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RESUMO

Neste trabalho é desenvolvido uma aplicação das Cadeias de Markov com objetivo de análise e previsão dos índices de probabilidades de estados 
relacionados aos impactos de baixo, médio e alto risco em obras de construção civil. Os riscos de uma obra de construção civil podem ser 
categorizados mediante uma hierarquização através da Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) ou Risk Breakdown Structure (RBS), nesse contexto, 
destaca-se a matriz de Sommerville como método de hierarquização e identificação de probabilidades. A matriz de Sommerville indica três níveis 
de probabilidade e de gravidade (A - baixo, B – médio, C – alto) e igualmente, três níveis de risco ou prioridade de intervenção (1 – baixo, 2 –
médio, 3 – alto). O desenvolvimento metodológico foi baseado em simulações da Cadeia Markov, tendo as Equações de Chapman Kolmogorov 
como estrutura matemática. Os dados probabilísticos utilizados foram identificados através do método de análise da matriz de probabilidade e 
impacto. A simulação de Cadeias de Markov foi utilizada como  parâmetro e previsão para os acontecimentos e medidas que devem ser tomadas 
com o objetivo de prevenção dos riscos, essa técnica estocástica aliada a um gerenciamento de riscos eficiente proporciona melhores resultados e 
cumprimento do cronograma proposto. As simulações foram desenvolvidas pelo software Matlab 4.0, sendo possível conhecer as probabilidades 
de ocorrência dos estados dentro de um período de 12 meses. Os setores em estudo que podem ser comprometidos em uma obra, com base na 
ocorrência de certos fenômenos e impactos de diferentes situações de uma construção civil, são: Custo, Cronograma e Qualidade.  Neste caso, 
foram edificadas representações que descrevem respectivamente os estados de baixo, médio e alto impacto. A representação numérica dos 
estados dentro de uma obra, e as probabilidades de acontecimentos dos impactos do estado atual de uma obra de construção civil, foram 
baseados na matriz de transição de estados de Markov e nas matrizes de Sommerville respectivamente, as probabilidades atribuídas para os 
estados atuais, foram de 40%, 30%  e  30%  respectivamente. De posse desses dados, uma a rotina computacional foi desenvolvida baseanda nos 
processos markovianos e as probabilidades de transição de estados mensuradas pelo método de análise de riscos (Matriz de Sommerville). Os 
resultados encontrados para os estados  foram 42,83%, 32,16% e 25%, respectivamente. Essas probabilidades representam possibilidades em que 
determinados setores de uma obra de construção civil podem ser afetadas em um prazo de 12 meses, ou seja, o gestor de posse dessas 
estimativas implementará medidas preventivas, com o objetivo de redução de riscos, e aumento de produtividade e segurança no 
empreendimento. Portanto, o presente aborda um método de gerenciamento de riscos eficiente dentro da construção civil, através de métodos 
de simulação que proporcionem resultados satisfatórios para avaliações futuras, a partir dos estados atuais como percebemos durante a 
aplicação dos Processos Markovianos, sendo importante para a saúde e segurança do trabalho no setor da construção civil.
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