencialmente a análise do 

erro e seus fatores subjacentes devem ser fatores observados. Os autores pontuam ainda 

que uma percepção errônea do contexto da atividade atrelado a fatores cognitivos pode 

levar o indivíduo a cometer enganos, desviando-o do cenário base e podendo ser 

motivador de ações indesejáveis. HSE (2009) pontua que o emprego de métodos 

disponíveis e capazes de minimizar os erros, podem não estar contextualizados com o 

problema ou usados inadequadamente. 

À luz de Righi et al., (2010), as causas que acarretam o erro humano devem ser 

observadas ante as fragilidades e fatores contextuais inerentes ao sistema que causam 

violações na execução de uma atividade, sendo necessária a realização de densas 

análises que auxiliem na identificação do erro. Sem essas observações, o erro humano é 

visto como responsabilidade única e exclusivamente do colaborador, pelo fato da 

empresa não ter estudado/identificado mais profundamente as limitações do contexto 

organizacional.  

Nesse contexto, insere-se o setor elétrico que embora tenha passado por grandes 

transformações em sua estrutura, segundo Almeida (2008), com a adoção da 

concorrência empresarial nos segmentos de geração e comercialização de energia 

elétrica, a inserção de agências regulatórias, órgãos de coordenação dentre outros há 

ainda a necessidade de estudos no campo de planejamento e operação do sistema de 

energia elétrica uma vez que os erros humanos incididos nesse setor têm levado a 

ocorrência de interrupções de energia onde, para estas interrupções existem os custos 

associados por perda no faturamento bem como o custo da imagem da empresa frente ao 

mercado consumidor. 

Oportuno, nesse ínterim, salientar que o conhecimento dos erros humanos que 

sobrevém no setor elétrico se faz útil dado o alto índice de blecautes ocorridos nos 

últimos anos no Brasil e diante dessa abordagem, a coleta, organização e análise de 

dados sobre o erro humano pode oferecer benefícios para os estudos sobre 
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confiabilidade humana dada a constatação da existência de ocorrência de acidentes ou 

de blecautes, como no caso do setor elétrico.  

Estudiosos a exemplo de Reason (1990) e Rasmussen (1983) definiram os erros 

humanos em: tipos de erros (deslizes, lapsos e enganos) e níveis de erro (níveis de 

regras, conhecimentos e habilidades) onde cada uma dessas categorias ilustravam as 

conseqüências que decorriam dos erros humanos. Posteriormente, Vilela (2013) 

condensou as informações desses autores e propôs uma nova taxonomia para 

identificação desses erros e aplicou-os a uma base de dados de 131 erros humanos 

ocorridos no setor elétrico entre os anos de 1998 a 2009, entretanto, o autor não abordou 

na proposição do seu modelo o tipo de erro "lapso". 

Dada as limitações encontradas nos trabalhos de Vilela (2013) com a ausência 

do tipo de erro "lapso", erro esse que quando analisado dentro do contexto dos tipos de 

erros decorrentes do erro humano auxiliam na identificação da ação errônea devido a 

um esquecimento ou falta de memória, o presente estudo realiza a inclusão do "lapso"ao 

modelo proposto, ampliando-o e reestruturando-o de modo que os erros humanos sejam 

considerados também sob a ótica da falta de memória ou esquecimento e, 

posteriormente, realiza-se uma análise estatística multivariada, conhecida como análise 

de agrupamentos (cluster), cujo objetivo é encontrar e agrupar os dados observados 

segundo suas semelhanças, ou características comuns a eles (BUSSAB et al., 1990; 

HAIR et al., 2005). Em seguida, realizar-se-á uma estimativa dos custos relacionados à 

interrupção de energia elétrica, a qual está fundamentada nos impactos que o blecaute 

ocasiona na economia (Loureiro, 2009), principalmente na perda de faturamento da 

empresa concessionária de energia.  

 

1.1 Justificativa 

Souza et al., (2009) asseguram que o elemento humano não foi tão explorado 

quanto o elemento tecnológico e esse foi negligenciado quando realizado um 

comparativo sobre os avanços de hardware e software. Posteriormente aos estudos da 

confiabilidade nos equipamentos, é que tiveram início os estudos acerca do 

comportamento humano e os fatores que influenciam no desempenho das atividades 

assim como suas limitações. 

Nesse sentido, o comportamento humano e os erros ocorridos dele, foram 

observados sob a ótica de quanto o ambiente físico influencia no desenvolvimento das 
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atividades, bem como o conhecimento do trabalhador sobre as tarefas que lhe são 

incumbidas, de maneira que a ausência de informação ocasionada por uma infração ou 

devido ao desempenho incorreto de uma atividade pode originar intercorrências no 

sistema. A exemplo tem-se os blecautes ocorridos no Brasil desde o ano de 1971 até os 

últimos que aconteceram no ano de 2013, segundo a Folha de São Paulo (Acervo: 1984, 

1985, 1988, 1989 1991, 1994, 2002) e Diário de Pernambuco (2012), conforme ilustra o 

Quadro 1.1. Considera-se que nos longos espaços de tempo 1985 a 1999, de 1999 a 

2002, de 2002 a 2009, houve pequenos apagões, que não foram suficientemente grandes 

que afetassem a distribuição tanto nas Regiões como em parte do território nacional.  

Quadro 1.1: Blecautes ocorridos no Brasil de 1971 a 2013. 

ANO Locais Afetados Motivos 
1971 Cidade de São Paulo Rompimento de um cabo de 230 mil volts 
1972 Região Nordeste do Brasil Princípio de incêndio em uma das usinas 

de Paulo Afonso-BA 
1984 Centro-sul Defeito na subestação de Jaguara-MG 
1985 SP, RJ, MG e ES Queimada na linha de transmissão de  

SP, RJ, MT, MS, MG, GO, RS, ES e DF Queda acidental de um elo de ligação da 
subestação de São Roque-SP 

1988 RJ, ES Sobrecarga de energia causada por raios 
1989 Oeste de São Paulo Choque de um avião com as linhas de 

transmissão 
1990 RJ e Salvador Greve de funcionários 
1991 AL, PB, RN e PE Queimada nos canaviais da Usina de 

Caxangá 
1994 Centro de São Paulo Curto circuito no transformador  

Sul e Sudeste Defeito em uma linha de transmissão 
1996 DF, MG, MT e TO Colapso na Usina Hidrelétrica de Furnas 
1997 Sul, Sudeste e Centro-Oeste Problemas na Subestação de Furnas 
1997 RS Sabotagem no sistema de tranmissão 
1999 Centro Sul Problema na subestação da CESP 
2002 Centro Sul Pane no sistema na Usina de Itaipú 
2003 SC Incêndio em uma das galerias da Ponte 

Collombo Sales 
2009 SP, PE, RJ, MG, ES, MS, RS, SC, PA, MT, GO, 

RO, AC, BA, SE, AL, PB, RN 
Falha tripla nos circuitos de 765KV 
ocasionada, pela queda de raios 

2010 Todos os Estados do Nordeste Interligação entre as regiões Sudeste e 
Norte 

2011 Todos os Estados da Região Nordeste, com 
exceção do Maranhão 

Pane em uma linha de transmissão na 
Subestação Luiz Gonzaga 

2012 Seis estados da região nordeste Problema nas interligações Sudeste/Norte 
e Sudeste/Nordeste 

TO, Região Nordeste, PA e  DF Incêndio na subestação Eletrobrás 
Eletronorte 

2013 Todos os Estados da Região Nordeste Incêndio em uma fazenda no município 
de Canto do Buriti-PI 

Fonte: Acervo Folha de São Paulo (1984, 1985, 1988, 1989, 1991, 1994, 2002) e Diário de Pernambuco 

(2012). 
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Os apagões que ocorreram nos últimos quatro anos (2009 a 2013), tiveram suas 

razões relacionadas aos erros humanos e dentre alguns deles, destacam-se: os apagões 

ocorridos em 2009 em que alguns tiveram mais de 100 MW de carga interrompida (o 

equivalente ao consumo médio de uma cidade com 400 mil habitantes), segundo o 

Jornal A Folha de São Paulo de 05/02/2011, e a sequência de apagões ocorridas em 

2012 em que a chave de proteção da subestação de Tocantins não foi religada após a 

manutenção, o que ocasionou os blecautes (Jornal O Estadão, 01/11/2012). 

A confiabilidade humana no setor elétrico surge com a perspectiva de reduzir os 

erros associados ao homem, estabelecendo para tal, o conhecimento prévio do problema 

a ser estudado. O questionamento de como e porquê o erro ocorreu tanto nos 

equipamentos quanto em relação ao comportamento humano, tem sua importância 

alicerçada na possibilidade observar e ajustar o ambiente onde ocorreu o erro, de 

maneira que possa haver uma representação mais legítima deste.  

Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma análise dos 131 erros humanos 

descritos por Vilela (2013) em sua taxonomia em que o autor aborda o processo de 

Berliner (que está relacionado aos processos cognitivos, perceptivos, motores e de 

comunicação de cada indivíduo) que por sua vez está relacionado aos comportamentos 

elementares (os quais definem o tipo de atividade que estava sendo realizada quando no 

momento do erro, ou seja, se o indivíduo estava monitorando, digitando, informando ou 

comparando algum elemento e que possivelmente, realizou de maneira equivocada). O 

comportamento elementar relaciona-se a um domínio ou nível de erro (nível de 

habilidade, nível de regra ou nível de conhecimento) que está conectado ao modo de 

erro (como ocorreu) que por fim, define o tipo de erro (erro baseado na ação ou erro 

baseado no engano) que ocasionou o erro humano conforme ilustra o Quadro 1.2 que 

foram os. responsáveis pelas maiores quantidades de Mega Watt hora (Mwh) 

interrompidos. Os elementos citados são os causadores potenciais de interrupção de 

energia devido ao erro humano e influenciam a variável Mwh, motivo pelo qual esta foi 

escolhida para ser observada neste estudo.  
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Quadro 1.2: Modelo da taxonomia proposta por Vilela. 

Processo de 
Berliner 

Domínio do erro Comportamento 
elementar 

Modo de erro Tipo de erro 

Cognitivo 
 
 

Skill 
 
 
 
 

Rule 
 
 
 
 

Knowledge  
 

Comparar  
 
 
 

Monitorar 
 
 
 

Digitar 
 
 
 

Informar  

Se Skill 
Confusão 
perceptiva 

 

Slip 
 
 

Perceptivo 
 
  

 
Mistake Motor  

 
 

Se Rule 
Sobrecarga 
informacional 

Comunicação 

Se Knowledge 
Excesso de 
confiança 

Fonte: Vilela (2013) 

 

A interrupção de energia elétrica devido a erros humanos impacta diretamente 

tanto sobre os custos de operação da empresa (prazo de entrega de mercadorias, 

aquisição de novos insumos, danos em equipamentos, redução na qualidade do processo 

produtivo, dentre outros) como na perda de faturamento devido ao tempo e quantidade 

de energia que deixa de ser fornecida. Loureiro (2009) alega que a mensuração dos 

custos de não ter um serviço suprido é essencial, dado que a avaliação dos custos diretos 

e indiretos relacionados é algo difícil de ser identificado em qualquer tipo de estudo. 

De posse das observações, faz-se útil uma análise dos custos relativos à 

quantidade das cargas interrompidas no período de tempo estudado, para se ter uma 

idéia do valor perdido pela empresa decorrente dos blecautes.  

Para tanto o estudo baseia-se em uma metodologia de cunho bibliográfico, 

exploratório, do tipo estudo de caso, em uma Empresa do Setor Elétrico do Estado de 

Pernambuco – PE, onde foi realizada uma investigação sobre os erros humanos 

incorridos neste setor e as categorias do processo de Berliner (cognitivos, perceptivos, 

motores e de comunicação) onde o erro humano tinha seu início, a fim de fazer um 

diagnóstico das possíveis causas que ocasionavam o erro e, por conseguinte, a 

interrupção de energia elétrica.  
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1.2 OBJETIVOS:  

1.2.1 Objetivo geral 

Diagnosticar qual processo de Berlliner, comportamento elementar e modo de 

erro estão causando maiores interrupções de energia elétrica, fornecendo informações 

sobre as principais causas desses erros. 

1.2.2 Objetivos específicos 

− Ampliar a taxonomia proposta por Vilela (2013), para melhor observação dos 

erros humanos; 

− Indicar para cada tipo de erro, nível de erro, modo de erro e comportamento 

elementar, a quantidade de energia que deixou de ser fornecida em Mwh; 

− Separar os erros humanos segundo a análise de agrupamentos (cluster); 

− Indicar qual grupo é responsável pela maior quantidade de energia interrompida; 

− Avaliar o(s) motivo(s) que causam a interrupção de energia; 

− Apresentar uma estimativa dos custos, através da relação tarifa de energia versus 

energia interrompida, ao longo dos anos de 1998 a 2013; 

− Propor ações mitigadoras e corretivas para o erro humano.  

 

1.3 Estrutura do Trabalho  

Este trabalho foi organizado em 5 capítulos, distribuídos conforme descrição que 

segue. 

No capítulo 2 apresenta-se os conceitos de confiabilidade humana, erro humano, 

as ferramentas, técnicas e modelos utilizados na identificação do erro humano. 

Abordará também uma breve revisão do setor elétrico brasileiro. Discorrerá sobre o 

conceito de análise de agrupamentos e os desdobramentos provenientes deste, 

fornecendo base para a identificação das maiores interrupções de energia elétrica, 

através da formação de grupos com os elementos que possuem mais semelhanças e uma 

uma abordagem sobre os custos relacionados à interrupção de energia elétrica.  

O capítulo 3 apresenta a técnica de pesquisa adotada e a maneira pela qual os 

dados foram consolidados. 
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O capítulo 4 faz a análise dos resultados encontrados e fundamenta o porquê das 

maiores incidências dos domínios do erro humano. O capítulo 5 apresenta as 

considerações finais, bem como algumas recomendações para a redução do erro humano 

e proposição de trabalhos futuros. 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Confiabilidade 

Diante da crescente expansão mercadológica, as empresas passaram a ser mais 

cobradas pelos consumidores e concorrentes no que tange a segurança e qualidade de 

seus produtos e serviços oferecidos e, agregado a isto, a necessidade de que os 

equipamentos, máquinas, sistemas dentre outros, operassem em condições que 

estabelecessem a funcionalidade destes, juntamente com a redução de custos, aumento 

da produtividade. 

Cruz (2004) afirma que “O estudo de engenharia sempre esteve mais preocupado 

em ensinar como um produto manufaturado funciona” e para que houvesse essa 

mudança de paradigma e se chegasse a uma produção realmente fidedigna à redução de 

custos, aumento de produtividade, funcionalidade dos equipamentos, O’Connor (1983) 

afirma que foram necessários estudos para compreender como um produto se comporta, 

para poder saber como é o procedimento dele quando há uma falha. Rausand & 

Høyland (2003) conjecturam que, inicialmente deve ser realizada uma previsão do que 

pode sair do limite permitido a falhas para posteriormente realizar as modificações 

necessárias no produto ou projeto. 

Corroborando com o exposto, a engenharia da confiabilidade surge diante do 

cenário organizacional auxiliando a engenharia no aprimoramento de produtos novos, 

bem como os já existentes, fazendo comparações entre modelos para que a melhor 

opção (ou a mais adequada) quanto à confiabilidade, seja a escolhida, reduzindo os 

custos de garantia e dando suporte às diversas áreas – vendas, marketing, finanças, 

recursos humanos – com informações sobre confiabilidade do produto para a 

determinação e redução da falha, desde as menores às catastróficas, atendendo assim, as 

exigências dos consumidores. 

Diante desse cenário, a confiabilidade surge como sendo “a medida da 

capacidade de um equipamento operar sem falha quando colocada em serviço” Smith 

(1976, p. 3). É considerada também como a probabilidade de um componente, 

equipamento ou sistema executar sua função sob condições de operação estabelecidas 

por um período de tempo específico e sem apresentar falhas.  

Embora existam diversos conceitos sobre confiabilidade, os quais podem ser 

encontrados em European Organization for Quality Control (1965), US Military 

Handbook (1970), BS Institution (1970), UK Army (1976), Smith (1976), ABNT (1982, 
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p.2), Villemeur (1992), Brasil (1994), Bertsche (2008), percebe-se que a essência do 

termo “confiabilidade” não foi modificada, todos convergem para a probabilidade de 

ocorrência de falhas, quando se tem um produto, equipamento, maquinário que opere 

com desempenho abaixo daquele apontado como aceitável, apenas foi acrescido de 

modelos probabilísticos que auxiliam na quantificação dos erros humanos e falhas nos 

equipamentos, devido ao aumento de sistemas e equipamentos de alta tecnologia. 

Lourenço (2010) afirma a importância sobre o conhecimento do termo falha no 

contexto da confiabilidade em que, a falha só ocorre quando há um desgaste das funções 

requeridas e enumera cinco tipos de falha segundo a norma Brasil (1994), quais sejam: 

i. Falha crítica: Falha que provavelmente resultará em condições perigosas e 

inseguras para pessoas, danos materiais significativos ou outras conseqüências 

inaceitáveis;  

ii. Falha aleatória: Qualquer falha cuja causa ou mecanismo faça com que seu 

instante de ocorrência se torne imprevisível, a não ser no sentido probabilístico 

ou estatístico;  

iii. Falha por deterioração: Falha que resulta de mecanismos de deterioração 

inerentes ao item, os quais determinam uma taxa de falha instantânea crescente 

ao longo do tempo;  

iv. Falha primária: Falha de um item que não é causada direta ou indiretamente pela 

falha ou pane de outro item;  

v. Falha secundária: Falha de um item causada direta ou indiretamente pela falha 

ou pane de outro item. 

Atrelado a esses requisitos, tem-se o fator humano como fonte de erros, 

diminuição da produtividade e aumento de insatisfações relacionadas ao ambiente de 

trabalho que afetam diretamente toda a execução de atividades. Diante desse contexto, 

Groth & Mosleh (2012), constataram que “o aumento do número de máquinas e pessoas 

envolvidas no sistema, requer uma forma estruturada para representar o desempenho 

humano e tomada de decisão, diante da complexidade dos sistemas e por estas estarem 

surgindo cada vez mais difíceis de serem identificadas.”  

Nesse interstício, é importante a compreensão do estado emocional e cognitivo 

de um colaborador, para que os erros possam ser minimizados e melhores métodos de 

trabalho, de operacionalização de maquinários e equipamentos sejam adaptados às 

necessidades dos profissionais, pois, sendo o fator humano um aspecto importante na 
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confiabilidade, desde os primórdios de tal estudo até os dias atuais, o estudo deste tema 

é de fundamental importância para entendimento e redução de acidentes muitas vezes, 

catastróficos. 

2.3. Confiabilidade Humana 

O fator humano frente aos desafios impostos as novas maneiras de se gerir os 

equipamentos e máquinas, surge no âmbito onde as falhas que levam o equipamento a 

tornar-se inoperante são resultados da inobservância, inexperiência ou outros fatores 

externos que fazem com que ocorram eventos de intensidades graves. A habilidade 

individual de cada colaborador tem influência tanto de sua capacidade intelectual como 

também do ambiente físico da organização e, muito embora a atividade esteja cercada 

de maquinários e equipamentos de alta tecnologia, não significa afirmar que estes são 

isentos de erro. 

Nesse sentido, a maneira como um sistema executa suas funções requeridas 

diante das condições físicas, emocionais e ambientais pré-existentes são fatores que 

contribuem para a construção do arquétipo de desempenho humano, utilizando para isto, 

uma Análise de Confiabilidade Humana (ACH), a qual “estuda a execução das ações 

humanas em um determinado sistema, considerando os fatores que influenciam no seu 

desempenho, os quais comumente evidenciam a incompatibilidade existente entre as 

limitações humanas e as condições impostas para o trabalho” (DROGUETT & 

MENÊZES, 2007).  

A confiabilidade humana além de estudar a melhor maneira de uma atividade ser 

desempenhada, considera também suas restrições e limites que atuam sobre seu 

desempenho, onde os Fatores de Desempenho (FD´s) resultam na resolução da 

probabilidade de erro humano (Swain & Guttman, 1983), além de ressaltar as condições 

aplicadas ao trabalho bem como as restrições do homem em sua atividade e a relação 

destas.  

Os FD's são dependentes das análises da limitação humana versus condição de 

trabalho e, para isso há ferramentas tais como, redes bayesianas (Droguett & Menêzes, 

2007) que auxiliam na modelagem destes fatores, através de especificações de 

Probabilidade de Erro Humano (PEH), considerando que as relações acima citadas não 

são apreciadas por não incluírem a motivação dos colaboradores e a influência da 

organização sobre tal, o estresse e a relação da influência do excesso de carga de 

trabalho. Desta forma, a análise dos dados acerca das informações existentes sobre 
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desempenho humano em uma determinada tarefa, quando conhecidos, define os fatores 

que atuam na detecção dos erros e que servem como base para a ACH.  

Para entender porque os erros ocorrem em uma ACH, é necessário compreender 

a influência dos fatores de desempenho humano na execução da atividade e a natureza 

do processo de execução, ou seja, a atividade é executada baseada em um procedimento, 

no conhecimento ou na experiência. Enfatizando esta assertiva, Menêzes et al., (2005), 

conjecturam que a ACH estuda a execução apropriada das ações humanas em um 

determinado sistema, considerando suas limitações e os fatores que influenciam no seu 

desempenho. Já Filgueiras (1996), afirma também que “o alto investimento com a 

confiabilidade de hardware e software visa garantir que, nas mais diversas condições de 

operação, o hardware e o software deverão atuar corretamente.” 

Nesse contexto, com o crescente aumento dos processos tecnológicos e seus 

aprimoramentos em termos de operacionalização, tem-se que a dependência da 

confiabilidade humana com estas tecnologias tem se tornado cada vez mais crítica 

diante da complexidade com que novos produtos estão surgindo e, faz-se necessária 

uma análise de como a tarefa foi e está sendo executada, com o intuito de identificar o 

erro quando ocorrido ou preveni-lo. Não obstante, a análise do contexto da atividade 

desenvolvida deve servir como parâmetro para que a ACH seja listada em probabilidade 

de ocorrência, objetivando assim, a minimização de eventos que podem acarretar em 

conseqüências negativas. 

Dentro dessa perspectiva, a detecção de fatores humanos relacionados à 

execução de uma atividade é substancial para que o contexto de uma análise de 

confiabilidade seja devidamente conhecido, analisado(s) e fornecido(s) maneira(s) de se 

atenuar um possível erro. Calixto (2011) afirma que a detecção dos fatores humanos na 

abordagem da confiabilidade humana está alicerçada em quatro segmentos, quais sejam: 

Psicológicos: estresse, falta de concentração; Fisiológicos: condicionamento físico, 

doenças em geral; Tecnológicos: procedimentos, logística, equipamentos, ergonomia do 

ambiente de trabalho; Sociais: fatores sociais.  

A Figura 2.1 ilustra a relação dos fatores de desempenho com os fatores que são 

internos e externos à organização, e estes com os quatro segmentos propostos por 

Calixto (2011), que resultam nos tipos de erros e nos processos resultantes deste. 
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 Fatores de Desempenho Humanos 

Externos Internos 

Sociais Tecnológicos Psicológicos Fisiológicos 
Execução 

Baseada no 
Conhecimento 

Figura 2.1: Abordagem da Confiabilidade Humana. 

Fonte: Calixto e Moraes, 2011. 

De maneira geral, não avaliar estes fatores psicológicos e organizacionais, 

resulta em um entendimento sobre confiabilidade humana inadequado, uma vez que as 

análises realizadas sobre a dependência são irreais e não representam adequadamente o 

procedimento humano.  

Barros & Scandellari (2006) asseguram que “melhorar a aptidão física e mental 

para o trabalho significa reduzir as decisões tomadas às pressas, reduzir a carga 

excessiva de trabalho referente a novas tecnologias que geram competitividade no 

ambiente”. Logo, quando se possui uma percepção de que o fator emocional, cognitivo 

e o ambiente de trabalho possuem influência mútua no desenvolvimento de uma tarefa e 

que interagem dentro de um espaço, é possivelmente evitado que acontecimentos 

possam ocasionar disfunções no sistema e em quem desenvolve a tarefa.  

É importante considerar que o cenário que pré-dispõe ao erro, não é isolado dos 

eventos dos erros humanos e, quando estes dois fatores, ambiente + humano estão 

coligados, podem interferir no desempenho físico, emocional e cognitivo do indivíduo, 

acarretando assim o erro e por conseguinte, fazendo com que a organização tenha suas 

atividades, qualidades e credibilidade de seus ativos comprometidas diante dos 

Erro de Percepção 

Erro Humano 

Erro na Execução 

Processo C
ognitivo 

Execução 
Baseado no 

Procedimento 

Execução 
Baseado na 

Prática 
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consumidores e concorrentes. Begosso (2005) descreve que o comportamento humano é 

o elemento contribuinte para a diminuição da eficiência e segurança de diversos 

sistemas críticos. Ribeiro (2012) argumenta que o erro humano não deveria ter 

conotação de culpa e sim ser a base para que os gestores verifiquem as situações de 

trabalho e as causas primordiais que induzem ao erro.  

Nesse sentido, Siciliano e Ferraz (2010) afirmam que os erros humanos devem 

ser abordados à luz da multidisciplinaridade onde, a melhor forma de executar uma 

atividade é aquela em que os eventos indesejáveis são prevenidos e em seguida 

sugeridos uma nova resolução e/ou formas de minimização de erros. Os autores 

pontuam ainda que a maneira pela qual o risco é compreendido pelos executores das 

atividades são fatores relacionados às decisões gerenciais e ao plano de operação, que 

deverá possuir seu procedimento de avaliação e quebra de paradigmas quando reportar-

se a avaliação do erro enquadrado com a institucionalização do aprendizado ou 

modificação de um conhecimento pré-adquirido pelo colaborador.  

A presença ou ausência de conhecimento, quando mal interpretados ou 

adquiridos, podem ser elementos ocasionadores de acidentes, tendo o fator humano 

como um dos elementos principais, o que pode ocasionar acidentes em grandes 

proporções como, por exemplo, os que aconteceram em Cleverland-EUA (1994) na 

cidade de Three Mile Island-Pensilvania, em Chernobyl dentre outros. Alves (1997) 

afirma que 15% dos erros ocorridos no ambiente de trabalho são influenciados pelo 

estado de saúde, pelo estado emocional ou pela falta de cuidado do operador, o que 

resulta na ausência de confiabilidade do sistema. 

Em suma, não se pode mais procurar a máxima eficiência dos processos, sem a 

máxima eficiência humana. Proporcionar a confiabilidade humana no ambiente de 

trabalho é permitir uma disponibilidade adequada do ser humano, isto é, estruturar os 

dispositivos, máquinas e a organização do trabalho de forma a não comprometer a saúde 

e o desempenho do homem nesta interface (Barros & Scandellari, 2006), tornando-se 

assim necessários, o desenvolvimento e aplicação de novas metodologias que auxiliem 

na execução da ACH. 

2.2.1 Erro Humano 

O erro humano é definido como sendo uma ação errônea que produz um 

resultado previsto e/ou que reproduza uma consequência não desejada (FILGUEIRAS, 

1996). Já na concepção de Siciliano (2010), o erro humano pode ser visto sob vários 
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aspectos e seu termo pode variar de acordo com o profissional que está observando esse 

fato, podendo ser um engenheiro, psicólogo, sociólogo, ergonomista dentre outros. 

Sanders & McCormick (1993) afirmam que o erro é toda ação, engano, falso juízo que 

leva o elemento humano a cometer um engano, e que pode reduzir o desempenho e 

segurança do sistema.  

À luz de Benedetti (2006), os resultados desejados ou indesejados derivados do 

comportamento humano estão enumerados no que diz respeito às fontes diversas: 

seqüência da operação, tempo, máquinas/sistemas/equipamentos em situações de perigo 

bem como interfaces/procedimentos realizados pelos colaboradores, agregando ainda as 

ações errôneas que envolvem a situação onde a parte cognitiva do operador é exigida. 

Swain e Guttmann (1983) contextualizam erro humano como sendo a 

probabilidade da confiabilidade humana sob dois aspectos: 

1) Execução correta de uma atividade/tarefa exigida pelo sistema dentro de um 

espaço de tempo solicitado; 

2) Não realização de atividade que possa ocasionar a destituição do sistema. 

Sob a perspectiva do erro, vários autores expuseram suas definições, conforme 

ilustra o Quadro 2.1: 

Quadro 2.1: Definições sobre o erro humano. 

AUTOR (ANO) DESCRIÇÃO 

Rasmussen (1983) Erro humano advém de uma atitude incorreta do colaborador que ocasiona 
uma má funcionalidade do sistema. 

Kantowitz e Sorkin (1983) Erro humano é em um sistema, uma infração dos limites toleráveis de 
falha. 

Reason (1990;1997) 

Erro é um termo genérico para abranger todas as ocasiões em que uma 
sequência prevista de atividades mentais ou físicas não consegue atingir o 
resultado pretendido, e quando estas falhas não podem ser atribuídas à 
intervenção de um agente mudança. Erros humanos são ações ou omissões 
que resultam em desvios de parâmetros e colocam pessoas, equipamentos 
e ambiente em risco. 

Sanders e Moray (1991) Erro humano é uma decisão ou comportamento que reduz ou tem 
potencial para reduzir a segurança ou o desempenho de um sistema. 

Hollnagel (1993) 
Uma ação errada pode ser definida como uma ação que não consegue 
produzir o resultado esperado e/ou que produz uma consequência 
indesejada. 

Woods et al., (1994) O erro humano deve ser tratado como fator que embasa as verificações, 
não sendo, portanto o único atributo que delimita o erro. 

Ferreira (2002) Ato ou efeito de errar. Juízo falso; desacerto, engano. Incorreção, 
inexatidão. Desvio de bom caminho; desregramento, falta. 

Dekker (2002) O erro humano é sintoma de problemas profundos no sistema. 

Almeida Júnior (2003) O erro humano está enquadrado entre as disfunções do sistema e os 
modos de falha. 

Fonte: Adaptado de Siciliano (2010). 
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Não obstante, a confiabilidade humana possui seu significado além do termo 

“erro humano” o que significa afirmar que quando o resultado desejado é alcançado 

dentro de todas as condições estabelecidas para o processo e sem intercorrências, tem-se 

que a atividade foi executada de maneira eficiente (alcançando bons resultados) e eficaz 

(grau em que as necessidades/desejos externos são alcançadas). 

Embora as falhas possam ser responsáveis por alguns contratempos no sistema, 

os conceitos ou pré-conceitos que a ocasionaram, devem ser avaliadas em toda sua 

dimensão, observando desde a estrutura organizacional até os fatores humanos, muito 

embora segundo (Kirwan, 1992), este seja complexo e de difícil avaliação. Para Neboit 

(1999), é através da investigação no sistema (e do sistema), que se observa o acidente 

em sua totalidade e não isoladamente como anteriormente acontecia.  

Estudos realizados por Correa & Júnior (2007) argumentam que os erros 

advindos de um trabalho realizado de forma equivocada são vistos como os precursores 

das falhas nos equipamentos/sistemas, por não considerarem a complexidade do tema. 

No entanto, funcionário algum cometerá um erro, deslize, lapso, engano porque deseja e 

sim, por não ter decodificado as informações recebidas por parte da empresa. Por esse 

motivo é que o sentido de erro humano deve ser explanado de forma meticulosa através 

de processos metodológicos que melhore as deficiências existentes, utilizando para isso, 

de ferramentas que auxiliem na redução deste evento.  

A correta compreensão dos erros incorridos em um procedimento, podem não 

fornecer todo o embasamento teórico útil e necessário a um estudo, mas podem fornecer 

estimativas para as análises quantitativas de forma mais prática (HALLBERT et al., 

2004). Groth & Mosleh (2012) alegam que devido à complexidade dos sistemas e a 

complicação que estes impõem, os fatores que influenciam o desempenho humano 

devem ser observados de uma maneira mais holística - “Como os sistemas se tornam 

mais complexos, as falhas do sistema associado estão se tornando mais complicadas. O 

número crescente de máquinas e pessoas envolvidas em sistemas necessita de uma 

forma estruturada para representar o desempenho humano e tomada de decisão.”  

Neste sentido, as informações relacionadas ao erro humano podem advir de 

investigações extraídas das análises dos fatores que influenciam no desempenho e que 

estão potencialmente presentes nas atividades, como também de análises de 

confiabilidade de sistemas e ACH.  

Menêzes (2005) reportando a idéia de como o erro humano tem sido abordado, 

afirma que “o erro humano poderá ter diferentes causas, sendo necessárias diferentes 
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medidas para preveni-lo” e considera que é necessário conhecê-los em toda sua 

extensão para então ser possível a proposição de métodos de ACH para uma posterior 

identificação e sistematização dos métodos que se farão úteis para quantificação do erro 

humano. 

2.3 Taxonomia do Erro Humano 

O contexto humano tem sido fator auxiliador para análise de erros que envolvem 

colaboradores responsáveis por executar/operar determinado equipamento e/ou 

maquinário de forma errônea, sem, contudo, considerar toda a complexidade dos fatores 

que ocasionam tal evento indesejável. As consequências que decorrem dos erros 

humanos são por natureza, dúbias e podem ser consideradas sob aspectos como 

deslizes, enganos (Reason, 1990); níveis de regra, níveis de conhecimento e níveis de 

habilidade (Rasmussem, 1986); erros de ação, erros de detecção e erros de decisão 

(WICKENS & GOETTLE, 1984). Cada autor pontua o erro sob uma ótica que classifica 

as atividades realizadas de acordo com fatores psicológicos e situacionais como sendo 

os responsáveis por todas as intercorrências que surgem no meio organizacional. 

Segundo Reason (1990), há dois tipos de razões que induzem ao erro: as ações 

intencionais que não alcançam sua finalidade/objetivo porque tem seu planejamento 

desviado; e as ações involuntárias que mesmo seu objetivo tendo um resultado falho e 

suas ações avaliadas como errôneas, elas acontecem conforme o projetado. O autor 

pontua ainda que o erro humano pode ser visualizado em duas classes, conforme ilustra 

o Quadro 2.2:  

Quadro 2.2: Classes do erro humano segundo Reason, 1990. 

Deslizes e lapsos Engano 

Quando o erro decorre da atenção destinada na 

realização de uma atividade e tem como 

consequência o não atingimento da sua meta ou 

do seu propósito. 

Manifesta-se quando não há harmonização entre a meta 

selecionada e a determinação do plano, ou seja, mesmo 

que as ações transcorram como planejadas, o plano 

pode não estar adequado para que a tarefa seja 

executada com êxito (BEGOSSO, 2005). 

Fonte: O autor. 

 

Filho et al., (2009) asseguram que os deslizes não constituem indicativos de falta 

de conhecimento das regras vigentes nem pressupõem uma ação intencional de 
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violação, mas são sempre decorrentes de condições extemporâneas como estresse ou 

desatenção. Filgueiras (1996) alega tal explanação no Quadro 2.3, com os fatores e as 

conseqüências dos slips. 

Quadro 2.3: Manifestação dos deslizes. 

FATORES CONSEQUÊNCIAS 
Omissão Etapa não executada 

Seleção Indesejada Seleção indevida 
Repetição Etapa/tarefa já executada 

Inversão Sequencial Da ordem estabelecida 
Fonte: Adaptado de Filgueiras (1996). 

Em contrapartida, sob a ótica de Rasmussem (1986), o erro humano pode ser 

percebido sob três aspectos, conforme o Quadro 2.4:  

Quadro 2.4: Aspectos do Erro Humano sob a ótica de Rasmussen (1986). 

Nível de regras O erro decorre da seleção e/ou aplicação de conceitos inadequados a 
solução do problema. 

Nível de conhecimento Quando em novas situações a melhor maneira de solucionar o 
problema é realizada de atitude consciente. 

Nível de habilidade Por haver um conjunto de tarefas que cotidianamente são executadas, o 
nível de resposta é automática. 

Fonte: Adaptado de Rasmussen (1986). 

Além dos três tipos de erro humano proposto por Rasmussen (1986), Wickens 

(1984) declara a existência de mais três tipos de erros, conforme o Quadro 2.5:  

Quadro 2.5: Aspectos do Erro Humano sob a ótica de Wickens (1984). 

Erros de ação Estão relacionados ao nível de capacidade e habilidade 
motora e dependem de alguma ação muscular tais 
como posicionamentos inadequados e trocas de 
controle 

Erros de detecção Ocorrem por erros na percepção dos sentidos (visão, 
audição) identificando ou classificando incorretamente 
a informação. 

Erros de decisão Estão relacionados às escolhas das alternativas erradas 
e são erros mais difíceis de mitigar visto que, são 
resultados do mal projetamento, fadiga, estresse, falta 
de treinamento, organização do trabalho mal 
concebida, instruções errôneas dentre outros. 

Fonte: Wickens (1984) 
 

 

Costella (2009) condensa estas afirmações asseverando que estes três níveis 

abordados por Wickens (1984) diferenciam-se pelas variáveis psicológicas e 

situacionais nas quais estas se relacionam com a rotina e o treino para novos problemas 
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e aquela, está conectada ao nível de controle automático, misto e consciente. Declara 

ainda que no nível de habilidade e no nível de regras, a quantidade de erros pode ser 

alta, porém, percentualmente é baixa em relação à oportunidade de ocorrências de erros, 

visto que o trabalho nesses níveis normalmente acontece na maior parte do tempo e essa 

situação no nível de conhecimento é inversa, porém o percentual é alto em relação à 

oportunidade de ocorrência de erros. 

Siciliano e Ferraz (2011), consideram que antes de se classificar um erro, deve 

haver uma quebra de paradigmas no que concerne ao conhecimento preliminar do 

analista, bem como deve haver um conhecimento prévio da cultura e maturidade 

organizacionais para que dessa maneira, o erro individual possa ser conhecido e 

quantificado. Os autores pontuam ainda que o comportamento humano é o fundamento 

principal para que uma ACH seja eficaz, fato que deve ser atrelado ao ambiente de 

trabalho e suas adequações restritas que, considerem o desempenho do trabalho fazendo 

com que os elementos relacionados ao risco sejam minimizados (ALMEIDA, 2008). 

2.4. Ferramentas, Técnicas e Modelos de Análise de Confiabilidade Humana 

O fator humano como agente colaborador de erros, impõe ao mercado 

consumidor que novas técnicas que auxiliem na identificação do erro humano sejam 

estudadas e possíveis de serem implementadas, dado as exigências por qualidade 

impostas pelo mercado e por consumidores. Não considerar a relação erro humano com 

ambiente organizacional, nível de experiência/habilidade do operador, tecnologia 

disponível para execução da tarefa dentre outros fatores, faz com que o erro humano 

não seja representado de forma adequada para uma possível ACH.  

Rasmussen et al., (1994) afirma que para que haja um controle dos erros e, 

consequentemente dos riscos provenientes destes, a identificação do ambiente e dos 

fatores que ocasionaram o erro deve ser fator primordial a ser averiguado. 

De acordo com o exposto, fatores internos e externos às organizações 

(associados aos resultados positivos ou negativos das ações) foram sendo aperfeiçoados 

com o decorrer dos anos com o objetivo de se observar o comportamento humano e os 

fatores de desempenho a ele relacionados. Para tal, a ACH foi desenvolvida fornecendo 

informações tanto quantitativa como qualitativa, sendo aprimorada com o uso de 

técnicas de primeira, segunda e terceira gerações, quais sejam, segundo (SOUZA et al., 

2009):  
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a) Técnicas de Primeira Geração: são difíceis de demonstrar em um arquétipo o 

comportamento humano, ou seja, seu foco encontra-se na habilidade e no nível de regra 

base para ação humana. As ações erradas são a base das observações dessa técnica, 

porém não há averiguação dos fatores cognitivos. O Quadro 2.6 ilustra os exemplos de 

técnicas de primeira geração: 

 

Quadro 2.6: Técnicas de primeira geração. 

AUTORES TÉCNICAS 
Hollnagel(1998) Accident Investigation and Analysis (AIPA) 

 
Swain (1989); Haney et al., (1989); Gertman 
& Blackman (1994);  

Confusion Matrix (CM) 

Swain (1989); Haney et al., (1989); Spurgin 
& Moieni (1991);  

Operator Action Tree (OAT) 

Haney et al., (1989); Swain (1989); Kirwan 
(1994); Gertman & Blackman (1994);  

Social-Technical Assessment of Human Reliability 
(STAHR) 

Haney et al., (1989); Swain (1989); Spurgin 
& Moieni(1991); Kirwan (1994); Gertman & 
Blackman (1994);  

Technique for Human Error Rate Prediction (THERP) 
Expert Estimation (EE) 
Maintenance Personnel Performance Simulation 
(MAPPS) 

Haney et al., (1989); Swain (1989); Spurgin 
& Moieni (1991); Kirwan (1994); Gertman & 
Blackman (1994);  

Success Likelihood Index Method/Mult-Atribbute 
Utility Decomposition (SLIM/MAUD) 

Fonte: Souza et al., (2009). 
 

Souza et al., (2009) afirmam que as técnicas de primeira geração são difíceis de 

serem aplicadas devido ao entendimento do comportamento humano, visto que algumas 

análises não podem ser realizadas, conforme explica o trecho abaixo:  

Estas técnicas de 1ª geração falam de erros de omissão (são 

aqueles que decorrem da falta de ação, ou seja, quando uma 

parte ou a totalidade de uma tarefa é omitida) e comissão (é 

aquele que decorre do desempenho errôneo de uma atividade), 

como ações humanas executadas incorretamente. Porém, outros 

tipos de erros podem ser observados e estes não foram 

comentados na ACH desta geração. Há a necessidade de se obter 

maiores detalhes destes erros. Pode-se dizer que as técnicas 

compreendidas na 1ª geração são muito difíceis para a 

modelagem do comportamento humano, apresentando os vários 

problemas expostos acima. 
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Como as técnicas de primeira geração eram difíceis de serem aplicadas e sem 

um retorno satisfatório que pudesse embasar as ACH's, estudiosos a exemplo de Woods 

et al., (1988); Hollnagel (1998); Gertman et al., (1990), Gertman (1992); Parry & 

Mosleh (1995); Macwan & Mosleh (1994); Cooper et al., (1996); Kim (2001) Chang & 

Mosleh (1999), propuseram as técnicas de Segunda Geração (que passavam a considerar 

as variáveis antes ignoradas pela primeira geração) que abordavam fatores de cognição, 

fatores humanos, do comportamento dentre outros.  

b) Técnicas de Segunda Geração: como o método de primeira geração não dispunha de 

maneira que avaliasse os fatores humanos e suas cognições, surgem às técnicas de 

segunda geração que avaliam o planejamento e a ação humanas. Conforme mostra o 

Quadro 2.7. 

Quadro 2.7: Técnicas de segunda geração. 

AUTORES TÉCNICAS 

WOODS et.al., (1988); HOLLNAGEL (1998) Cognitive Environment Simulator (CES) 
GERTMAN et.al., (1990,1992); 
HOLLNAGEL (1998) 

Intention Event Tree System (INTENT) 

GERTMAN et.al., (1992,1993); 
HOLLNAGEL (1998)  

Cognitive Event Tree System (COGENT) 

PARRY & MOSLEH (1995); HOLLNAGEL 
(1998)  

Project on Methods for Addressing Human in Safety 
Analysis (EPRI) 

MACWAN & MOSLEH (1994); 
HOLLNAGEL (1998) 

Human Interaction Timeline (HITLINE) 

COOPER et.al., (1996); HOLLNAGEL(1998)  A Technique for Human Error Analysis (ATHEANA) 
HOLLNAGEL(1998); KIM (2001)  Cognitive Reliability and Error Analysis Method 

(CREAM) 
CHANG & MOSLEH (1999)  Information, Decision and Action in Crew Context 

(IDAC) 
Fonte: Souza et al., (2009). 

 

Menêzes & Droguett (2005) e Souza et. al., (2009), consideraram as seguintes 

características de modelos de segunda geração: 

a) O modelo do operador: que considera as capacidades e limitações humanas, as 

quais influenciam no seu desempenho para a execução da tarefa, é mais significante do 

que nas técnicas de 1ª geração; 

b) Foram introduzidos outros tipos de erros (como erros de intenções e erros 

cognitivos) além dos erros de omissão e comissão, já abordados na geração passada; 

c) Uma metodologia para tratar de contextos dinâmicos não foi explicitamente 

incorporada a estas técnicas; 
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d) A maioria das técnicas não trata da interdependência existente entre os fatores 

de desempenho, não favorecendo então a modelagem das ações humanas de modo fiel 

ao problema; 

e) Com a dificuldade em utilizar árvore de eventos na modelagem dinâmica do 

sistema, não se considera a influência de um evento no outro. 

Calixto et al., (2011) asseguram que uma análise nos níveis de percepção, 

avaliação planejamento e ação dos fatores humanos, são à base da segunda geração, ou 

seja, há um direcionamento maior no que tange a parte cognitiva do desempenho 

humano. 

Diante de toda a base que auxiliaria na ACH, houve ainda uma terceira geração 

que sustentaria os métodos propostos pelas duas anteriores, o qual forneceria um apoio 

quantitativo para identificar os erros.  

c) Técnica de Terceira Geração: com o objetivo de reforçar as técnicas das duas 

gerações anteriores, surge as Redes Bayesianas (RB’s) que em seu contexto, 

proporciona uma comparação entre os eventos ocorridos e os fatores de desempenho, 

assim como fornece uma maneira de mostrar mais claramente a relação entre o homem 

e o sistema, conforme ilustrado no Quadro 2.8.  

Quadro 2.8: Técnicas de terceira geração. 

AUTOR/ANO TÉCNICAS 

PEARL (1998); KORB E NICHOLSON (2003); 
MOSLEH E CHANG (2004); FIRMINO E 

DROGUETT (2004); MENÊZES et al., (2005) 
Redes Bayesianas 

Fonte: Firmino e Droguett (2009). 

A técnica de Terceira Geração, conhecida como Rede Bayesiana (RB), fornece, 

segundo Droguett & Menêzes (2007): 

1) Identificação de erros de maneira contextual e estimação de probabilidades: RB’s 

contextualizam o erro, tanto qualitativa, através dos causadores presentes vistos através 

da estrutura gráfica, quanto quantitativamente, através do cálculo das probabilidades 

condicionais da rede; 

2) Melhores modelos causais: RB’s são, por definição, estruturas gráficas que 

representam as relações de causa e efeito entre variáveis; 
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3) Representação mais realista da natureza dinâmica das interações homem–sistema: 

RB’s permitem representar a dinâmica das interações, através da montagem de cenários 

na rede, e as relações de causa e efeito pertencentes ao contexto; 

4) Capaz de ser aplicada em contextos diferentes: RB’s são uma grande ferramenta para 

analisar diferentes contextos. Pode-se também solucionar problemas gerenciais através 

do conhecimento prévio de fatores decisivos, tais como uma melhor definição das 

qualidades de um operador na contratação;  

5) Melhor calibração com eventos operacionais atuais: através de RB’s é possível 

atualizar o sistema realizando inferências subjetivas e empíricas. 

A técnica de terceira geração, além de fornecer dados qualitativos sobre uma 

ACH, fornece também dados quantitativos o que torna esta técnica mais fidedigna ao 

contexto de análise do erro humano. Conhecidas as técnicas de confiabilidade humana, 

analisa-se o cenário e verifica-se qual delas deve ser aplicada, fornecendo para isso, 

avaliações de risco humano, objetivando sempre contornar as deficiências existentes. 

Pela grande quantidade de técnicas de confiabilidade humana, Ribeiro (2012) apresenta 

os modelos relacionados à tarefa, ao tempo e ao contexto, são elas: 

a) Tarefa: há dois tipos de modelos relacionados à tarefa, quais sejam: THERP e outro 

que provém deste, CBDT (abordagem da árvore de decisão baseada em causa). O outro 

modelo está fundamentado no HEART (Wilians, 1998), NARA (Kirwan et al., 2008) 

SPAR-H (Gertman et al., 2001); 

b) Tempo: o autor expõe ainda que, os operadores eventualmente responderão a um 

acidente em um tempo suficiente, de modo que a probabilidade de falha humana 

estimada diminui dependendo do tempo disponível antes da sequência do acidente 

atingir um ponto irreversível. Seu principal modelo é o SWAIN (1983); 

c) Contexto: o importante é o lugar onde as ações são efetivadas. Seus principais 

métodos são o Método da Árvore de Decisão Holística-HDT (Spurgin, 1990), CREAM 

II (Hollnagel, 1998), SPAR-H (Gertman et al., 2004), MERMOS (1985), ATHEANA 

(Cooper, 1998; Hollnagel, 1998) e IDAC (Chang & Mosleh, 1999). 

Em dias atuais, os métodos das três gerações já podem ser abordados de forma 

que um complemente o outro, fornecendo, portanto, um maior embasamento qualitativo 

e quantitativo para as relações de erro humano existentes.  

Vale ressaltar que os modelos propostos por Rasmussen (1983), Swain (1976) e 

Berliner (1964) informam, respectivamente, sobre como as atividades estão sendo 
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desenvolvidos, os tipos de erros inerentes a realização das tarefas e aqueles que 

decorrem das ações erradas, da falta de memória ou de um engano. Portanto, o uso dos 

modelos neste estudo, sugere uma visão mais abrangente do erro humano devido ao 

conjunto de informações que podem ser considerados, isto é, o erro é visto sob óticas 

diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, de maneira que quando associados os 

conceitos, possam fornecer uma classificação do erro humano mais contundente. 

2.4.1 Modelo de Berliner (1964) 

O estudo proposto por Berliner (1964) é a classificação do comportamento 

elementar humano em 32 verbos divididos em 4 grupos (processos cognitivos, 

perceptivos, motor e de comunicação) que definem o tipo de atividade que o 

colaborador estava realizando quando no momento do erro. O Quadro 2.9 ilustra a 

estrutura da taxonomia proposta por Berliner. 

Quadro 2.9: Modelo proposto por Berliner. 

PROCESSO 

COGNITIVO 

PROCESSO 

PERCEPTIVO 

PROCESSO MOTOR PROCESSO DE 

COMUNICAÇÃO 

Calcular Inspecionar Mover Responder 

Escolher Observar Segurar Informar 

Dividir Ler Puxar/impulsionar Pedir 

Comparar Monitorar Dar Registrar 

Interpolar Explorar Remover Ordenar 

Verificar Detectar Descartar Receber 

Lembrar Identificar Devolver 

Localizar Posicionar 

Ajustar 

Digitar 

Instalar 

Fonte: Begosso (2005) 
 

De posse dos verbos que foram ocasionadores do erro, é indicado o tipo de 

processo onde teve início à possível falha. 

2.4.2 Modelo de Swain (1976) 

Segundo Santos (2012), o modelo compara os tipos de erro de acordo com a 

tarefa executada e a cognição do colaborador. Contudo, este modelo só deve ser 
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considerado após algumas análises do ambiente de trabalho e do modo como a atividade 

é executada. Dentre os tipos de erro, destacam-se: 

i. Os erros de omissão: a tarefa não é realizada conforme estabelecido pela 

empresa e algumas etapas não são cumpridas pelo operador; 

ii. Os erros de execução: a empresa possui um plano de trabalho a ser seguido e, 

quando a tarefa não é realizada conforme estabelecido, ocorre o erro de 

execução;  

iii. Os erros de desvio: há a realização de uma atividade por parte do trabalhador, 

que não faz parte da rotina da organização;  

iv. Os erros de seqüência: é quando ocorre a inversão de uma atividade ou tarefa;  

v. Os erros de prazo: são aqueles que decorrem da antecedência ou atraso do 

estabelecido pela empresa.   

Santos (2012) afirma ainda que o modelo de Swain não é estruturado devido a 

existência de dois fatores, quais sejam: antes de uma tarefa ser realizada é necessário 

conhecer todas as limitações inerentes a ela; e afirma também que em uma atividade, o 

erro pode não estar relacionado à realização de uma tarefa, pois o operador pode realizar 

uma ação correta mesmo que a seqüência para realização desta, esteja errada.  

2.4.3 Modelo de Rasmussen (1983) 

Rasmussen (1983) considerou que a realização das atividades, pode ser dividida 

sob três aspectos: 

i. Nível de habilidade (skill-based): está relacionado com a agilidade nas 

atividades rotineiras manuais;  

ii. Nível de regras (rule-based): é baseada no conhecimento do indivíduo que 

executa a atividade, e está associado às regras que ele possui do aprendizado e 

experiência; 

iii. Nível de conhecimento (knowledge-based): é fundamentado nos dois níveis 

anteriores onde, o sujeito adquire experiência e em situações novas e complexas, ele 

sabe como se portar, não precisando para isso de treinamentos e capacitações. 

Begosso (2005) afirma que de acordo com o desempenho necessário à atividade, 

estes níveis acima citados podem ter seu grau de complexidade maximizados, uma vez 

que as ações humanas e seus processos de entendimento de uma atividade, podem 

dispor de variações, demandando mais habilidades e treinamentos para executá-las. 
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Santos (2012) apóia as definições de Rasmussen (1980, 1988); quando ele fala 

que o operador tem capacidade de lidar com os três níveis de regras citados, dado a 

diminuição da familiaridade com a atividade e o aumento do conhecimento. 

2.4.4 Modelo de Reason (1990) 

O modelo proposto por Reason em nada afirma sobre a possível interferência do 

comportamento elementar do trabalho diante de uma ação fracassada, mesmo que haja 

conhecimento de como o erro ocorreu (VILELA, 2013). Em contrapartida, este modelo 

baseia-se nos tipos de erros que decorrem do processo cognitivo, ou seja, à origem do 

erro está associada às ações ineficientes e que abrangem desde o plano inicial para 

identificação do erro até a execução errônea da tarefa. 

Nesse contexto, Reason fundamenta os tipos de erro em:  

i. Deslizes (slips): são erros que advêm de trabalhadores altamente qualificados, 

porém não há cumprimento as regras estabelecidas; 

ii. Lapsos (lapse): está relacionado à falta de memória/esquecimento de uma tarefa 

ou etapa dela por parte do colaborador; 

iii. Engano (mistake): há um engano quando na realização de uma atividade. 

Correa e Júnior (2007) asseguram que a diferença básica entre os deslizes, 

lapsos e enganos é que os primeiros correspondem à acepção habitual de erro e os 

enganos tratam de questões como conhecimento, objetivos, raciocínio do operador. Em 

contrapartida, Santos (2012) afirma que os deslizes e os lapsos têm lugar quando as 

ações se afastam da intenção devido à deficiência na execução. Por outro lado, os 

enganos surgem quando as ações se desenvolvem segundo um plano inadequado para 

atingir o objetivo desejado.  

Nesse sentido, os erros podem decorrer tanto da decodificação errônea de uma 

atividade, como da cognição do trabalhador, onde esta envolve além do estado 

emocional do trabalhador, a maneira como o homem entende a atividade e seus 

desdobramentos. 

2.4.5 Modelo de Vilela (2013) 

Vilela (2013) propõe seu modelo baseado nos modelos de Reason (1990), 

Rasmussem (1983) e Berliner (1964) e a junção destes três modelos é o que fundamenta 
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a taxonomia proposta por Vilela (2013). A taxonomia está baseada em cinco palavras 

para classificação do erro humano, quais sejam: 

i. O processo de Berliner: composto pelos processos cognitivos (relacionados à 

resolução de problemas e tomadas de decisão), perceptivos (associado à procura 

e recebimento de informações), motor (pautado a processos de movimentação de 

equipamentos e/ou maquinários, podendo ser simples e discretos, complexos e 

contínuos) e de comunicação (são os feedbacks que são necessários ao melhor 

andamento das atividades); 

ii. Nível de erro: são os níveis de regra (Rule Based), níveis de conhecimento 

(Knowledge Based) e os níveis de habilidade (Skill Based);  

iii. Comportamento elementar: composto por 32 verbos que, divididos entre os 

quatro processos de Berliner, definem o tipo de atividade que estava sendo 

realizada quando no momento do erro; 

iv. Modo de erro: cada modo de erro está associado a 28 maneiras de avaliar como 

o erro aconteceu, se por falta de habilidade nas atividades rotineiras (if skill), se 

por falta de conhecimento das regras dispostas (if rule) ou se por falta de 

experiência para exercer a atividade (if knowledge); 

v. Tipo de erro: são os deslizes (slips) e enganos (mistake). Os deslizes 

caracterizam-se como aquelas ações que não atingiram seu objetivo devido a 

uma falta de atenção quando na realização da atividade. O engano, por sua vez, 

segundo Reason (1990), são os erros que decorrem do julgamento ou da seleção 

de alguma atividade ou objeto erroneamente. O Quadro 2.10 ilustra a estrutura 

proposta por Vilela. 
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Quadro 2.10: Taxonomia proposta por Vilela. 

Processo de 
Berliner 

Domínio do erro Comportamento 
elementar 

Modo de erro Tipo de erro 

Cognitivo Skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledge 

Calcular 
Escolher 
Decidir 
Comparar 
Interpolar 
Verificar 
Lembrar 

If Skill 
Deslize de dupla captura 
Omissão após interrupção 
Redução de intencionalidade 
Confusão perceptiva 
Erros de interferência 
Omissão 
Repetição 
Inversão 

SLIP 

Perceptivo Inspecionar 
Observar 
Ler 
Monitorar 
Explorar 
Detectar 
Identificar 
Localizar 

MISTAKE 
If Rule 
Primeiras exceções  
Sinais e não sinais 
Sobrecarga informacional 
Força de regra 
Regras gerais 
Redundância 
Rigidez 
Deficiências na codificação 
Ações deficientes 

Motor Mover 
Segurar/puxar 
Dar 
Remover 
Descartar 
Devolver 
Posicionar 
Ajustar 
Digitar 
Instalar 

If Knowledge 
Seletividade 
Limitação da memória de 
trabalho 
Viés de confirmação 
Excesso de confiança 
Revisão enviesada 
Efeito halo 
Correlação ilusória 
Problemas com causalidade, 
com complexidade  

Comunicação Responder 
Informar 
Solicitar 
Registrar 
Ordenar 
Receber 

Fonte: Vilela 2013 

Os erros nos níveis de habilidade (skill based) apresentam comportamentos 

automáticos, misturados a comportamentos conscientes, segundo Begosso (2005). As 

definições dos erros e alguns exemplos encontram-se descritos no Quadro 2.11: 

28 



Capítulo 2  Fundamentação Teórica 

Quadro 2.11: Definição dos erros no nível de habilidade (skill based). 

Erros no nível de habilidade (skill based) 
Deslize de dupla 

captura 
Na realização de uma atividade de rotina, algum evento interno ou externo desvia a atenção 
do trabalhador, fazendo-o tomar a decisão automaticamente, por força do hábito, o que acaba 
levando ao erro; 
 

Omissão após 
interrupção 

O indivíduo ao realizar uma atividade rotineira é 
interrompido por algum acontecimento externo e 
ao retornar ao que estava fazendo, não consegue 
lembrar em que ponto estava antes da 
interrupção, deixando de executar um passo da 
atividade.  

Exemplo 
O celular toca, a pessoa atende e depois 
não lembra o que estava fazendo 
anteriormente 

Redução de 
intencionalidade 

Acontece quando o trabalhador tem uma meta a 
atingir, porém, esquece do objetivo proposto.  

Exemplo 
O indivíduo sai da sala para buscar algo 
no quarto, mas quando chega lá, não 
lembra mais o que foi fazer; 

Confusão 
perceptiva 

Acontece quando o trabalhador realiza uma 
atividade sem prestar a devida atenção no que 
está fazendo.  

Exemplo 
Tentar abrir a porta de casa com a chave 
do carro 

Erros de 
interferência 

São os erros decorrentes de fala, de ação ou na 
transposição de ações dentro da mesma 
seqüência, produzindo uma mistura 
comportamental. Envolve a realização de certas 
ações intencionais, porém bastante parecidas 
com as cogitadas.  

Exemplo 
Colocar os sapatos no varal e as roupas 
na sapateira 

Omissão O indivíduo omite o próximo passo que deveria 
ser realizado na sua atividade, ou ainda omite 
toda a realização da tarefa a partir de 
determinado ponto. Em geral, acontece quando 
há falha de verificação do estado entre duas 
ações, requerida para determinar quando uma 
primeira ação está completa e a próxima deverá 
começar.  

Exemplo 
O indivíduo não realiza um passo da 
resolução de um problema de 
programação linear, e faz com que a 
questão fique incompleta ou até mesmo 
errada; 

Repetição Quando, sem necessidade ou por falta de atenção, é repetido um passo de uma atividade; 
Inversão Ocorre quando a seqüência original de execução 

da tarefa é invertida.  
 

Exemplo 
Um operador deve acionar as chaves A, 
B e C, e acaba invertendo essa ordem, 
ocasionando o erro. 

Fonte: Adaptado de Begosso (2005). 

O Quadro 2.12 apresenta as definições para os erros no nível de regra (rule 

based) em que as regras representam um conjunto de condições e ações que quando não 

executadas conforme as normas estabelecidas ocasionam o erro 
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Quadro 2.12: Definição dos erros no nível de regra (rule based). 

Erro no nível de regra (rule based) 
Primeiras exceções Este erro diz respeito à primeira vez que o indivíduo encontra uma 

exceção para a regra geral que ele possui. Neste caso, se a regra geral tem 
sido aplicada com sucesso no passado, ela também será aplicada para a 
situação de exceção, conduzindo ao erro. A regra mais forte com a 
combinação parcial mais próxima é disparada, causando um erro porque a 
regra correta nunca foi aprendida 

Sinais e não sinais: Ocorre quando uma situação contraditória ou 
omissa causa o disparo da regra errada.  

Exemplo 
Ambientes onde 
múltiplos alarmes são 
disparados, confundindo 
o operador humano sobre 
a real natureza do que 
está ocorrendo 

Sobrecarga informacional: 
 

Ocorre devido à grande quantidade de 
informação em determinadas situações que 
impede a avaliação adequada de todas as 
possíveis regras necessárias para resolvê-los. 

Exemplo 
Casos em que existem 
cinco alternativas para 
resolução de um 
problema e o colaborador 
considera apenas 
algumas destas 
condições e aplica a 
regra ignorando as 
demais condições; 

Força de regra Casos em que não existe uma combinação perfeita de regras para 
determinada situação, é provável que a regra mais parecida e com a mais 
alta força seja disparada, ou seja, quanto mais vezes uma regra for 
disparada, mais forte ela será considerada e sempre que houver 
combinação parcial das condições para determinada situação, o sistema 
cognitivo tende a disparar a regra mais forte em detrimento da mais fraca. 

Regras gerais Este tipo de erro está associado com a informação ausente numa certa 
condição e esta ausência distingue a regra geral de uma regra específica, 
assim a regra geral será disparada, pois ela tem mais força. 

Redundância Determinada informação não é necessária para a combinação de uma 
regra, mas geralmente está presente. Na ausência de informação perfeita, 
a ocorrência de informação redundante pode levar ao disparo de regra 
errada. 

Rigidez Refere-se à preferência de usar regras que foram 
utilizadas com sucesso no passado, quando 
regras mais simples e eficazes estejam 
disponíveis 

Exemplo
Pessoas rolam a tela 
em uma página da 
internet, procurando 
por certa informação, 
se optassem por 
utilizar a função de 
“busca”, talvez 
encontrassem a 
informação desejada 
mais rápido; 

Deficiências na codificação Quando as condições de uma regra que apresentam características de uma 
situação particular, não foram codificadas em sua totalidade, ou foram 
mal representadas 

Ações deficientes Está relacionada a regra aprendida erroneamente. Mas, assume-se que a 
condição tenha sido aprendida corretamente, mas as ações não foram 
apropriadas para o objetivo pretendido 

Fonte: Adaptado de Begosso (2005). 
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No nível de conhecimento (knowledge based), os erros são decorrentes de 

limitações de recursos, conhecimento incompleto ou incorreto e possuem as seguintes 

definições, conforme apresentado no Quadro 2.13:  

Quadro 2.13 Definição dos erros no nível de conhecimento (knowledg based). 

Erro no nível de conhecimento (knowledge based) 
Seletividade Durante a realização de uma tarefa, o indivíduo focaliza sua atenção em informações não 

relevantes ao invés de prestar atenção nas características corretas. A exatidão do desempenho 
sobre a tarefa depende diretamente do foco da atenção do colaborador. 

Memória de 
trabalho 
limitada 

Quando um problema excede os recursos da capacidade da memória do indivíduo. A pressão 
ou carga cognitiva sobre a memória de trabalho, varia de acordo com a forma em que o 
problema é apresentado. 

Viés de 
confirmação 

Quando o indivíduo constrói hipóteses preliminares a partir de uma base de informação com 
dados iniciais. Estas hipóteses cruzarão com situações em que os dados seja melhores e tais 
situações geram ambigüidade, o que conduzirá o indivíduo a favorecer a hipótese inicialmente 
formulada. 

Excesso de 
confiança 

Pessoas excessivamente confiantes tendem a justificar o curso da ação escolhido focando a 
evidência que favorece sua escolha e desconsiderando sinais contraditórios. Pessoas que 
cometem este tipo de erro resistem na mudança do plano, mesmo que haja informação 
indicando que as ações planejadas são improváveis de alcançar o objetivo ou que o objetivo é 
irreal. 

Revisão 
enviesada 

O colaborador acredita que todos os fatores foram considerados em uma tomada de decisão, 
quando na realidade não foram. 

Efeito halo O indivíduo tem dificuldades em processar, de 
forma independente, duas classificações 
diferentes das mesmas pessoas ou objetos 

Exemplo 
A opinião de uma pessoa pode influenciar 
fortemente outro indivíduo, que passará a 
comungar da mesma visão do que 
inicialmente se expressou 

Correlação 
ilusória 

Quando existe dificuldade para reconhecer ou entender quando duas ou mais relações variam 
conjuntamente 

Causalidades Os trabalhadores tendem a simplificar em demasia as relações de causa e efeito e isto fará 
com que eles se preparem para um número menor de eventualidades que certamente ocorrerão 
no futuro 

Complexidades Referem-se à dificuldade humana em resolver problemas em ambientes com tarefas 
complexas. 

Fonte: Adaptado de Begosso (2005). 

A compreensão desta classificação permite ao analista construir uma tabela com 

as descrições do erro humano e seus desdobramentos com um conjunto de ocorrências 

escolhidas sobre as interrupções de energia do sistema elétrico, que ocasionaram o 

blecaute. 

Ademais, considera-se que os erros são provenientes de inadequações 

organizacionais que vão desde a concepção do projeto, as manutenções previstas, 

treinamento/capacitação/habilidade dos operadores, passando pelo modelo de como 

uma empresa gerencia seus insumos, sejam estes tangíveis ou intangíveis. Para que 

possa haver segurança no desenvolvimento de uma atividade, é importante considerar a 
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complementarização de homem versus tecnologia, procurando entender que fatores são 

responsáveis para ocorrência do erro. 

2.5 O SETOR ELÉTRICO 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dados do Balanço Energético 

Nacional 2012 ano base 2011 do Ministério de Minas e Energia afirmam que houve um 

aumento considerável de energia em seus diversos segmentos, e dentre eles destacam-

se: a energia eólica que teve um aumento 24,3%, (comparado com o ano anterior) 

alcançando uma produção de 2.705 GWh (Gigawatt-hora) e tendo uma expansão de 498 

MW de seu parque eólico alcançando 1.426 MW ao final de 2011. Já o biodiesel teve 

um aumento de 12% passando de uma produção de 2.672.760 m³ contra 2.386.399 m³ 

do ano anterior. A energia elétrica por sua vez em centrais de serviço público e auto 

produtores teve seu valor de 531,8 TWh (Terawatt hora) em 2011, resultado 3,1% 

superior ao de 2010. Permanece como principal a contribuição de centrais de serviço 

público, com 85,5% da geração total. Importações líquidas de 35,9 TWh, somadas à 

geração interna, permitiram uma oferta interna de energia elétrica de 567,6 TWh, 

montante 3,1% superior a 2010. O consumo final foi de 480,1 TWh, um acréscimo de 

3,3% em comparação com 2010. 

O jornal O Estadão em sua página de Economia e Negócios de 28 de Janeiro de 

2013, afirma que: 

“Puxado pela demanda do comércio e das residências, o 

consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 3,5% em 2012 

ante 2011, de 433,03 mil GWh para 448,29 mil GWh, de acordo 

com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (…). 

Segundo a EPE, o consumo comercial teve alta de 7,9% de 2011 

a 2012, para 79,28 mil GWh, refletindo o aquecimento das 

atividades terciárias da economia brasileira. (…). O consumo 

residencial também registrou importante crescimento entre 2012 

e 2011, de 5%, para 117,56 mil GWh.” 

Diante do crescimento gradual do consumo de energia hidrelétrica e, sendo o 

Brasil um dos líderes mundiais na produção deste tipo de energia, segundo artigo 

publicado pela BBC Brasil (31 de março de 2012) e, embora o Brasil tenha 12% de 

água doce superficial com um alto potencial hidrelétrico estimado em cerca de 260 GW, 
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dos quais 40,5% estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas segundo dados 

do Portal Brasil (2010). O planejamento inadequado, os blecautes gerados, a energia 

desperdiçada, as outras maneiras disponíveis de geração de energia que não são 

aproveitadas a exemplo da energia eólica, solar, biomassa dentre outros, impedem que o 

País desenvolva todo o seu potencial energético, segundo o Jornal Folha de São Paulo 

de 12 de Novembro de 2012. O panorama exposto faz com que a sociedade torne-se 

mais exigente quanto à prestação de serviço desse setor, já que tem havido uma maior 

consciência sobre a necessidade da sustentabilidade no fornecimento de energia elétrica, 

bem como uma maior confiabilidade e qualidade nessa distribuição. 

Apesar dos avanços tecnológicos e computacionais que fornecem meios de se 

“controlar” um sistema complexo, a exemplo do sistema elétrico, e dos modelos 

cognitivos e comportamentais que representam o erro humano, ainda é difícil prever 

como o ser humano irá se comportar diante dos sistemas automatizados e os erros que 

podem acontecer por conta da operacionalização errônea (SULLIVAN et al., 2013).  

Por causa dessas questões é que a realização de estudos no que tange à geração, 

transmissão e distribuição de energia tem se tornado importante já que as 

acidentes/incidentes ocorridos no setor advém em sua maior parte dos erros humanos. A 

falta de conhecimento, o não cumprimento de regras, informações necessárias para uma 

execução eficaz da atividade, tende a ser um fator que influencia diretamente na 

ocorrência de erros e estes comprometem além da sua saúde física e emocional do 

indivíduo, toda a organização. 

Nesse contexto, Righi, et al., (2010), declaram que as informações advindas dos 

erros gerados são primordiais na análise dos acidentes, visto que os elementos 

responsáveis pelo erro fornecem a base para a gestão de acidentes, incidentes, deslizes, 

enganos, lapsos, falhas e seus desdobramentos, enfim, todas as intercorrências que 

possam ser relacionadas ao erro humano. Os autores certificam ainda que a questão dos 

erros não englobam apenas os trabalhadores envolvidos, mas abrange também o modo 

como a organização desenvolve suas atividades, seu ambiente de trabalho, as 

responsabilidades que ela atribui a seus funcionários dentre outros aspectos, também 

são fatores que quando considerados, dão subsídios para que o erro humano seja visto 

mais holisticamente.  

Sob esta perspectiva, a verificação do cenário onde as atividades são realizadas 

apontam as possibilidades de falha presentes que podem levar o colaborador ao erro, 
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ilustrando assim a fragilidade do ambiente e contribuindo para que o erro humano seja 

estudado de uma maneira mais profunda. 

Outrossim, além de afetar o sistema elétrico, os erros humanos comprometem , a 

imagem da empresa frente a clientes e fornecedores atrelado ao prejuízo humano, tanto 

em termos de conhecimento quanto em termos de vidas Shiga et. al., (2008) e ainda 

influenciam as tarifas a serem cobradas e assim como os custos relacionados as 

interrupções gerando uma perda no faturamento da empresa. 

2.6. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS (Clustering) 
A Análise de Agrupamentos (cluster) é um procedimento explicativo que auxilia 

no entendimento de questões complexas das relações multivariadas e que ajuda na 

melhor visualização do universo amostral para o desenvolvimento de uma metodologia 

que classifique e represente os dados de maneira mais eficiente (LINDEN, 2009).  

Elementos com características semelhantes são agrupados segundo a Análise de 

Agrupamentos e, esta provém de um grupo de técnicas de uma área da estatística 

conhecida como Análise Multivariada, onde a idéia é agrupar dados observados 

segundo as características comuns que ocorram neles (HAIR et al., 2005). O 

procedimento de análise de agrupamentos conta também com a possibilidade de 

organizar os grupos em categorias de semelhanças, ou seja, quanto mais indivíduos 

semelhantes maior são os coeficientes de similaridade e quanto menos semelhantes, 

menor é este coeficiente de similaridade (MARTINS, 2008). 

Bussab et al., (1990) afirmam que “análise de agrupamentos engloba uma 

variedade de técnicas e algoritmos cujo objetivo é encontrar e separar objetos em grupos 

similares.” Pode ser usada quando seu objetivo é explorar as semelhanças entre os 

indivíduos, ponderando inicialmente todas as variáveis medidas em cada indivíduo e, 

posteriormente, todos os elementos nas quais as ponderações foram realizadas.  

Vicini & Souza (2005) declaram que embora existam inúmeras técnicas para a 

Análise de Agrupamentos, ainda não há uma teoria generalizada e amplamente aceita. 

Por isso é que se fazem necessárias a utilização e comparação de vários métodos e os 

seus resultados, para que a análise dos dados seja realizada pela técnica mais adequada.  

Contanto, a importância da análise de agrupamentos está fundamentada no que 

concerne à segmentação e, posteriormente, à formação de grupos dos dados disponíveis 

para análise, de modo que as relações entre as variáveis estudadas sejam capazes de 
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indicar a homogeneidade dentro dos grupos e a heterogeneidade entre os eles, para que, 

dessa maneira, seja possível a proposição de classificações. 

A estrutura básica da aplicação de técnicas de análise de agrupamentos pode ser 

decomposta nas seguintes etapas, conforme Figura 2.2, em que essas etapas não são 

independentes e às vezes, é necessário voltar a etapas anteriores para correção e 

aprimoramento.  

 

 

 
 Formulação do Problema 

 

 
Obtenção e tratamento dos dados 

 

 

 Escolha de critério de Similaridade ou 
Dissimilaridade 

 

 

 

 

Escolha do método hierárquico ou não hierárquico 

 

 Apresentação dos Resultados 

 
Avaliação e interpretação dos resultados 

Figura 2.2: Etapas para realização da Análise de Agrupamentos. 

Fonte: O Autor. 

Na etapa de formulação do problema, a escolha das variáveis, objetivos e 

critérios da análise de agrupamentos é a parte mais importante da análise, dado que a 

inserção de uma ou mais variáveis que não tenham representação significativa, pode 

afetar na interpretação dos dados e, por conseguinte, no resultado final da análise. A 

classificação de cluster é relacionada a um número conhecido de grupos e seu objetivo 

operacional é “enquadrar” novas observações a um destes grupos e o agrupamento é 
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realizado, a partir do cálculo das medidas de distância (similaridades e dissimilaridades) 

entre os elementos do grupo. 

Nesse sentido, é importante que as variáveis escolhidas apresentem semelhanças 

entre os elementos de maneira que possa haver a padronização dos dados para um 

posterior agrupamento, e que as variáveis consideradas não sejam medidas na mesma 

unidade para que elas não contribuam igualmente para a similaridade entre os 

indivíduos ou ainda que tenham alguma influência arbitrária nos grupos formados 

(MEYER, 2002). A padronização dos dados é realizada através da aplicação da Equação 

2.1 a seguir:  

          (2.1) 

Em que: Zik é o valor padronizado para o elemento i (i=1,...,n) e a variável k (k=1,...p); 

Xmedk e Sk expressam a média e o desvio padrão das Xik observações originais para a 

variável k, respectivamente. 

Uma vez estando os dados padronizados é necessária a escolha de um 

coeficiente de semelhança e, para isto, usa-se uma matriz X(n x p)=Xij em que, cada 

elemento da coluna da matriz representa uma variável e cada elemento da linha 

representa um elemento ou indivíduo da amostra (VICINI & SOUZA, 2005). O Quadro 

Tabela 2.1 apresenta a matriz de dados: 

Tabela 2.1: Matriz de dados para n indivíduos e p variáveis 

INDIVÍDUOS VARIÁVEIS 

X1 X2 X3 X4 ... Xj ... Xp 

1 X11 X12 X13 X14  Xj  Xp 

2 X21 X22 X23 X24  X2j  X2p 

3 X31 X32 X33 X34  X3j  X3p 

... ...       ... 

i Xi1 Xi2 Xi3 Xi4  Xij  Xip 

...        ... 

n Xn1 Xn2 Xn3 Xn4  Xnj  Xnp 

Fonte: Regazzi (2001)  

De posse da matriz X(n x p), avaliam-se medidas de distância dos pares de 

elementos para identificar as similaridades ou dissimilaridades entre eles. Para o caso 

das dissimilaridades, quanto mais semelhantes, menor a distância entre eles, ou seja, 

quanto maior for o valor do coeficiente de correlação, mais diferentes são os elementos 
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dos conjuntos. Já para as similaridades, quanto maior o valor observado do coeficiente 

de correlação, mais parecidos são os conjuntos de dados e menos dissimilares 

(diferentes) eles são. Essa semelhança é fornecida pela distância euclidiana em que a 

distância do elemento Xij=Xji.  

As diferentes maneiras usadas para avaliar as medidas de distância podem 

fornecer diferentes resultados para os agrupamentos e, por isso, é imperativo o uso de 

diferentes técnicas para uma posterior comparação dos resultados e escolha daquela 

mais adequada para avaliação dos resultados (MALHOTRA, 2001). 

Vale salientar que alguns questionamentos ou dúvidas acerca da análise de 

agrupamentos devem ser observadas à luz de que metodologia será usada e até mesmo 

considerar o caráter técnico ou experiência. Bussab et al., (1990) explicam que é 

necessário que algumas etapas sejam seguidas para que a análise de agrupamentos seja 

realizada de forma eficiente. 

A maior dificuldade em montar uma análise de agrupamentos está na reunião de 

dados complexos, onde estes requerem medidas de proximidade ou similaridade e 

devem ser realizadas considerações sobre a natureza das variáveis (se discreta, contínua 

ou binária), as escalas de medida (se nominal, ordinal, intervalo ou quociente). Nesse 

sentido, as variáveis são agrupadas baseadas no seu coeficiente de correlação ou outras 

medidas estatísticas de associação. 

2.6.1 Medidas de Similaridade e Dissimilaridade 

Para as medidas de similaridade, o método de agrupamento escolhido para a 

análise de dados de uma pesquisa e um coeficiente de correlação que quantifique a 

semelhança entre dois objetos são itens de fundamental importância na análise de 

agrupamento (MARTINS, 2008; VICINI & SOUZA,2005).  

No que tange ao coeficiente, este pode ser separado em duas categorias 

relacionadas às medidas de similaridade ou dissimilaridade entre os elementos ou 

populações a serem agrupadas, de modo que o critério escolhido informe a distância 

entre dois objetos ou que indique o quanto eles são parecidos.  

O coeficiente de correlação está relacionado a medida do grau de associação 

entre valores pela representação de pontos num sistema de coordenadas e suas 

respectivas posições em relação a uma linha reta. Quanto maior for este coeficiente, 

mais parecidos são os elementos da amostra. Podem tanto ser considerados o coeficiente 

de correlação paramétrico (Pearson) como o não paramétrico (Spearman). O coeficiente 
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de correlação paramétrico (Pearson) quantifica a força de associação linear entre duas 

variáveis, e, portanto descreve quão bem uma linha reta se ajustaria através de nuvem de 

pontos e pode ser observado conforme Equação 2.2 abaixo: 

     (2.2) 

Em que: n é o número de pares de valores para xi e yi, variáveis com distribuição 

normal; Xmed e Ymed são os valores médios para xi e yi; var (x) e var (y) são as 

variâncias dos elementos x e y; e cov (x,y) é a covariância destes elementos. Se os 

pontos caem exatamente sobre uma linha crescente então r = 1, e se eles caem 

exatamente sobre uma linha decrescente, r = -1 e, se r = 0, significa dizer que não há 

relação linear entre x e y, conforme ilustra a Figura 2.3. 

Figura 2.3: Gráfico do coeficiente de correlação de Pearson. 

r=0

r=-1 r=1 

Fonte: O Autor. 

Coeficiente de correlação não-paramétrico de Spearman é um coeficiente de 

correlação entre duas variáveis, xi e yi , em que para o seu cálculo inicialmente xi e yi 

são ordenados segundo os seus valores de posto (xi, e yi) e em seguida encontrados os 

valores di =x’i- y’i. O coeficiente de correlação será fornecido pela Equação 2.3:  
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     (2.3) 

Onde: n é o número de pares de valores x’i- y’i.  

Martins (2008) afirma ainda que há três métodos que se destacam na análise de 

agrupamento, quais sejam:  

i. Medidas correlacionais: representam a similaridade pela correspondência de 

padrões ao longo das características (variáveis); 

ii. Medidas de distância: é uma medida de dissimilaridade, em que os valores 

maiores denotam menos similaridade;  

iii. Medidas de associação: usadas para comparar objetos cujas características são 

medidas apenas em termos não-métricos. 

2.6.1.1 Coeficientes de Similaridade para Atributos Quantitativos 

A medida mais conhecida para indicar a proximidade entre dois objetos é a 

distância euclidiana e esta distância é a raiz quadrada do somatório dos quadrados das 

diferenças entre valores de i e j para todas as variáveis (v = 1, 2,..., p) e, segundo 

Albuquerque (2005), pode ser representada pela Equação 2.4.  

     

 (2.4) 

Em que: Xiv representa a característica do indivíduo i; Xjv representa a característica do 

indivíduo j; p é o número de parcelas na amostra; v é o número de indivíduos na 

amostra.  

Regazzi (2001) afirma que quanto maior for à distância entre os elementos de 

um grupo, menos parecidos eles são e, mesmo que a distância euclidiana seja uma 

medida de dissimilaridade, ela pode ser considerada como uma medida de similaridade 

devido a essa ser uma característica de informação das proximidades entre os 

elementos.  

Devido à grande quantidade de critérios de similaridade estarem pautadas nas 

diversas possibilidades de aplicação da análise de agrupamentos, elas podem ser 

adaptadas de acordo com a área de pesquisa e dessa maneira, encontrar o método que 

melhor se adéque à particularidade do estudo. 
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2.6.1.2 Coeficientes de Similaridade para Atributos Qualitativos. 

É imperativo o uso de coeficientes que definam o grau de similaridade entre 

elementos de um grupo e, para isto, há critérios disponíveis na literatura que auxiliam 

na procura entre objetos semelhantes. No caso de elementos qualitativos nominais, 

classificam-se os elementos em binários (sim ou não) e, depois, faz a extensão para 

variáveis com múltiplos atributos (BUSSAB et al., 1990). 

Quando a variável qualitativa nominal possui mais de dois níveis, o artifício 

usual é a transformação em variáveis binárias através da criação de variáveis fictícias, 

resolvendo a questão pelo emprego dos coeficientes acima definidos.  

2.6.2 Classificação das Técnicas de Agrupamento 

As técnicas de agrupamento podem ser escolhidas para a análise de um conjunto 

de dados, de acordo com a experiência do pesquisador e o conhecimento do assunto. 

Inicialmente, escolhem-se os elementos que serão analisados, os critérios que definirão 

as semelhanças para, posteriormente, escolher o tipo de método a ser usado, se o 

método hierárquico ou o método não hierárquico. 

2.6.2.1 Métodos Hierárquicos  

Doni (2004) afirma que o método hierárquico consiste em uma série de 

sucessivos agrupamentos ou sucessivas divisões de elementos, onde os elementos são 

agregados ou desagregados. São os métodos que dão forma a análise de agrupamentos e 

estão disponíveis em diversos softwares estatísticos. Compete ao pesquisador conhecer 

e saber qual método mais se adéqua a análise que se pretende realizar.  

Os métodos hierárquicos são: método simples, completo, dos centróides, da 

mediana, das médias, das distâncias e da soma de erros quadráticos ou variância 

(método Ward) (ANDERBERG, 1973).  

 

2.6.2.2 Método simples 

Os métodos simples (ou do vizinho mais próximo) são de fácil aplicação e não 

exigem que o número de grupos seja fixado inicialmente (Albuquerque, 2005) e 

baseiam-se na categorização acumulada dos dados onde, “os agrupamentos entre 

objetos e grupos ou entre grupos são feitos por ligações simples entre pares de objetos, 
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ou seja, a distância entre os grupos é definida como sendo aquela entre os objetos mais 

parecidos entre esses grupos.”  

Doni (2004) afirma que o método de ligação por vizinho mais próximo emprega 

a distância de valor mínimo, em que a distância entre XY e algum outro ponto W é 

calculado conforme mostra a Equação 2.5: 

         (2.5) 

Para o método do vizinho mais próximo tem-se a exemplo, a matriz de dados a 

serem agrupados, como mostra a Figura 2.4.  

 

 

 
 

Figura 2.4 Matriz de dados a serem agrupados para o método simples. 

Fonte: Doni (2004). 

Posteriormente, observa-se a menor distância entre os elementos da matriz, o 

considera como primeiro agrupamento. Observa-se na Figura 2.4 que a menor distância 

está entre os elementos 1 e 4, 3 e 2; com d14 = d32 = 2. De posse dessas informações 

constrói-se a primeira matriz resultante da iteração, conforme Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

0      d(1,4)2  d(1,4)3  d(1,4)5  d(1,4)6 
d2(1,4)       0      2     2,24      7,21 
d3(1,4)        2      0    2,24   6,32 
d5(1,4)      2,24   2,24      0        5 
d6(1,4)      7,21   6,32      5        0 

(1,4) 
2 
3 
5 
6 

 

Figura 2.5: Matriz resultante da primeira iteração do método simples. 

Fonte: Doni (2004). 
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Em seguida, calcula-se as distâncias mínimas através da Equação 2.5, obtendo-

se os seguintes valores da Tabela 2.2: 

Tabela 2.2: Valores das distâncias mínimas. 

Cálculo das distâncias Valor 
d(1,4)2 = min (d12, d42)= min (4,47; 4) 4 
d(1,4)3 = min (d13, d43)= min (4; 4,47) 4 

d(1,4)5 = min (d15, d45)= min (2,24; 2,24) 2,24 
d(1,4)6 = min (d16, d46)= min (2,83; 4,47) 2,83 

Fonte: Doni (2004). 

A Figura 2.6 mostra os valores da matriz resultante das iterações: 

 

 

 

 

 

0   4   4   2,24   2,83 
4  0  2  2,24  7,21 
4  2  0  2,24  6,32 
2,24  2,24  2,24  0  5 
2,83  7,21  6,32  5  0 

(1,4) 
2 
3 
5 
6 

Figura 2.6: matriz resultante das iterações do método simples. 

Fonte: Doni (2004). 

Repete-se os passos acima mencionados até serem obtidas todas as iterações 

possíveis da matriz de dados. Em seguida constrói-se uma Figura 2.7 representando a 

sequência dos grupos formados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Sequência de agrupamentos para o método de ligação simples. 

Fonte: Doni (2004). 
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Segundo Vicini & Souza (2005), as representações dos grupos, são feitas através 

de dendogramas (também conhecidos como fenogramas ou gráfico em árvore) e são 

representações horizontais ou verticais de um resumo gráfico de um trabalho e este 

gráfico é de grande utilidade para a classificação, comparação e discussão de 

agrupamentos.  

Nas linhas verticais (eixo y) dos dendogramas horizontais, ocorrem às 

representações dos grupos unidos por ordem decrescente de semelhança, e a posição da 

reta, na escala ou o eixo x, indica as distâncias entre os grupos que foram formados. O 

dendograma é lido de cima para baixo, quando for feito na forma horizontal. A Figura 

2.8 ilustra o dendograma horizontal e sua interpretação. 

 
Figura 2.8: Dendograma Horizontal. 

Fonte: Vicini & Souza, 2005 

 

As variáveis Var 1 e Var 5 são as que possuem a maior semelhança no 

dendograma da Figura 2.8, por possuírem a menor distância euclidiana, sendo essas a 

formarem o primeiro grupo seguidas das variáveis Var 2, Var 3, Var 8, e assim, 

continuamente, as variáveis serão agrupadas, por ordem decrescente de semelhança, ou 

seja, a Var 9 formou o último grupo do dendograma, o qual manteve-se distinto dos 
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demais grupos formados, pelo fato de essa variável possuir pouca semelhança em 

relação às outras. 

A Figura 2.9 mostra o dendograma vertical e a leitura é feita da direita para 

esquerda, no qual as linhas verticais, ou o eixo y, indicam as distâncias entre os grupos 

que foram formados, e a posição da reta na escala, ou o eixo x, representa os grupos 

unidos por ordem decrescente de semelhança (VICINI & SOUZA, 2005). 

 

 
Figura 2.9: Dendograma Vertical 

Fonte: Vicini & Souza, 2005 

Porém, as representações dos grupos através dos dendogramas não apresentam 

muitas informações, por conta dos elementos mediadores que não são caracterizados.  

2.6.2.3 Método da ligação completa 

O método da ligação completa (ou do vizinho mais distante) segundo Frei 

(2006) é caracterizado pela similaridade entre os elementos de dois grupos que menos 

se parecem, ou seja, observa-se a distância máxima entre o primeiro grupo e os objetos 

distantes, aproximando os dois elementos mais parecidos e de menor distância. 
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Doni (2004) afirma que o método de ligação por vizinho mais distante emprega 

a distância de valor máximo, em que a distância entre XY e algum outro ponto W é 

calculado conforme mostra a Equação 2.6: 

         (2.6) 

O mesmo raciocínio para o cálculo das distâncias mínimas do método simples 

usa-se para o cálculo da distância máxima do método da ligação completa. A Tabela 2.3 

exemplifica os valores de distâncias máximas. 

 

Tabela 2.3: Valores das distâncias máximas. 

Cálculo das distâncias Valor 
d(1,4)2 = max (d12, d42)= max (4,47; 4) 4,47 
d(1,4)3 = max (d13, d43)= max (4; 4,47) 4,47 

d(1,4)5 = max (d15, d45)= max (2,24; 2,24) 2,24 
d(1,4)6 = max (d16, d46)= max (2,83; 4,47) 4,47 

Fonte: Doni (2004). 

A Figura 2.10 mostra a matriz resultante das iterações para o método do vizinho 

mais distante: 

 

 

 

 

 

 

0  4,47  4,47  2,24  4,47 
4,47  0  2  2,24  7,21 
4,47  2  0  2,24  6,32 
2,24  2,24  2,24  0  5 
4,47  7,21  6,32  5  0 

(1,4) 
2 
3 
5 
6 

Figura 2.10: Matriz resultante das iterações para o método da ligação completa. 

Fonte: Doni (2004). 

Repete-se os passos acima mencionados até serem obtidas todas as iterações 

possíveis da matriz de dados. Em seguida constrói-se uma Figura 2.11 representando a 

sequência dos grupos formados:  
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3 2 

 

 

 

 

Figura 2.11: Sequência de agrupamentos realizada no método de ligação completa. 

Fonte: Doni (2004). 

Posteriormente a construção da sequência de agrupamentos, constrói-se os 

dendogramas que representarão os grupos do método da ligação completa. 

2.6.2.4 Método do Centróide 

O método do centróide está relacionado à distância do centro de massa entre dois 

grupos com o objetivo de unir os grupos que possuem a menor distância entre si, através 

dos pontos definidos pelas médias das variáveis caracterizadoras dos indivíduos de cada 

grupo, ou seja, o método do centróide calcula a distância entre dois grupos como a 

diferença entre as suas médias, para todas as variáveis (ALBUQUERQUE, 2005).  

O método do centróide é calculado através da Equação 2.7:  

-      (2.7) 

Em que: Nx e Ny são os números de elementos no grupo x e y, respectivamente; d(xw) 

e d(yw) são as distâncias entre os elementos xw e yw, respectivamente. 

Segue o mesmo raciocínio dos métodos anteriores para o cálculo das distâncias 

do método do centróide. A Tabela 2.3 ilustra os valores das distâncias máximas 

encontradas. 
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Tabela 2.3: Valores das distâncias para o método do centróide. 

Cálculo das distâncias Valor 

d(1,4)2 = -  3,99 

d(1,4)2 =  3,99 

d(1,4)2 =  1,99 

d(1,4)2 =  3,4 

Fonte: Doni (2004). 

 

A Figura 2.12 mostra a matriz resultante das iterações para o método do 

centróide. 

 

 

 
Figura 2.12: Matriz resultante das iterações para o método do centróide. 

Fonte: Doni (2004). 

Repete-se os passos acima mencionados até serem obtidas todas as iterações 

possíveis da matriz de dados. Em seguida constrói-se uma Figura 2.13 representando a 

sequência dos grupos formados:  

 

 

3 33 2 5 2 2 

5 5

 

 

Figura 2.13: Sequência de agrupamentos realizada no método do centróide. 

Fonte: Doni (2004). 

3 
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2.6.2.5 Método de Ward 

O método de Ward está alicerçado, na individualidade de cada elemento formar 

um único grupo. Considerando a primeira reunião de elementos em um novo 

agrupamento, Albuquerque (2005) afirma que a soma dos desvios dos pontos 

representativos de seus elementos, em relação à média do agrupamento, é calculada e dá 

uma indicação de homogeneidade do agrupamento formado.  

O método de Ward é calculado através da Equação 2.8:  

     (2.8) 

Em que: Nx e Ny são os números de elementos no grupo x e y, respectivamente; d(xw) 

e d(yw) são as distâncias entre os elementos xw e yw, respectivamente. 

A Figura 2.14 mostra a matriz resultante das iterações para o método de Ward. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Matriz resultante das iterações para o método Ward. 

(1,4) 0   5,31  5,31  2,65  4,53 
5,31  0  2  2,24  7,21 
5,31  2  0  2,24  6,32 
2,65  2,24  2,24  0  5 
4,53  7,21  6,32  5  0 

2 
3 
5 
6 

Fonte: Doni (2004). 

Os demais passos serão repetidos como descritos anteriormente, sempre 

calculando, para esse método, as distâncias entre os elementos ou grupos de acordo com 

a equação 3.8. A Figura 2.15 mostra a sequência de agrupamentos realizada no método 

de Ward. 
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Figura 2.15: Sequência de agrupamentos realizada no método de Ward. 

Fonte: Doni (2004). 

2.6.3 Métodos Não Hierárquicos 

Ocorre também que os métodos não hierárquicos podem ser considerados 

como métodos que auxiliam nos agrupamentos e são eles: os métodos das k-médias e os 

métodos dos medóides. 

2.6.3.1 Método das K-médias 

O método das k-médias é usado quando se tem muitos elementos a serem 

analisados e cada elemento da amostra é recolocado a menor distância cujo vetor de 

médias é o mais próximo do vetor de valores observados para o respectivo elemento. 

Inicialmente escolhe-se o que será homogêneo dentro de cada grupo e o que será 

heterogêneo entre os grupos. Frei (2006) explica que o método das k-médias possuem 

as seguintes características: 

i. Os n elementos são separados em k grupos aleatoriamente; 

ii. Calculam-se as médias de cada grupo; 

iii. Associam-se os elementos que possuem as médias mais próximas e recalcula-se 

a média do grupo que recebeu o “novo elemento” e o do que “perdeu” o 

elemento; 

iv. Repete-se o item iii até que não haja mais espaço para associação. 
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A Figura 2.16 mostra a sequência de agrupamentos realizada no método das k-

médias. 

 
Figura 2.16: Sequência de agrupamentos realizada no método das k-médias. 

Fonte: Doni (2004). 

2.6.3.2 Método dos medóides 

Este método está relacionado à característica que cada elemento é representado 

como sendo o centro do seu próprio grupo onde, o medóide de cada grupo está 

relacionado ao estabelecimento dos k-grupos para designar os n elementos que 

pertencem a um conjunto X, selecionando de maneira aleatória os k-objetos medóides 

iniciais, ou seja, utiliza-se o valor médio dos elementos em um grupo como um ponto de 

referência, chamado de medóide (DONI, 2004). Posteriormente, cada um dos n-k 

objetos remanescentes é alocado ao grupo cujo medóide está mais próximo, realizando 

inúmeras tentativas de troca de medóides por não medóides e reavaliar qualidade dos 

novos agrupamentos resultantes (BRITO et al., 2011).  

Segundo Doni (2004), a estratégia básica é encontrar K grupos em N elementos 

e, arbitrariamente, encontrar um elemento representativo (medóide) para cada grupo 

onde, cada elemento remanescente é agrupado com o medóide ao qual ele é mais 

similar. Troca-se um dos medóides por um dos não medóides enquanto a qualidade do 

agrupamento resultante é melhorada. 

Dada à grande quantidade de critérios existentes na análise de agrupamentos, 

nem sempre há facilidade em usá-los, pois a escolha dos métodos envolve a habilidade e 

experiência do pesquisador em observar a semelhança e a diferença entre os grupos.  
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2.6.4 Diferenças entre os Métodos Hierárquicos e Não Hierárquicos 

Vicini & Souza (2005); Matos (2007) afirmam que as diferenças dos métodos 

hierárquicos e métodos não hierárquicos são observados sob dois aspectos: 

i. Métodos hierárquicos: o número de grupos da partição é analisado por meio do 

dendograma (ou outro critério disponível e de escolha do pesquisador) e, uma 

vez formados os grupos, eles não serão separados; 

ii. Métodos não hierárquicos: o número de grupos é previamente fixado e os 

elementos dos grupos formados podem ser deslocados para formar outro grupo. 

Matos (2007) corrobora que os métodos hierárquicos podem ser classificados em 

aglomerativos e divisivos. O método aglomerativo é iniciado com a quantidade de 

grupos igual à quantidade de elementos a serem agrupados (k = n) e é concluído com 

todos os elementos em um único grupo (k = 1). Já o método divisivo tem início com 

todos os elementos unidos e vão sendo segmentados até que cada elemento esteja em 

um único grupo. A Figura 2.17 ilustra o esquema dos métodos aglomerativos e 

divisivos: 

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Esquema ilustrativo do método hierárquico divisivo (à esquerda) e aglomerativo (à direita). 

Fonte: O Autor. 

O método aglomerativo inicia-se com os grupos separados e eles vão sendo 

unidos em grupos cada vez maiores até que formem um único grupo. Vicini & Souza 

(2005) afirmam ainda que este procedimento é realizado através do cálculo da matriz de 

distâncias e em seguida, observam-se os grupos formados através do dendograma. Já o 

método divisivo na ótica de Vicini & Souza (2005) tem início com um único grupo e, 

2 3 4 5

2 3 4 5 6

4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6
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posteriormente, é segmentado em grupos menores e na mesma quantidade de grupos 

existentes (respeitando a semelhança dos elementos dentro dos grupos). Sua pouca 

utilização está relacionada à dificuldade em se trabalhar com banco de dados, pois 

torna-se difícil a separação de todos os elementos e além do mais, há um alto custo 

computacional para a realização do estudo deste método (MATOS, 2007). 

Os métodos não hierárquicos são responsáveis por maximizarem a 

homogeneidade intragrupo sem considerar a hierarquia entre os grupos. São 

classificados em monotético (quando se utiliza apenas um atributo para agrupar ou 

separar os elementos de um grupo) e politético (quando diferentes atributos são 

utilizados para classificar os grupos) (COELHO, 2007).  

2.6.5 Técnicas de validação dos agrupamentos 

O julgamento de uma análise de agrupamento no que tange à qualidade dos 

dados estudados é realizado de maneira qualitativa através de gráficos que validam ou 

não validam os grupos formados (MARTINS, 2008). Dentre estas técnicas estão o 

gráfico de silhueta e o gráfico de perfil. 

2.6.5.1 Gráfico de Silhueta 

O gráfico de silhueta ilustra os elementos, que classificados na análise de 

agrupamentos, podem estar bem alocados (x > 1) ou mal alocados (x < 0), de acordo 

com a distância estabelecida e os critérios de proximidade.  

2.6.5.2 Gráfico de Perfil 

Martins (2008) diz que o gráfico de perfil objetiva averiguar a qualidade dos 

agrupamentos e fazer com que a interpretação seja mais rica em detalhes. Onde, no eixo 

das abscissas (x) estão às variáveis estudadas e no eixo das ordenadas (y) estão às 

escalas de medidas, com cada média é representada por um ponto nos eixos cartesianos 

e, com a união dos pontos, observam-se os perfis dos grupos. 

 

2.6.5.3 Correlação Cofenética 

A correlação cofenética, segundo Barroso & Artes (2003), está baseada nas 

comparações entre as distâncias calculadas a partir do agrupamento e aquelas que de 

fato foram observadas, e são usadas com maior freqüência nos métodos de 
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agrupamentos hierárquicos. Albuquerque (2005) assegura que quanto mais próximo a 1 

for o valor da correlação cofenética, menor será a distorção provocada pelo 

agrupamento dos indivíduos com os métodos, ou seja, uma correlação cofenética em 

torno de 0,8 já pode ser considerada um bom ajuste. 

2.6.5.4 Soma dos Quadrados Dentro dos Grupos da Partição (SQDP) 

A soma dos quadrados dos grupos da partição (SQDP) parte do princípio da 

escolha do número final de grupos “G” para saber com quantos grupos a análise será 

iniciada, ou onde o algoritmo deve ser interrompido. A Equação 2.9 é utilizada para 

construir o gráfico que servirá para definir o número inicial G de grupos. 

 

     (2.9) 
 

Quanto menor o valor de G menor é a vantagem de se trabalhar com um número maior 

de grupos. 

Para tanto Gomes (2006) afirma que ao passo em que a análise de agrupamento 

avança, passa-se do estágio k para o estágio k+1, a similaridade entre os grupos que 

estão sendo combinados nos respectivos passos vai decrescendo e, conseqüentemente, a 

distância entre eles vai aumentando, de modo que, se for feito um gráfico do passo (ou 

número de grupos) versus o nível de distância (nível de fusão) do agrupamento de cada 

estágio do processo, pode-se visualizar se há "pontos de saltos" relativamente grandes 

em relação aos demais valores de distância. Em que, estes pontos indicam o número 

ideal onde o algoritmo deve parar, ou seja, o número de grupos final g e a composição 

final dos grupos.  

 

2.7 CUSTOS DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A qualidade nos serviços de energia elétrica está fortemente relacionada com o 

âmbito econômico dado os impactos financeiros de uma sobre a outra. Nesse sentido, 

verificam-se que os problemas relacionados à qualidade de energia elétrica possuem 

custos de interrupção que causam prejuízos às empresas concessionárias de energia e 

implicam nos valores das tarifas a serem cobradas pelas distribuidoras. Observa-se que 

esses custos de interrupção de energia são diferentes para cada tipo de classe 
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consumidora, quais sejam: industrial, residencial, comercial, poder público dentre 

outros e, a determinação destes custos é de difícil realização pelas inúmeras variáveis 

subjetivas envolvidas (SHIGA et al., 2006). Esses custos podem ser classificados, 

segundo Cruz (2007) com base na frequência, duração e a maneira como a interrupção 

de energia aconteceu, se de maneira prevista ou não programada.  

Para as interrupções a nível residencial Shiga et al., (2006) corrobora que o custo 

está associado à necessidade de se conhecer o quanto as residências estariam dispostas a 

pagar para que falhas ou interrupções de energia não ocorressem e, esse mesmo 

raciocínio seria usado para as unidades comerciais e definidos como custos indiretos, já 

que as expectativas dos consumidores é tida como uma "supervisão" da qualidade do 

serviço. Os custos diretos por sua vez, são aqueles que refletem as situações em que a 

ausência de energia elétrica afeta as indústrias quanto às interrupções de seus processos 

produtivos, o que inclui a mão-de-obra, matéria prima dentre outros. 

Para o caso das indústrias, Shiga (2007) afirma que os custos não são uniformes 

e variam de acordo com o tipo de indústria, o quanto são dependentes de energia 

elétrica, a duração e frequência das interrupções, existência ou ausência de geradores 

dentre outros.  

Segundo Cruz (2007), as concessionárias de energia elétrica pontuam os custos 

de interrupção de energia sob seis aspectos:  

i. Perdas de faturamento associadas à energia não suprida;  

ii. Custos de reparos e manutenção no sistema para restabelecimento do serviço; 

iii. Multas impostas pela ANEEL quando a empresa não cumpre as metas de 

continuidade;  

iv. Ressarcimento de prejuízos causados a consumidores;  

v. Gastos com campanhas publicitárias para melhoria de imagem junto a seus 

clientes;  

vi. Redução de lucros associados à energia gerada pelos próprios consumidores.  

Cruz (2007) afirma ainda que a perda de faturamento associada à energia não 

suprida pode ser calculada através do produto entre a tarifa da energia (R$/Kwh) e o 

montante (kWh) não fornecido, sendo que este valor é pouco significativo em relação às 

perdas sofridas pelos consumidores.  
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É importante considerar que o custo de interrupção varia de acordo com o 

horário de interrupção, período do ano, mês a mês e é diferente para cada tipo de 

consumidor (SHIGA, 2007).  

De posse dessas considerações, a realização da estimativa dos custos pautados às 

interrupções de energia elétrica indicarão qual a perda no faturamento da empresa 

distribuidora de energia ao longo dos anos estudados (1998 a 2009), através da relação 

tarifa de energia (R$/Kwh) e montante de energia interrompida (Kwh) conforme 

apresentado no capítulo 3 a seguir, através da equação 3.1, indicando a quantidade de 

Kwh interrompida ano a ano. Esses valores serão indicadores de quanto o índice de 

Mwh, provocado pelos erros humanos influencia nos custos da empresa e gera uma 

perda no faturamento que pode ser bastante 

significativa.
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3. METODOLOGIA  

3.1 Aplicação da Técnica de Agrupamento 

3.1.1 Definição de objetivos, critérios, escolha de variáveis e objetos 

Este estudo tem por objetivo diagnosticar qual processo de Berlliner, 

comportamento elementar e modo de erro estão causando maiores interrupções de 

energia elétrica, fornecendo informações sobre as principais causas do erro, tendo como 

critérios delimitantes, a grande quantidade de blecautes ocorridos no Brasil entre os 

anos de 1998 e 2009. Os modos de erro, processo de Berliner e comportamento 

elementar são as variáveis que, conjuntamente são responsáveis pelas interrupções de 

energia elétrica. Conforme ilustrado na Figura 3.1. 

 

3.1.2 Obtenção dos Dados 

Os dados foram obtidos através do levantamento sobre erros humanos feitos 

por Vilela (2013) os quais são descritos 131 erros que causaram apagões, decorridos ao 

longo de 11 anos. Posteriormente ao estudo da tese deste autor, foi realizada a 

ampliação da taxonomia através da inclusão do tipo de erro "lapso" (já que na base da 

dados este tipo de erro não era considerado) dada a necessidade de se conhecer quais 

erros eram decorrentes da falta de memória ou esquecimento do indivíduo que estava 

realizando a atividade, deixando assim o modelo mais completo, pois dessa maneira se 

dispõe de um modelo completo para análise do erro humano. Em seguida, foi realizado 

um re-ordenamento dos erros adequando-os ao "lapso" identificando quais eram os 

fatores causadores das interrupções de energia. 

3.1.3 Tratamento dos dados  

Quanto à padronização quantitativa, os grupos foram formados considerando as 

similaridades e dissimilaridades onde quanto mais semelhantes fossem, menor a 

distância euclidiana entre eles e, quanto menos semelhantes maior seria esta mesma 

distância. Logo, a padronização foi realizada de acordo com as similaridades ou 

dissimilaridades entre os agrupamentos. 
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No que tange à padronização qualitativa, como se dispõe de dados nominais, 

usou-se a transformação dos dados em variáveis binárias para poder medir o grau de 

similaridade entre os elementos de um grupo. 

3.1.4 Escolha de critérios de similaridade 

Após o estabelecimento das etapas anteriores, utilizando-se o software R, 

testaram-se os métodos hierárquicos: simples, completo, do centróide e de ward e os 

métodos não hierárquicos das k-médias e dos medóides, para K=2, 3, 4 e 5, obtendo 

para cada K alocado em cada método, um gráfico de silhueta (o qual verifica a 

qualidade dos agrupamentos e observa a proximidade entre os elementos do seu grupo e 

do grupo vizinho) e um gráfico de perfil (que mostra o comportamento do grupo de 

acordo com as variáveis estudadas e quão próximas estão umas das outras).  

A escolha do método foi realizada baseado nos métodos de validação da análise 

de agrupamentos, quais sejam: gráficos de silhueta (ilustra os elementos, que 

classificados na análise de agrupamentos, podem estar bem alocados (x > 1) ou mal 

alocados (x < 0), coeficiente de correlação cofenético (compara as distâncias calculadas 

a partir do agrupamento e aquelas de fato foram observadas. Quanto mais próximo a 1 

for o valor da correlação cofenética, menor será a distorção provocada pelo 

agrupamento dos indivíduos com os métodos), gráfico de perfil ( averiguar a qualidade 

dos agrupamentos e fazer com que a interpretação seja mais rica em detalhes) e índice G 

(utilizado para saber com quantos grupos a análise dos métodos não hierárquicos será 

iniciada). De posse da escolha do método a ser utilizado, calculou-se o índice G, 

sabendo que, quanto menor o valor de G menor é a vantagem de se trabalhar com um 

número maior de grupos.  

3.1.5 Adoção e execução de um algoritmo de Análise de Agrupamentos 

(métodos hierárquicos e não hierárquicos) 

Após escolha dos critérios de similaridade e testá-los para os agrupamentos de 

K=2, 3, 4 e 5, utilizar-se-á do coeficiente cofenético e do cálculo do índice G dos grupos 

até que se obtenha, o melhor agrupamento para se trabalhar na análise de dados. 
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3.1.6 Apresentação dos resultados 

Com os resultados dos métodos aplicados e a alocação de cada um dos 131 

elementos em cada grupo designado pela análise de agrupamentos, os resultados serão 

apreciados à luz dos agrupamentos de elementos que causaram maior interrupção de 

energia elétrica. 

3.1.7 Avaliação e interpretação dos resultados 

Os resultados foram avaliados de acordo com as variáveis taxonômicas 

propostas como: processo de Berliner, nível de erro, comportamento elementar, modo 

de erro e tipo de erro e interpretados sob a ótica da quantidade de energia que deixou de 

ser fornecida (Mwh). A Figura 3.1 ilustra o passo a passo dos procedimentos 

metodológicos abordados neste trabalho. 

 
 

Diagnóstico do processo de Berlliner, 
comportamento elementar e modo de 
erro que são responsáveis pelas 
maiores interrupções de energia 
elétrica. 

Obtenção e ampliação da base de dados indicando 
qual processo de Berlinner, comportamento 
elementar e modo de erro são os maiores 
causadores de interrupções de energia elétrica. 

 

 

 

/ 

 Escolha dos critérios de similaridade 
ou dissimilaridade. 

Tratamento dos dados considerando as 
similaridades e dissimilaridades entre os grupos 
e, posteriormente a transformação dos dados em 
variáveis binárias.

 

 

 

 Adoção e execução de um 
método hierárquico ou não-
hierárquico. 

Apresentação dos resultados à luz dos grupos 
que forneceram uma maior quantidade de 
energia interrompida.  

 
Os resultados foram avaliados de acordo com as 
variáveis taxonômicas propostas e interpretados sob a 
ótica da quantidade de energia que deixou de ser 
fornecida (Mwh)  

Figura 3.1: Passo a passo dos procedimentos metodológicos abordados. 

Fonte: O Autor. 
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3.1.8 Validação dos Métodos 

A validação dos métodos foi realizada através dos gráficos de silhueta, do 

coeficiente cofenético, do gráfico de perfil e do índice G. 

3.2 Estimação dos custos de interrupção de energia elétrica 

Os custos de interrupção de energia elétrica foram estimados de acordo com o 

método proposto por Cruz (2007) em que produto da tarifa de energia (R$/Kwh) pelo 

montante de energia não interrompida (Kwh) fornecerão a perda de faturamento da 

empresa, conforme ilustra a Equação 3.1.  

Perda de faturamento = (R$/Kwh)*(Kwh)      (3.1) 

Em que: (R$/Kwh) é o produto da tarifa de energia; (Kwh) montante da energia 

interrompida 

Para tanto os valores referentes às quantidades de energia interrompidas, serão 

transformadas de Mwh para Kwh através da seguinte consideração: 1Kwh = 0,001 Mwh 

e, posteriormente, calculadas as perdas de faturamento através da Equação 3.1. 

Foram calculados os custos de interrupção a cada ano, de 1998 a 2009. A nível 

deste trabalho serão abordadas apenas as perdas de faturamento associadas à energia 

não suprida, através das tarifas médias de fornecimento por classe de consumo 

(residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública, serviço 

público, consumo próprio, rural aquicultor, rural irrigante) extraídas de Bonini, (2011), 

DIEESE, (2007) e relatórios da ANEEL dispostos no endereço eletrônico foram 

consideradas para o cálculo dos custos de energia elétrica. 

É importante destacar que há na literatura fórmulas que auxiliam na 

identificação do custo de interrupção de energia a nível nacional e regional, a exemplo 

do trabalho de LaCommare et al., (2004). Porém, pela indisponibilidade de dados 

referentes a custos para realização desta análise, optou-se por se fazer uma estimação 

dos mesmos, para mostrar à empresa estudada, o quanto ela perde em faturamento com 

os blecautes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise de Dados 

4.1.1 Análise de Agrupamentos 

Após a adaptação do modelo com a inclusão do tipo de erro "lapso" que 

auxiliará a identificação dos erros devido a falta de memória ou esquecimento, a 

estrutura taxonômica adquire a seguinte configuração apresentada no Quadro 4.1.  

Quadro 4.1: Taxonomia ampliada. 

Processo de 
Berliner 

Domínio do 
erro 

Comportamento 
elementar 

Modo de erro Tipo de 
erro 

Cognitivo Habilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento 

Calcular 
Escolher 
Decidir 
Comparar 
Interpolar 
Verificar 
Lembrar 

Se Habilidade 
Deslize de dupla captura 
Omissão após interrupção 
Redução de 
intencionalidade 
Confusão perceptiva 
Erros de interferência 
Omissão 
Repetição 
Inversão 

LAPSO 

Comunicação Responder 
Informar 
Solicitar 
Registrar 
Ordenar 
Receber 
 

AÇÃO 
Se Regra 
Primeiras exceções  
Sinais e não sinais 
Sobrecarga informacional 
Força de regra 
Regras gerais 
Redundância 
Rigidez 
Deficiências na 
codificação 
Ações deficientes 
     -regras erradas 
     -regras não elegantes 
     -regras não 
aconselháveis 

Perceptivo Inspecionar 
Observar 
Ler 
Monitorar 
Explorar 
Detectar 
Identificar 
Localizar 

ENGANO 
Se conhecimento 
Seletividade 
Memória de trabalho 
Limitada 
Viés de confirmação 
Excesso de confiança 
Revisão enviesada 
Efeito halo 
Correlação ilusória 
Causalidades 
Complexidades  

Motor Mover 
Segurar/puxar 
Dar 
Remover 
Descartar 
Devolver 
Posicionar 
Ajustar 
Digitar 
Instalar 

Fonte: Adaptado de Vilela (2013). 
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Com a estrutura adaptada, procurou-se identificar quais os elementos que são 

responsáveis pelas maiores interrupções de energia elétrica, através da Análise de 

Agrupamentos. Os dados foram consolidados no Software R que este gerou os gráficos 

de silhueta e o gráfico de perfil. 

Ademais, a ocorrência e quantificação destes, foram demonstradas e assim, 

ações mitigadoras e compensatórias poderão ser planejadas futuramente de forma 

eficiente, ou seja, tratando da raiz do problema. O Quadro 4.2 define as variáveis e os 

indicadores abordados na pesquisa. 

Quadro 4.2: Variáveis e indicadores da pesquisa 

VARIÁVEIS DE PESQUISA INDICADORES 
Processo de Berliner Composto pelos processos cognitivos, perceptivos, motor e de 

comunicação. 
Nível de Erro Nível de regra, nível de conhecimento e nível de habilidade. 
Comportamento Elementar Composto por 32 verbos que, divididos entre os quatro 

processos de Berliner, definem o tipo de atividade que estava 
sendo realizada quando no momento do erro; 
 

Modo de Erro Composto de 28 maneiras de avaliar como o erro aconteceu: 
se o erro foi baseado na agilidade das atividades rotineiras 
(nível de habilidade), se foi devido ao algum descumprimento 
de regras (nível de regra) ou devido a experiência (nível de 
conhecimento); 

Tipo de Erro Erros ocorridos devido ao erro na ação (deslize); Erros 
decorrentes de esquecimentos (lapsos); e erros relacionados a 
enganos (mistake).  

Fonte: O Autor. 

 

Com a taxonomia ampliada foi aplicada a análise de agrupamentos com o 

objetivo de conhecer os erros que interferem na interrupção de energia elétrica e quais 

eram mais evidentes.  

Com base nos algoritmos de agrupamentos, para os métodos hierárquicos foram 

aplicados: o método simples, completo, das médias, do centróide, Ward e para os 

métodos não hierárquicos foram aplicados: o método das k-médias e medóide, com o 

objetivo de comparar os indivíduos que possuem características mais semelhantes em 

relação ao processo de Berliner, modos de erro, comportamentos elementares, pois esses 

elementos são os que influenciam diretamente o tipo de erro, sendo este último portanto, 

consequência daqueles citados. Quanto ao nível de erro (ou domínio de erro) por estar 

diretamente relacionada ao modo de erro e seus desdobramentos este nível não foi 

observado. Observou-se também a variável que quantifica a energia elétrica que deixou 
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de ser fornecida (Mwh) no erro humano e que acarretam a interrupção de energia 

elétrica.  

Foram realizados os agrupamentos com 2, 3, 4 e 5 grupos para os métodos 

hierárquicos e não hierárquicos e usada a distância euclidiana para compor a matriz de 

distâncias. Inicialmente, serão apresentados os resultados para os métodos hierárquicos 

conforme ilustram as Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 a seguir. 

 

 
Figura 4.1: Gráficos de silhueta para os métodos hierárquicos com K=2. 

Para os métodos hierárquicos, foram construídos os gráficos de silhueta para 

K=2, K=3, K=4 e K=5 grupos. O gráfico de silhueta para os métodos: completo 

(vizinho mais longe) e de Ward, possuem valores negativos, indicando uma má 

alocação dos dados nos grupos, isto é, alguns elementos estão, em média, mais 

próximos dos elementos do grupo vizinho do que do seu próprio grupo. Já os métodos 

simples, das médias e dos centróides para K=2 grupos, forneceram um bom 

agrupamento de dados, porém, quando calculado o coeficiente cofenético, obteve-se os 

seguintes valores de correlação cofenética, conforme mostra a Tabela 4.1:  
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Tabela 4.1: Valores para o Coeficiente de Correlação Cofenético. 

Métodos 

Simples Médias Centróide 

0,5719 0,8179 0,8218 

Fonte: O Autor. 

Conforme observado na Tabela 4.1, o método que obteve melhor desempenho de 

acordo com o coeficiente de correlação cofenético foi o método hierárquico do 

centróide, assim, dentre os métodos hierárquicos, este foi o escolhido. 

A correlação cofenética é um coeficiente que tem a finalidade de validação de 

análise de agrupamento. Após a realização do método precisa-se de métodos de 

validação, para saber se esse método teve bom desempenho. 

De posse do valor coeficiente de correlação para o método do centróide, 

construiu-se um gráfico de perfil para mensurar a qualidade desse agrupamento com 

K=2. Na Figura 4.2, observa-se o gráfico de perfil para o referido agrupamento. Em 

que, as letras A, B, C e D que encontram-se no eixo das abscissas (x) são, 

respectivamente: Mwh, Modo de erro; processo de berliner e comportamento elementar 

e no eixo das ordenadas (y) estão as médias das variáveis de acordo com cada grupo, 

como mostra a Figura 4.2:  

 
Figura 4.2: Gráfico de Perfil para o método do centróide com K=2. 

O Gráfico de Perfil ilustra que os comportamentos dos grupos de acordo com as 

variáveis estudadas, são semelhantes, ou seja, para a variável Mwh (A) ambos os grupos 

possuem a mesma média, próximos a zero. Para o processo de Berliner (C), a diferença 
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entre as médias foi pequena. Já para as demais variáveis modo de erro (B) e 

comportamento elementar (D) a diferença entre as médias dos grupos é considerável, 

todavia, o comportamento de crescimento e decrescimento das médias das variáveis 

entre os grupos é o mesmo. Isso faz com que esses grupos não estejam tão distintos 

assim e portanto, K=2 não seja significativo para a análise. 

Nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 pode-se observar os gráficos de silhueta para K=3, 

K=4 e K=5, respectivamente. Esses gráficos apresentaram também valores negativos, 

indicando que uma má alocação dos elementos no grupos formados. 

 
Figura 4.3: Gráficos de silhueta para os métodos hierárquicos com K=3. 
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Figura 4.4: Gráficos de silhueta para os métodos hierárquicos com K=4. 

 
Figura 4.5: Gráficos de silhueta para os métodos hierárquicos com K=5. 

Como os métodos hierárquicos não apresentaram resultados satisfatórios, deu-se 

início ao procedimento dos métodos não hierárquicos. Para saber com quantos grupos a 

análise seria iniciada, através dos métodos não hierárquicos, usou-se o índice G 
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mencionado na Equação 3.9. Assim, observando a Figura 4.6, vemos que G estabiliza, 

ao redor do número 5, porém não há muita vantagem em passar de quatro para cinco 

grupos, dado que a diferença do índice G para uma solução de quatro e cinco grupos é 

pequena, ou seja, a partir do índice G, uma solução com quatro grupos é ideal.  

 

Figura 4.6: Valores para o índice G. 

Ainda que o índice G da Figura 4.6 apresente que o melhor agrupamento é com 

K=4, foi realizado o procedimento das k-médias para K=2, 3 e 5, os quais apresentaram 

valores negativos no gráfico de silhueta. Nesse sentido a utilização do agrupamento 

K=4 foi satisfatório, pois nenhum valor da silhueta foi negativo, fortalecendo o 

anteriormente relatado com o índice G e explicitado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Gráficos de silhueta para o método não hierárquico das K-médias, com K=2, K=3, 

K=4 e K=5. 

Os agrupamentos realizados a partir do método k-medóides com 2, 3, 4 e 5 

grupos, não tiveram uma boa representação no gráfico da silhueta, apresentando nestes, 

valores negativos, conforme ilustra o Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Gráficos de silhueta para o método não hierárquico k-medóide. 

Como o método do medóide não apresentou bom desempenho, escolheu-se o 

método das k-médias para análise dos agrupamentos, usando K=4, para os fatores que 

podem ser os possíveis causadores de interrupção de energia elétrica. 

As análises dos quatro grupos foram realizadas baseadas nas semelhanças entre 

os elementos de cada grupo e as diferenças entre eles, de forma que os grupos 1 e 2 

possuem como semelhanças o processo de Berliner "motor", com o comportamento 

elementar de "remover", sendo diferenciados pelos modos de erro inerentes a cada um 

deles, com o grupo 1 afetado pelo modo de erro "sinais e não sinais" e o grupo 2 com 

"deficiências na codificação", resultando em tipos de erro de ação. O Quadro 4.3 mostra 

a principal diferença entre os grupos1 e 2. 

Quadro 4.3: Principal diferença entre os grupos 1 e 2. 

TIPOS DE 
ERRO 

MODO ERRO  PROCESSO DE 
BERLINNER  

COMPORTAMENTO 
ELEMENTAR 

Ação Sinais e não sinais Motor   Remover 

Ação Deficiências na 
codificação 

Motor  Remover 

Fonte: O Autor. 
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Já os grupos 3 e 4 possuem como principais semelhanças o processo de 

Berliner e comportamentos elementares em: cognitivo com decidir, motor com mover, 

perceptivo com identificar, perceptivo com observar e suas diferenças estão nos modos 

de erro inerentes a cada grupo que são: a confusão perceptual, o excesso de confiança, 

força de regra, omissões, a rigidez, seguidas omissões, sinais e não sinais, ações 

deficientes, deficiências de codificação, regras gerais, revisões tendenciosas, sobrecarga 

de informações e viés de confirmação, resultando em tipos de erros de enganos e de 

ação. O Quadro 4.4 mostra a principal diferença entre os grupos 3 e 4. 

Quadro 4.4: principal diferença entre os grupos 3 e 4. 

TIPOS DE 
ERRO 

MODO ERRO  PROCESSO DE 
BERLINNER  

COMPORTAMENTO ELEMENTAR 

Engano Sobrecarga de 
informações 

Cognitivo  Decidir  

Ação Revisão contrária  Motor Mover 

Engano Confusões perceptuais Perceptivo  Observar 

Fonte: O Autor. 

 

Isoladamente, os grupos são responsáveis por uma determinada quantidade de 

energia que deixou de ser fornecida, sendo influenciados pelos comportamentos 

elementares dos indivíduos que por sua vez, tem um conjunto de elementos que são 

influenciadores do erro, conforme explicado a seguir. 

i. O grupo 1 teve apenas um elemento em seu grupo e este apresentou um 

total de 1402,24 Mwh de carga interrompida do processo motor, devido a informações 

contraditórias (sinais e não sinais) ou omissas que causaram o lançamento da regra 

errada, originando um erro baseado na regra da remoção de algum equipamento ou 

maquinário, com o tipo de erro baseado na ação com 1042,24 Mwh. Este grupo possui 

essa única falha, dada a grande quantidade de energia que isoladamente, foi gerada. 

ii. O grupo 2 apresentou um total de 38 elementos que juntos, tiveram 

1030,46 Mwh de carga interrompida, com o processo motor responsável por 801,07 

Mwh ou 77,74% das interrupções, seguido do processo cognitivo com 228,29 Mwh ou 

22,15%. O comportamento elementar de "remover" originou um total de 739,37 Mwh 

de carga interrompida, ou seja, esta 71,77% das interrupções foi decorrente dele e, o 

"relembrar" gerou um total 228,29 Mwh de carga interrompida com 22,16% das 

interrupções. Os modos de erro de: confusões perceptuais tiveram 800,05 Mwh ou 
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77,66% e a revisão tendenciosa com 4,01% dos erros e um total de 42,43 Mwh de carga 

não fornecida. Os tipos de erro lapso, ação e engano foram responsáveis, 

respectivamente por 228,28 Mwh, 798,28 Mhw e 3,57 Mwh. Do total de Mwh 

interrompidos nesse grupo, 228,28 ou 22,15% foi decorrente do lapso, 798,28 ou 

77,47% foi decorrente do tipo de erro de ação e 3,57 ou 0,45% do tipo de erro engano. 

iii.  Com 51 elementos no grupo 3, o total de energia interrompida do foi de 

2133,25 Mwh de interrupção de carga, tendo o processo perceptivo com 1485,20 Mwh 

o que corresponde a 69,62% como fator influenciador dos erros, seguido do processo 

motor com 582,74 Mwh ou 27,32%. O valor total dos comportamentos elementares 

"identificar" tiveram 1485,20 Mwh ou 69,62% e o total do mover 579,03 Mwh de carga 

interrompida ou 27,71%. Já os modos de erro: confusões perceptuais foram 

responsáveis po 2064,94 Mwh ou 96,80% dos erros, seguido pelo modo de erro força de 

regra que totalizou 35,40 Mwh de carga interrompida ou 1,66%. Desse total de 2133,25 

Mwh, 23,19% ou 494,81 Mwh foi decorrente do tipo de erro ação e 1638,43 Mwh ou 

76,80% do engano 

iv. 2341,69 Mwh foi a quantidade total de carga que deixou de ser fornecida 

para os 41 elementos este grupo 4. O processo cognitivo foi o maior motivador das 

interrupções com 2218,21 Mwh ou 94,73%, seguido dos processos perceptivos com 

114,23 Mwh ou 4,880% e motor com 9,25 Mwh ou 0,40%. O comportamento 

elementar, por sua vez, teve três ações responsáveis pelo erro, quais sejam: o comparar 

com 26 repetições e um total de 1691,61 Mwh ou 72,24%; o decidir com 8 repetições e 

506,11 Mwh, o que equivale a 21,61%; e o inspecionar com 2 repetições e 111,45 Mwh 

ou 4,76%. Dos 195,56 Mwh ou 8,35% foram interrompidos por causa das ações 

deficientes, 384,50 Mwh devido a deficiências de codificação ou 14,88% e 1519,01 

Mwh devido a revisões tendenciosas ou 64,86%; sendo responsáveis por 1795,35 Mwh 

ou 76,67% dos enganos e 22,90% ou 536,33 Mwh decorrentes do tipo de erro ação. 

A Tabela 4.2 apresenta um resumo das variáveis observadas em relação a 

porcentagem da carga total interrompida. 
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Tabela 4.2: Resumo das variáveis observadas em relação à porcentagem da carga total interrompida. 

51 elementos; 
2133,25 Mwh 

41 elementos; 
2341,69 Mwh 

1 elemento; 
1402,24 

 

Variáveis 
Estudadas 

Categorias Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Porcentagem da carga total interrompida (%) 

Berlliner 
Cognitivo  22,15  94,73 

Motor 100 77,71 27,32 0,40 
Perceptivo   69,92 4,88 

Comportamento 
Elementar 

Sinais e não 

sinais  

100    

Remover   71,77   

Relembrar   22,16   

Identificar    69,92  

Mover    27,71  

Comparar     72,24 

Decidir     21,61 

Inspecionar     4,76 

Tipos de erro 
Ação 100 77,47   

Lapso     

Engano   76,80 76,67 

Modos de Erro 

Confusão 
perceptual  

  96,80  

Revisão 
tendenciosa  

 4,01  64,86 

Força de regra  100  1,66  

Ações 

deficientes  

   8,35 

Deficiências 
na codificação  

   14,88 

38 elementos; 
1030,46 Mwh 

Fonte: O Autor. 
 

De acordo com o exposto, tem-se a porcentagem de carga total interrompida por 

cada grupo, em relação a cada categoria, como por exemplo: o grupo 2 teve um total de 

1030,46 Mwh de carga interrompida, do qual 801,07 Mwh foi devido ao processo 

motor, o que corresponde a 801,07/1030,46=77,74% do total desse grupo. 

Percebe-se que há uma grande repetição de algumas das características da 

taxonomia ampliada, nos agrupamentos com K=2, 3 e 4 grupos, e que causam grandes 

quantidades de interrupção de energia (Mwh), tendo o Processo cognitivo o maior 

índice de ocorrências entre os três grupos, com 94,73%, o modo de erro “confusão 

perceptiva” que totalizou a maior quantidade de energia interrompida 2064,94 Mwh, o 
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comportamento “comparar” ocasionou a parada 1691,91 Mwh de energia e o tipo de 

erro "ação" foi o de maior incidência dos erros humanos com 77,47% de Mwh 

interrompido. 

Considera-se que os erros humanos advêm inicialmente de uma das categorias 

dispostas no processo de Berliner e que resultam em um encadeamento dos outros 

quatro domínios do erro (tipo de erro, nível de erro, comportamento elementar e modo 

de erro). Quando ocorre do indivíduo ter o processo cognitivo como o elemento 

ocasionador dos erros, entende-se que o trabalhador no momento de decisão sobre qual 

regra usar para uma determinada atividade, escolheu, inconscientemente, a regra mais 

forte em detrimento da mais fraca, quando não necessariamente a regra mais forte seria 

a aplicável a determinada situação. Decorrente da cognição, o comportamento elementar 

“comparar”, que está relacionado à identificação de semelhanças ou diferenças entre 

dois ou mais objetos, foi a de maior ocorrência, devido a dificuldade em tomar a decisão 

correta quando na escolha entre dois ou mais elementos.  

Nesse sentido, fica claro que o trabalhador não possui conhecimentos específicos 

sobre a(s) atividade(s) que está (ão) desempenhando, e supõem que uma determinada 

regra, se enquadra em todas as outras que lhe são semelhantes. Neste cenário, a 

confusão perceptiva se faz presente quando considera-se que na rotina de trabalho, os 

indivíduos realizam suas atividades sem prestar atenção no que estão fazendo como por 

exemplo: acionar um dispositivo que está em uma posição próxima a que está 

acostumado a operar ou um dispositivo similar, que ocasionará o disparo de uma regra 

que não se enquadra ideal.  

Nesse ínterim Begosso (2005) afirma que um modelo que descreve os tipos de 

erro compatíveis com o modelo de processamento humano de Rasmussen, Reason e 

Berliner, fornece um modelo de erros mais amplo com uma maior discriminação dos 

erros. 

4.2 Estimação dos custos de energia elétrica. 

A perda no faturamento de energia elétrica está ilustrado na Tabela 4.3 em que, 

o produto tarifa de energia (R$/Kwh) por energia interrompida (Kwh) fornecerá o custo 

da interrupção de energia ao longo dos anos estudados (de 1998 a 2009), bem como o 

total da perda de faturamento ao logo deste período devido aos blecautes ocorridos. 
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Tabela 4.3: Perdas de faturamento associadas à interrupção de energia, através das tarifas médias de 

fornecimento 

ANO Tarifa de energia (R$/Kwh) Energia interrompida (Kwh) Perda no faturamento 
1998 86,57 145090 12.560.441,30 
1999 95,86 166020 15.914.677,20 
2000 108,50 862800 93.613.800,00 
2001 122,88 256160 31.476.940,80 
2002 143,05 1711970 244.897.308,50 
2003 183,39 522710 95.859.786,90 
2004 214,71 539810 115.902.605,10 
2005 244,09 969350 236.608.641,50 
2006 258,29 830390 214.481.433,10 
2007 260,49 265840 69.248.661,60 
2008 248,45 46740 11.612.553,00 
2009 261,00 399230 104.199.030,00 

Total  1.246.375.879,00 
 

Fonte: O Autor a partir de dados obtidos da ANEEL. 

 

De acordo com o exposto, tem-se que ao longo de 11 anos de interrupção de 

energia elétrica devido a erros humanos, a empresa estudada teve uma perda no 

faturamento no âmbito de R$ 1.246.375.879,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e seis 

milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais).  

Os custos calculados são apenas estimativas e podem estar sub ou super 

mensurados devido a coleta de dados, as interpretação dos registros de erro humano, da 

realização da análise de agrupamentos, mas que de alguma forma refletem o quanto a 

empresa estudada tem de prejuízo por causa dos erros humanos. Os erros humanos 

referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 não foram calculados devido a 

indisponibilidade dos dados referentes a esses anos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusão 

A contribuição para este trabalho está fundamentada na inclusão do tipo de erro "lapso" 

ao modelo de identificação dos erros humanos onde seu principal objetivo é verificar a 

incidência desses erros devido à falta de atenção e/ou falha de memória e que são causadores de 

interrupção de energia elétrica, juntamente com uma estimativa dos custos associados a esses 

erros. 

Foi verificado que a incidência dos erros humanos é devido à falta de atenção do 

trabalhador quando na tomada de decisão em suas operações, o que fica evidenciado no alto 

índice de confusões perceptuais, responsáveis por 2064,94 Mwh de carga interrompida e por 

76,80% dos erros relacionados ao tipo de erro engano. 

Através da realização da análise de agrupamento, o grupo 4 foi o que apresentou uma 

maior quantidade de energia interrompida com 2341,69 Mwh e, dentro os elementos 

constituintes do processo de Berliner, o processo cognitivo foi o maior motivador das 

interrupções com 94,73% de incidência, assim como o comportamento elementar de 

“comparar” com 1691,61 Mwh de energia interrompida. Em contrapartida, a maior interrupção 

por parte do tipo de erro está no grupo 2, com o tipo de erro ação com 77,47% das ocorrências 

ou 798,28 Mwh. 

Nesse contexto, percebe-se que os erros humanos são eventos ocasionadores em grande 

parte das ocorrências de interrupção de energia elétrica, devido à ausência de conhecimento ou 

treinamento dos trabalhadores para execução de uma determinada atividade. Contanto, deve-se 

ponderar que estas considerações sobre o erro humano, não são gerais para todos os erros do 

setor elétrico e sim, específicas deste estudo. 

Devido às altas porcentagens de erros humanos para os 131 casos de erros humanos 

estudados, a estimativa dos custos decorrentes das interrupções de energia apresentaram o valor 

de R$ 1.246.375.879,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e seis milhões, trezentos e setenta e 

cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais), referentes aos anos de 1998 a 2009, o que reforça 

ainda mais a idéia da relação de erros humanos com o aspecto econômico. Diante dessa 

assertiva, os erros humanos devem ser observados à luz dos modos de erro que ocasionam 

interrupções de energia elétrica e estes devem ser minimizados de modo que a perda de 

faturamento seja reduzida, quando não evitada. 
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O que pode ser feito por parte da organização para que ocorra uma redução dos erros 

humanos e consequentemente dos custos inerentes, são: treinamentos, elaboração de cartilhas, 

wokshops que auxiliem no desenvolvimento do saber humano, palestras, para que dessa 

maneira, a incidência de erros possa ser minimizada, bem como dos prejuízos financeiros. 

Diante destas análises, conclui-se que os erros humanos ocorrem em sua maneira 

quando há a violação de alguma regra que gera uma decisão equivocada e que, por 

conseqüência acarreta as interrupções de energia. Percebe-se, no entanto, que os erros 

apresentam limitações no que concerne ao comportamento humano, dado a inviabilidade de se 

conhecer/saber o que se passa com cada indivíduo em seu âmbito tanto pessoal quanto 

profissional, e que interferem na execução de suas atividades.  

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Para os trabalhos futuros propõem-se:  

Desenvolvimento de um modelo matemático para quantificação da probabilidade de 

interrupção de fornecimento de energia elétrica devido a erros humanos. 
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APÊNDICE: BASE DE DADOS DO ERRO HUMANO. 



 
Erro Data Carga 

Interrompida 
(Mw) 

Duração 
Interrupção 

(Min) 

Quantidade de 
Energia interromida 

(Mwh) 

Nível de 
Erro 

Tipo de 
Erro 

Modo de Falha Processo Berlinner Comportamento 
elementar 

1 1998 171 9 25,65 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Position  
2 1998 66,23 3 3,31 Skill  Mistake  Omissions  Perceptive  Monitored  
3 1998 82,47 14 19,24 Skill  Mistake  Omissions  Perceptive  Monitored  
4 1998 70 56 65,33 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
5 1998 126,2 15 31,55 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
6 1999 1,32 8 0,18 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Adjust  
7 1999 9,54 13 2,07 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Push/pull  
8 1999 40 18 12,00 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Perceptive  Inspect  
9 1999 107 50 89,17 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
10 1999 9 52 7,80 Knowledge  Slip  Biased reviewing  Motor  Move  
11 1999 36 19 11,40 Rule  Slip  Rule strenght  Motor  Push/pull  
12 1999 11 8 1,47 Knowledge  Slip  Overconfidence  Motor  Typing  
13 1999 26 31 13,43 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Discard  
14 1999 4 2 0,13 Rule  Mistake  Countersigns and nonsigns  Perceptive  Located  
15 1999 12 6 1,20 Rule  Mistake  Countersigns and nonsigns  Motor  Move  
16 1999 45 23 17,25 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
17 1999 400 1 6,67 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Push/pull  
18 1999 38,8 5 3,23 Rule  Slip  Rigidity  Motor  Adjust  
19 1999 0,6 73 0,73 Rule  Mistake  Countersigns and nonsigns  Communication  Register  
20 2000 12 36 7,20 Skill  Lapse Omissions  Cognitive  Remember  
21 2000 75 12 15,00 Rule  Mistake  Information overload  Cognitive  Decide  
22 2000 1,5 41 1,03 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Decide  
23 2000 221 27 99,45 Rule  Slip  Action deficiences  Perceptive  Inspect  
24 2000 16 3 0,80 Rule  Mistake  Information overload  Cognitive  Decide  
25 2000 10 2 0,33 Rule  Slip  Encoding deficiences  Cognitive  Choose  
26 2000 60 11 11,00 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Push/pull  
27 2000 28 10 4,67 Knowledge  Slip  Biased reviewing  Motor  Remove  

 
 



 
28 2000 99,4 150 248,50 Knowledge  Slip  Biased reviewing  Cognitive  Decide  
29 2000 110 11 20,17 Knowledge  Mistake  Confirmation bias  Cognitive  Choose  
30 2000 41 2 1,37 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Decide  
31 2000 20 8 2,67 Skill  Slip  Omission following interruptions  Perceptive  Monitored  

32 2000 20,4 4 1,36 Rule  Mistake  Information overload  Motor  Position  
33 2000 13 5 1,08 Rule  Mistake  First exceptions  Motor  Position  
34 2000 6,6 1 0,11 Knowledge  Slip  Overconfidence  Motor  Position  
35 2000 52 511 442,87 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
36 2000 15 16 4,00 Rule  Mistake  General rule  Cognitive  Compare  
37 2000 18 1 0,30 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Motor  Hold  
38 2000 18 3 0,90 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
39 2001 60,52 130 131,13 Skill  Lapse Omissions  Cognitive  Remember  
40 2001 90,3 9 13,55 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
41 2001 64,4 23 24,69 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
42 2001 34 14 7,93 Knowledge  Lapse Biased reviewing  Cognitive  Remember  
43 2001 13,2 13 2,86 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
44 2001 42 7 4,90 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
45 2001 144 13 31,20 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
46 2001 8 6 0,80 Knowledge  Mistake  Overconfidence  Perceptive  Identify  
47 2001 4,8 6 0,48 Rule  Slip  Encoding deficiences  Motor  Remove  
48 2001 9,2 3 0,46 Rule  Mistake  Rigidity  Cognitive  Decide  
49 2001 114,5 20 38,17 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
50 2002 1 10 0,17 Skill  Lapse Inversions  Cognitive  Remember  
51 2002 6 5 0,50 Knowledge  Mistake  Confirmation bias  Cognitive  Compare  
52 2002 1314,6 64 1.402,24 Rule  Slip  Countersigns and nonsigns  Motor  Remove  
53 2002 1,7 2 0,06 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
54 2002 44 18 13,20 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
55 2002 7 49 5,72 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
56 2002 33,5 162 90,45 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Motor  Move  

 
 



 
57 2002 84 2 2,80 Skill  Lapse Omissions  Cognitive  Remember  
58 2002 55,5 211 195,18 Rule  Mistake  Countersigns and nonsigns  Cognitive  Compare  
59 2002 24,9 4 1,66 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
60 2003 337,3 81 455,36 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
61 2003 5 23 1,92 Skill  Lapse Omissions  Cognitive  Remember  
62 2003 3,1 3 0,16 Skill  Slip  Omissions  Cognitive  Decide  
63 2003 5 28 2,33 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
64 2003 1 1 0,02 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
65 2003 8,3 5 0,69 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
66 2003 14 3 0,70 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
67 2003 14,62 19 4,63 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
68 2003 22,28 1 0,37 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
69 2003 2,94 5 0,25 Rule  Slip  Action deficiences  Motor  Move  
70 2003 31 6 3,10 Rule  Mistake  Rule strenght  Perceptive  Identify  
71 2003 152 21 53,20 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
72 2004 241,5 30 120,75 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
73 2004 16,8 1 0,28 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
74 2004 10 5 0,83 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
75 2004 100 8 13,33 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
76 2004 10 72 12,00 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
77 2004 10 9 1,50 Knowledge  Lapse Biased reviewing  Cognitive  Remember  
78 2004 108 29 52,20 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
79 2004 58 23 22,23 Skill  Lapse Perceptual confusions  Cognitive  Remember  
80 2004 3,5 6 0,35 Skill  Lapse Inversions  Cognitive  Remember  
81 2004 11,7 3 0,59 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Push/pull  
82 2004 55,78 9 8,37 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  
83 2004 70 10 11,67 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
84 2004 220 74 271,33 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
85 2004 31,8 46 24,38 Knowledge  Lapse Biased reviewing  Cognitive  Remember  

 
 



 
86 2005 87 85 123,25 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
87 2005 15 81 20,25 Skill  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Decide  
88 2005 151 19 47,82 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
89 2005 1,9 142 4,50 Knowledge  Lapse Confirmation bias  Cognitive  Remember  
90 2005 15 5 1,25 Rule  Mistake  Countersigns and nonsigns  Perceptive  Identify  
91 2005 8,6 1 0,14 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
92 2005 58 32 30,93 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
93 2005 32 7 3,73 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
94 2005 66 8 8,80 Skill  Lapse Inversions  Cognitive  Remember  
95 2005 85 205 290,42 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
96 2005 85 205 290,42 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
97 2005 129 58 124,70 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Decide  
98 2005 66,13 21 23,15 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
99 2006 102 19 32,30 Rule  Mistake  Rule strenght  Cognitive  Decide  
100 2006 269,9 21 94,47 Rule  Mistake  Action deficiences  Cognitive  Decide  
101 2006 1,4 1 0,02 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Motor  Remove  
102 2006 6 2 0,20 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
103 2006 1 14 0,23 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Observe  
104 2006 24,6 491 201,31 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
105 2006 20 13 4,33 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
106 2006 5 45 3,75 Knowledge  Lapse Biased reviewing  Cognitive  Remember  
107 2006 126,57 36 75,94 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
108 2006 68 363 411,40 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
109 2006 32 13 6,93 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
110 2007 99,76 66 109,74 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
111 2007 98,41 29 47,56 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
112 2007 3,2 7 0,37 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Communication  Request  
113 2007 45,91 76 58,15 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
114 2007 4 49 3,27 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  

 
 



 

 
 

115 2007 53 25 22,08 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
116 2007 10 4 0,67 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
117 2007 26 16 6,93 Knowledge  Mistake  Overconfidence  Cognitive  Decide  
118 2007 23,53 17 6,67 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
119 2007 23,1 27 10,40 Skill  Slip  Inversions  Motor  Move  
120 2008 4,8 7 0,56 Rule  Mistake  Encoding deficiences  Cognitive  Compare  
121 2008 14 6 1,40 Rule  Mistake  Action deficiences  Perceptive  Observe  
122 2008 1,16 1 0,02 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
123 2008 37,63 7 4,39 Knowledge  Mistake  Confirmation bias  Cognitive  Compare  
124 2008 38 62 39,27 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
125 2008 3,67 18 1,10 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
126 2009 9,64 4 0,64 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
127 2009 24,92 28 11,63 Skill  Lapse Inversions  Cognitive  Remember  
128 2009 750,5 26 325,22 Knowledge  Mistake  Biased reviewing  Cognitive  Compare  
129 2009 199 17 56,38 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Move  
130 2009 15,1 16 4,03 Skill  Mistake  Perceptual confusions  Perceptive  Identify  
131 2009 9,96 8 1,33 Skill  Slip  Perceptual confusions  Motor  Remove  



 

 

 
 




