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RESUMO
A confiabilidade é um ramo da matemática dentro da teoria das probabilidades. A teoria
das probabilidades foi formalizada com a plataforma da teoria dos conjuntos por
ANDREIKOLMOGOROV. A teoria das probabilidades é o suporte essencial para as funções de
densidade de probabilidade usadas na estatística. As funções de densidade de probabilidade
operam com a no domínio fechado [0,1].
A confiabilidade é a capacidade de um sistema cumprir sua missão, dentro de condições
previamente especificadas, num intervalo do tempo pré-estabelecido, conhecendo-se o tempo
médio para a primeira falha, e a probabilidade do sistema falhar, antes do tempo médio previsto.
A confiabilidade pode ser construída através de: observação direta (modelos empíricos),
Observações de laboratórios (modelos experimentais) e com hipóteses e conjecturas (modelos
matemáticos – topológicos).
A confiabilidade pode ser resumida do ponto de vista pragmático em dois parâmetros:
MTTF e MTBF. O MTTF (Mean Time ToFailure) é aplicável aos componentes não reparáveis,
enquanto o MTBF (Mean Time BetweenFailure) é aplicável a componentes reparáveis.
A confiabilidade dos materiais é guiada pelo parâmetro MTTF– Tempo médio para a
primeira falha e pela função de densidade de probabilidade do sistema falhar antes do MTTF. Os
materiais são considerados componentes “não reparáveis” – Por isso, devem ser substituídos toda
vez que for atingido o MTTF. Para componentes reparáveis a substituição segue o mesmo
princípio.
Neste artigo serãoapreciados os modelos já disponíveis para avaliar o MTTF dos materiais
usados em cabos ACSR e como usá-los em projeto e administração de uma linha de transmissão
de energia elétrica.
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INTRODUCTION
O Modelo Especulativo, também denominado de “observação direta” é o mais antigo e
talvez o mais belo de todos os modelos: Ele nasce na Grécia, no começo da HISTÓRIA (inicio da era
da palavra escrita), na forma de MITO [01] (Narrativa bem conformada) e a despeito de todo

desenvolvimento humano, usamos este modelo até hoje, principalmente na POLÍTICA e nas
RELIGIÕES. No caso de materiais este modelo tem sido implementado da seguinte maneira: (i)
Instala-se um engenho, dispositivo, sistema em determinadas condições e passa-se a observar seu
desempenho ao longo do tempo; (ii) Descobre-se que existe alguma experiência bem sucedida com
algum engenho, dispositivo ou sistema instalado e funcionando a algum tempo e vamos visita-lo e
ouvir as narrativas de desempenho de quem está operando; Coleta-se informações difusas de
sistemas similares e busca-se um modelo que seja melhor para as conveniências. Religião Política e
Mercado aplicam muito este último enfoque.
O Modelo Cosmológico é um modelo universal, pois por ondese observa ele está presente
[02]e ainda mais atual e seu crédito é concedido a GAUSS.
Para Gauss, a taxa de transformação de qualquer evento no cosmo, era diretamente
proporcional ao resíduo do evento, pelo tempo decorrido para ter acontecido aquele evento;
𝑑𝑆
= 𝜅𝑡𝑆
𝑑𝑡

(01)

Não necessita muito esforço para concluir que
1 𝑡 2

𝑆 = 𝑆0 𝑒 −2(𝜎)

(02)

O modelo cosmológico para sua utilização requer quase sempre o acoplamento de algum
modelo físico (p.e. a difusão física). Mas, é muito explorado na engenharia, na resolução de
equações diferenciais parabólicas, e muito útil na formulação de fenômenos que utilizam a hipótese
ergódica [03].
Neste trabalho será invocado no dimensionamento do tempo médio para a primeira falha,
que com auxílio da teoria formal da confiabilidade que permite determinar que o MTTR. Com a
distribuição estatística de Gauss, ocorre em 𝑡 = 𝛿.
O Modelo Empírico, [04]também de observação direta, mas avaliado com o método
científico é um modelo que requer muito esforço físico e intelectual, sobretudo para interpretar os
resultados dos experimentos. Hoje em dia a estatística tem vindo em socorro deste modelo e a
despeito do grande número de experimentos necessários para uma boa conclusão, este modelo é
muito usado em CIÊNCIAS NATURAIS e ECONOMIA.
No inicio (1920) de uso de cabos de alumínio reforçado com alma de aço, a ALCOA e outros
fabricantes americanos de cabos ACSR desenvolveram este modelo para garantir um tempo
adequado de desempenho de um cabo composto antes da primeira falha.
O ensaio de tração e deformação em um cabo completo está apresentado na figura (01) a
seguir, Nesta figura no eixo das abcissas são as deformações unitárias e nos eixos da ordenadas
estão as tensões (força pela área da seção transversal). Este ensaio a despeito da idade (1950) é
usado no mundoem vários Países. Neste País, ele é usado com a denominação NBR 7302 [05].

Na complementaridade do ensaio de tensão e deformação, vem o ensaio de fluência (creep
na literatura de língua inglesa). A figura [02] a seguir mapeia o resultado do ensaio. Neste País ele é
adotado com o rótulo de NBR 7303.
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FIGURA (01)
ENSAIO TENSÃO E DEFORMAÇÃO
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FIGURA (02)
ENSAIO DE FLUÊNCIA MECÂNICA

Devido sua importância para metais não ferrosos (dúcteis) o resultado do ensaio de
fluência é sobreposto ao ensaio de tensão e deformação, para facilitar a análise dos projetistas de
linhas de transmissão. De modo geral no mapa consolidado dos dois ensaios, o ensaio de fluência
termina com o tempo de 10 anos. Este tempo é mandatório porque neste período ocorre o
exaurimento da fase elástica dos materiais dúcteis (0,2% de deformação unitária).

O exaurimento da fase elástica significa que o material condutor foi para a fase plástica e
nesta fase ele é muito mais susceptível à falha por fadiga cíclica, mesmo tendo uma taxa de
cisalhamento muito menor que aquela da fase plástica (pois a tensão de deformação não pode mais
ser aumentada). Apesar da grande fragilidade do alumínio em fadiga cíclica os cabos ACSR não se
rompem por causa do aço na alma, deste modo eles podem ser reparados nas falhas do alumínio e
duram por cerca de 50 anos ou mais.
O modelo de cinética química teve seu início com trabalhos pioneiros de laboratório do Dr.
T. W. Dakin [07].
Ulteriormente foi sistematizado pelo Dr. Stanley E. Kiersztyn [08],que desenvolveu um
elegante modelo para estudo de rigidez dielétrica dos materiais isolantes elétricos, que
complementou as observações do Prof. Dakin.
O modelo da cinética química, resumido por Kiersztyn na equação a seguir é em tudo
análogo ao modelo cosmológico, apenas com a dimensão do tempo muito mais acelerada.
𝑆 𝑁
𝑡
( ) (1 + ) = 1
𝑆0
𝜏

(03)

Se 𝑁 → 1e muito antes da primeira falha (1)
𝑆 𝑡
𝑑𝑆
( )( ) =
𝑆0 𝜏
𝑑𝑡

(04)

Que é o original modelo cosmológico.
Esta analogia é de suprema importância para limitar o horizonte da primeira falha.Na
apreciação física desse modelo é comum identificar o expoente N como parâmetro de saúde do
material.

FIGURA (03)

A SAÚDE DOS MATERAIS
O Modelo da Mecânica do Meio Continuo é creditado ao Prof. Michael Ashby [09]da
Universidade de Cambridge (UK). A motivação dos trabalhos de Ashby foram os acidentes
catastróficos dos aviões da BOAC em meados dos anos 50.
Ashby conseguiu medir e mapear a taxa de cisalhamento dos materiais em função da
temperatura e do tensor de cisalhamento. A temperatura foi admensionalizada em função da
temperatura de fusão do material e o zero absoluto. A ação do tensor de cisalhamento foi
admensionalizada em função do tensor ortogonal, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson
do material. O modelo Ashby é um modelo Lagrangeano de imensa utilidade na modelagem de
peças (hélices e rotores) em alta temperatura.
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FIGURA (04)
MODELO ASHBY
O modelo matemático (topológico) está em desenvolvimentos nas comunidades científicas
mais avançadas [10], [11] e [12]. Este modelo parteda hipótese ergódica, incorporaa mecânica
Lagrangeana, alargam o conceito de cadeia de Markov e usam o amostrador de Gibbs (GIBBS
SAMPLER) para simular o funcionamento de uma linha de transmissão com assinatura ambiental,
mas este modelo está fora do escopo deste trabalho.
Neste trabalho serão abordados e analisados dados de MTTF obtidos em modelos
especulativos, Modelos empíricos observáveis e Modelo de mecânica do meio contínuo.
MTTF NOS MODELOS
Na literatura mais difundida os melhores dados de falha estão no documento CIGRE
[13]onde uma estatística com mais de 40 anos resume o desempenho de linhas declarando as falhas
de rompimento de fios dos cabos ao longo de 40 anos.

No painel de discussão denominado “EDS PANEL” os dados foram recolhido de diversas
linhas de transmissão em concessionárias Europeias.

TABELA (01)
PANEL EDS CIGRE - 273

TABELA (02)
PANEL EDS CIGRE – 273 - STATISTICS
Nos dados da tabela anterior: Cabos ACSR são os tradicionais comercializados desde 1920,
AluminumConductors são os tradicionais cabos CA construídos com ligas EC1350 (99,5% de pureza
e 61 % de condutividade IACS – International Annealed Copper Standard), Aldreyconductors são
cabos construídos com liga de alumínio 6201, Steel conductors são os cabos guarda.
Os dados da tabela de danos, a publicação deixa presumir que a estatística pode conter:
Cabos ACSR, Cabos Aldrey e Cabos de Alumínio puro (EC1350). Todavia, a terminologia EDS é muito
mais usada quando se refere a cabos do tipo ACSR.
Na tabela de danos, para linhas com mais de 20 anos de uso, 100% delas apresentaram
algum dano quando o EDS> 18 %. Assim, o primeiro MTTF (Mean Time ToFailure) para cabos desta
estatística (ACSR – AAC – AAAC) é de 10 anos (metade do valor de 20 anos para que todas as linhas
apresentassem alguma falha).

No método empírico controlado, os ensaios de tensão e deformação [05] associado ao
ensaio de fluência [06] fornecem uma informação experimental de suprema importância para
dimensionamento do MTTF de cabos do tipo ACSR, AAC e AAAC.
O ensaio de tensão e deformação é realizado em três estágios com amostras de 10 metros
de comprimento: (i) No primeiro estágio com subida de carregamento em degrau, determina-se a
carga de ruptura do cabo completo, (ii) De posse da carga de ruptura do cabo completo, realiza-se
o ensaio em degraus de 15%, 25% 50% 75% e 85% da carga de ruptura anotando-se os respectivos
alongamentos, (iii) no terceiro estágio realiza-se o ensaio apenas sobre a alma (aço) do cabo, com o
mesmo procedimento anterior.

As duas curvas obtidas com as coordenadas dos pontos de alongamento e as respectivas
tensões de alongamento, são subtraída e a curva resultante é uma aproximação do desempenho
apenas do alumínio.

O ensaio de fluência (creep na língua inglesa) é também um ensaio conduzido sobre um
cabo de 10 metros de comprimento, no qual é aplicada uma carga da ordem de 25% da tensão de
ruptura do cabo completo. Algumas vezes, alguns compradores pedem também ensaios de fluência
com 15%, 20%,30% e até35% da carga de ruptura.
A carga aplicada o alongamento é anotado ao longo do tempo. Modernamente os ensaios
são assistidos por “straingages” e o alongamento são medidos em tempo real.
De modo geral o ensaio tem a duração de 1000 horas (~45 dias). Como o andamento da
fluência é quase linear, a correlação é extrapolada para 100 000 horas (~ 10 anos).
O tempo de extrapolação foi arbitrado em função do alongamento medido após esta
duração. Geralmente o Alongamento do alumínio no tempo de 10 anos é da ordem de 0,2% que de
modo geral é o alongamento da fase elástica dos metais não ferrosos, sob fluência, na temperatura
ambiente neste período.
Deste modo a AAA considera que exaurida a fase elástica, o material torna-se frágil e isto
coincide com a sequencia de falhas enunciada com observação do CIGRE.
O modelo da mecânica do meio contínuo é creditado ao Prof. Michael Ashby da
Universidade de Cambridge (UK). A motivação dos trabalhos de Ashby foram os acidentes
catastróficos dos aviões da BOAC em meados dos anos 50.
Ashby conseguiu medir e mapear a taxa de cisalhamento dos materiais em função da
temperatura e do tensor de cisalhamento. A temperatura foi admensionalizada em função da
temperatura de fusão do material e o zero absoluto. A ação do tensor de cisalhamento foi
admensionalizada em função do tensor ortogonal, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson
do material.

O mapa mostrado na figura abaixo corresponde ao do alumínio puro, ensaiado desde uma
temperatura muito baixa (-200ºC) até a temperatura de fusão (660 ºC). Para calcular as coordenadas
de Ashby foram usados os dados do cabo COREOPSIS resultando a tabela a seguir;
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TABELA (03)
COREOPSIS NO MAPA DE ASHBY
Levando as coordenadas [50ºC,1,53E-03] no MAPA DE ASHBY mostrado abaixo verifica-se
que o cisalhamento devido ao creep está 𝜖̇𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 ≥ 10−8 𝑠 −1 que é inferior aos 10 anos para o
alumínio puro.
CONFIABILIDADE E “MTTF”
Se a probabilidade de um material de engenharia falhar for descrita por uma função de
densidade de probabilidade qualquer 𝑓(𝑥). Então a certeza de falha do material descrito por esta
função será;
+∞

𝐹(𝑥) = ∫
−∞

∞

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (05) 𝑜𝑢 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

(06)

0

Cabos tracionados seguem uma distribuição estatística de probabilidade denominada
Weibull [14]. Entretanto que a amostra ensaiada for muito grande, vale o teorema do limite central
e a distribuição estatística de Gauss é este limite.
Se a função que descreve as falhas forem 𝑓(𝑥) 𝑒 𝐹(𝑥), a confiabilidade do material
sobreviver é definida por 𝑅(𝑥). Deste modo podemos aceitar que a probabilidade instantânea [14]
de falha durante qualquer tempo pode ser estimada com uma função denominada Hazard Rate,
assim;

ℎ(𝑥) =

𝑓(𝑥)
𝑅(𝑥)

(07)

Se a função de Gauss (Normal) descreve a probabilidade do material falhar, Aprimeira falha
ℎ(1) Ocorrerá quando ℎ(1) = 𝜎 , ou seja o primeiro desvio padrão (~68%).
Se a função de densidade de probabilidade for a de Weibull, a hazard rate será uma função
do tempo, muitas vezes denominada simplesmente de curva da banheira.

FIGURA(05)
TAXA DE FALHAS PARA OS MATERIAIS
O ESTADO ATUAL DA ARTE
Os cabos ACSR de uso generalizado em linhas de transmissão possui um tempo médio para
a primeira falha mecânica, MTTF, de 10 anos nos fios de alumínio e 300 anos nos fios de aço no
modelo da mecânica do meio contínuo de ASHBY. um tempo de vinte anos a probabilidade do cabo
falhar é quase 100% nos fios de aluminio. A falha mecânica ocorre nos fios de alumínio, geralmente
da camada externa e de forma preferencial quando o cabo possui diâmetro superior a 1´´ (25 mm).
Na figura abaixo são apresentadas a construção DRAKE do ACSR e alguns cabos de diâmetro
equivalentes com, onde os fios elementares externos são de liga de alumínio.
Usar cabos com diâmetros inferiores a 25 mm é de grande ajuda para mitigar os efeitos de
fadiga cíclica devido a vibrações eólicas, mas isto quase sempre significa uso de condutores em
“bundle” que eleva os custos da transmissão e deve ser considerada para linhas em AC.
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FIGURA(06)
CABOS AÉREOS PARA TRANSMISSÃO
Em HVDC o campo elétrico é muito intenso e nestas tecnologiasexigem-se diâmetros de
condutores superiores, da ordem de 40 mm, mesmo em formação em “bundle”. Isto pode significar
que o MTTF de 10 anos para os fios de alumínio liga (qualquer que seja a composição) é um fato
que deve ser considerado nos projetos e gestão dos ativos numa linha de transmissão.
CONCLUSÕES
O artigo apresentou de modo amplo o conceito do MTTF, parâmetro de confiabilidade de
elementos não reparáveis, como o exemplo de materiais usados como condutores de cabos de linha
de transmissão de energia elétrica.
Na teoria geral da confiabilidade existem ferramentas matemáticas formalizadas para uso
na determinação do MTTF dos materiais.
Para obtenção do MTTF dos materiais, existem modelos físicos que vão desde os modelos
de observação direta até os modelos matemáticos topológicos, passando pelos modelos empíricos
e experimentais.
Com base nos conhecimentos disponíveis e de alguns dados colhidos em diversos
trabalhos, avançamos as seguintes assertivas e recomendações:
1-O MTTF para o alumínio ligas é de 10 anos (ASHBY).
2-O MTTF para o aço é de 300 anos (ASHBY).
3-O MTTF para o cobre é de 30 anos (ASHBY)
4-Cabos ACSR não se rompem porque tem aço na alma.
5-Cabos de ALL podem se romper em 20 anos.
6-O MTTF é um parâmetro de administração de ativos.
7-Em conseção de 30 anos o concessionário fica obrigado a recondutorar a linha antes de
devolvê-la.
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