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RESUMO

Na Engenharia Civil, é frequente a utilização de uma abordagem determinística
para dimensionamento de projetos. A variabilidade inerente a alguns parâmetros
importantes para o desempenho das estruturas é comumente desprezada, porém sua
consideração pode ser contemplada a partir de uma análise probabilística, onde cada
variável é caracterizada através de uma distribuição de probabilidade adequada e,
assim, é possível garantir maior confiabilidade sobre a segurança das estruturas,
reduzindo os riscos ao mínimo possível.
Este trabalho visa auxiliar o engenheiro na tomada de decisões ao dimensionar
uma estrutura, focando em calcular a probabilidade de falha para algumas situações,
como fundações, barragens, vigas, entre outros. Para isso, utiliza-se como base
teórica alguns métodos probabilísticos conhecidos na comunidade científica como
simulações de Monte Carlo e FORM, entre outros, e são verificadas suas adequações
a partir de estudos de caso. Ademais, como forma de dar significância prática ao
estudo, são propostas planilhas específicas para cada tipo de estrutura a partir do
programa Microsoft Excel®.
PALAVRAS-CHAVES:

Confiabilidade,

Probabilidade

probabilística, Simulação de Monte Carlo, FORM, Riscos.
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de

falha,

Análise

ABSTRACT

In civil engineering, it is often to use deterministic approach to project design. The
variability inherent in some important parameters to the performance of the structures
is commonly overlooked, but their consideration can be contemplated from a
probabilistic analysis, where each variable is caracterized through an adequate
probability distribution and, thus, it is possible to obtain greater assurance reliability of
structures while reducing risks to the least possible.
This project aims to assist the engineer in making decisions when designing a
structure, focusing on calculate the probability of failure for some situations, such as
foundations, dams, beans, etc. So, it is used as theorical base some probabilistic
methods known in the scientific community, as simulations of Monte Carlo and FORM,
among others, and its adequations are verified from case studies. In addition, as a way
of giving practical significance to the study, specific spreadsheets are proposed for
each type of structure from the Microsoft Excel® program.
KEY-WORDS: Reliability, Probability of failure, Probabilistic analysis, Monte Carlo
Simulation, FORM, Risks.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.

Considerações iniciais

Nos primórdios da Engenharia de Fortificação e Construção, o desconhecimento
técnico-científico conduzia a projetos de custos muito elevados, em face da
necessidade de garantir a segurança das estruturas. Com o passar do tempo, projetos
mais econômicos se tornaram cruciais para o desenvolvimento socioeconômico dos
países, o que causou uma ameaça à confiabilidade das estruturas. Neste contexto,
tornou-se objetivo principal da engenharia projetar sistemas com confiabilidade
satisfatória e ao menor custo possível. Para isso, existem diversos riscos a serem
analisados, sendo estes divididos em riscos externos e internos à estrutura.
Na análise de riscos internos à estrutura, a ideia geral é de que a resistência
mecânica de todos os materiais que fazem parte da construção seja superior ao
esforço ao qual eles estão submetidos. Então, cumprindo esta ideia, maiores são as
condições de segurança e de boa utilização da estrutura, o que garante uma boa
confiabilidade estrutural e também um conforto para o usuário (estrutura sem
vibrações excessivas, por exemplo). Já na análise de riscos externos, os fatores são
diversos: riscos de gerenciamento da obra, riscos organizacionais, condições
meteorológicas, políticas trabalhistas, entre outros.
Durante os últimos 30 anos, técnicas muito efetivas para a estimativa da
confiabilidade foram desenvolvidas, tais como First Order Reliability Method (FORM),
Second Order Reliability Method (SORM) e técnicas de simulação. Apesar disso,
muitos

requisitos

de

segurança

das

estruturas

são

cumpridos

utilizando

procedimentos determinísticos, baseados em normas técnicas, o que não garante
totalmente que a chance de falha no funcionamento da estrutura seja pequena o
suficiente para que se torne aceitável (GALAMBOS, 1992). Uma avaliação
probabilística de violação de um sistema estrutural, seja do seu estado limite último
(situação limite para falha estrutural ou colapso de uma estrutura) ou do seu estado
limite de utilização (situação de início de disfunção de uma estrutura) pode garantir
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maior precisão da confiabilidade frente às incertezas presentes no projeto, provendo
ao engenheiro melhores condições de garantir que a estrutura a ser construída esteja
em condições de suprir o objetivo de sua concepção.

1.2.

Objetivo

Este trabalho tem como principal objetivo a implementação de ferramentas
computacionais de cálculo de probabilidade de falha em obras nas diversas áreas da
Engenharia Civil, utilizando métodos probabilísticos para a determinação do índice de
confiabilidade nos diversos cenários da construção.

1.3.

Justificativa

Um projeto de engenharia civil tem como principal objetivo assegurar que a
estrutura será capaz de cumprir as funções dela requeridas satisfatoriamente durante
toda a sua vida útil, tais como suportar carregamentos, proteger seus ocupantes de
intempéries, entre outros. Como objetivo técnico, um projeto de engenharia deve
garantir a segurança e o bom desempenho de seu sistema, e isto fez com que a
confiabilidade estrutural crescesse em importância, o que fez a sociedade buscar
coeficientes de segurança que possam dar maior suporte para a engenharia e, assim,
diminuir os riscos envolvidos em projeto.

1.4.

Organização do Relatório

Este trabalho está dividido em capítulos de acordo com os tipos de estrutura que
compõem o cenário da Engenharia de Fortificação e Construção. Cada capítulo
engloba os conceitos teóricos da modelagem para os quais cada estrutura se refere,
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e um estudo de caso que exemplifica a utilização de cada modelo, além de um
programa do Microsoft Excel® para garantir o cálculo e, consequentemente, facilitar
sua implementação na prática.
O segundo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre alguns dos temas
envolvidos no trabalho que não são discutidos de forma mais profunda nos capítulos
posteriores, mas que são considerados conhecimentos essenciais para o
entendimento desta dissertação.
O terceiro capítulo aborda um modelo de análise da probabilidade de falha em
fundações, onde são discutidos os valores de solicitação e resistência, fator de
segurança e apresentado como calcular o índice de confiabilidade para as estruturas
de fundações.
O quarto capítulo traz um modelo iterativo, baseado no método FORM, para o
cálculo da probabilidade de falha em estruturas de vigas.
O quinto capítulo propõe um método iterativo para a determinação da
probabilidade de ruptura por cisalhamento de barragens, considerando a teoria de
Mohr-Coulomb na modelagem matemática e exemplificando o uso do método com
caso numérico.
O sexto capítulo analisa a probabilidade de falha em pavimentos submetido a
esforços ao longo de sua vida útil, visando viabilizar o cálculo de maneira prática, para
a implementação na prática de engenharia.
O sétimo capítulo apresenta o cálculo de probabilidade de ruptura em turbinas
hidráulicas por fadiga, apresentando um método de cálculo prático, de modo a otimizar
o funcionamento de usinas hidrelétricas.
O oitavo capítulo traz a conclusão do trabalho.
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2. CONCEITOS INICIAIS

2.1.

Conceitos de Probabilidade

A análise probabilística consiste numa previsão experimental de uma determinada
situação. A teoria da probabilidade permite que se calcule a chance de algo acontecer
a partir de um experimento aleatório, ou seja, um processo físico controlado por um
mecanismo de casualidade (sorte ou azar). Este ponto de interesse que pode
apresentar valores diferentes é denominado de variável aleatória.
Em um experimento aleatório, o conjunto de todos os resultados possíveis é
denominado espaço amostral, que pode ser discreto ou contínuo. Em geral, o espaço
é dito discreto quando possui um número contável de elementos. O espaço amostral
é dito contínuo quando os elementos são infinitamente enumeráveis.

2.1.1. Função de Probabilidade

Sendo ' uma variável aleatória discreta, a função que associa a cada possível
ocorrência de ' uma probabilidade é denominada função de probabilidade % ' , que
descreve a forma da curva de distribuição da probabilidade de ocorrência. Dentre as
formas mais usuais, podem ser citadas as distribuições qui-quadrada, t de Student,
gaussiana (ou normal), entre outras.
A probabilidade de ocorrência de X em um certo intervalo [a,b] pode ser descrito
conforme a equação abaixo.

U e≤'≤K =

i
%
c

; h;

(2.1)
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Pela equação (2.1), a área da curva descrita sob a função densidade, % ' , é a
probabilidade de ocorrência de ' em um determinado intervalo. A função densidade
de probabilidade obedece a três condições:
1. % ; ≥ 0 ∀ ;;
2.

n
%
on

3.

i
%
c

(2.2)

; h; = 1;

(2.3)

; h; = U(e ≤ ' ≤ K)

(2.4)

Para um estudo mais aprofundado da função de probabilidade, utiliza-se algumas
medidas estatísticas. Entre as mais usadas, estão a média (ou valor esperado) e a
variância. Spiegel (1977) define o valor esperado, como um valor típico ou
representativo de um conjunto de dados, e que também pode ser definido a partir da
equação (2.5):
n
;
on

) ' =

0 ; h; = d

(2.5)

A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor
desse conjunto está do valor central. Matematicamente, a variância é dada pela
equação (2.6):
* ' =

n
on

; − d Z % ; h;

(2.6)

Outra medida usual da variabilidade de uma variável aleatória é a raiz quadrada
da variância, denominada desvio padrão, que é definida pela equação (2.7):
+ ' =

*(')

(2.7)

Acima, foram vistas as características de uma função de probabilidade para uma
variável. Porém, no caso de estruturas, são consideradas as variáveis R de resistência
e S de solicitação. Sendo assim, a função de probabilidade é denominada conjunta, e
é definida de acordo com a equação (2.8):
U e ≤ - ≤ K; r ≤ / ≤ h =

i ?
%
c N

s, t hsht
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(2.8)

Essa função densidade de probabilidade obedece também a três condições:
1. % ;, u > 0, ∀ ;, u;
2.

n
n
%
on on

3.

i ?
%
c N

(2.9)

;, u h;hu = 1

(2.10)

;, u h;hu = U e ≤ ; ≤ K; r ≤ u ≤ h

(2.11)

2.1.2. Distribuição de Gauss

Um dos mais importantes exemplos de uma distribuição contínua de probabilidade
é a distribuição de Gauss, definida pela equação (2.12):

J=

w
x Zy

z o({o|)

}

Zx }

(2.12)

Sendo ~ = (' − d) +, a equação (2.12) é substituída pela equação (2.13),
denominada forma reduzida:

% ~ =

2.2.

w
Zy

z o

}

Z

(2.13)

Probabilidade de falha

Um conceito básico de segurança em estruturas é de que a solicitação da seção
deve ser menor que a resistência desta. Inicialmente, define-se margem de segurança
de uma seção da estrutura como a diferença entre os valores de resistência e de
solicitação da seção, sendo assim uma função dependente destas duas variáveis
independentes.
, -, / = - − /

(2.14)
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A probabilidade de falha, 01 , é definida como a probabilidade de que a margem
de segurança seja menor que zero.
01 = U(, -, / < 0)

(2.15)

Figura 1 - Função M(R,S) representada em função da densidade probabilidade de ocorrência. Fonte:
elaboração própria.

Apesar da definição anterior de margem de segurança, as variáveis básicas - e
/ são ainda funções também dependentes de diversas variáveis. Elas podem
depender das propriedades mecânicas dos materiais, dos parâmetros geométricos da
estrutura ou até análise estrutural. Assim, a partir da equação (2.15), a probabilidade
de falha de uma estrutura para um espaço amostral Å com Ç variáveis pode ser
definida a partir da equação (1.3):
01 = U(, 'w , 'Z , … , '] < 0)

2.3.

(2.16)

Confiabilidade de estruturas
Um projeto estrutural deve levar em consideração as incertezas inerentes às

variáveis envolvidas, que podem ser:
1. A intensidade e distribuição das cargas de solicitação e resistência;
2. As propriedades mecânicas dos materiais;
3. Os parâmetros geométricos da estrutura;
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4. Os modelos de cálculo e de análise estrutural.
A combinação destas incertezas impossibilita a segurança absoluta de uma
estrutura, já que pode haver uma grande probabilidade de falha em determinada
combinação dessas variáveis.
Durante a vida útil de uma estrutura, sempre haverá a probabilidade de ocorrência
de falha, 01 . A confiabilidade, C, mede exatamente a probabilidade de não haver falha,
e é definida estatisticamente como o complemento da probabilidade de falha, como
pode ser visto na equação (1.4):
T = 1 − 01

(2.17)

Um fator bastante importante na análise de riscos de estruturas é o coeficiente de
confiabilidade, 2. Ele é definido como a razão entre o valor médio da margem de
segurança e a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios padrões de R e S,
como mostra a equação (2.18):

2 = (-7 − /7 )

+6Z + +9Z = (-7 − /7 ) +Ö

Figura 2 - Interpretação gráfica do índice de confiabilidade. Fonte: elaboração própria.

2.4.

Simulação de Monte Carlo
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(2.18)

A simulação de Monte Carlo consiste na geração aleatória de um determinado
número de valores para as variáveis aleatórias independentes. Esta simulação
fornece ao tomador de decisão uma gama de resultados possíveis e as probabilidades
de ocorrências desses resultados de acordo com a ação escolhida. Abaixo, segue
uma descrição simples do método.
Considera-se que Ü ' é uma função definida a partir do espaço amostral Å =
'w , 'Z , … , '] , sendo os elementos deste espaço amostral variáveis aleatórias
independentes geradas a partir de uma distribuição probabilística. Assim, considerase J = Ü('), que possui um espaço amostral de resultados com um número Ç de
variáveis.
JI = Ü 'I , á = 1,2,3, … Ç

(2.19)

Depois de obter os Ç resultados possíveis de J, é possível definir alguns valores
característicos da função, como média (J) e valor esperado (dado por * J ), dados
pelas equações (2.20) e (2.19), respectivamente:

J=

w
]

]
Iäw JI

* J = +RZ =

(2.20)

w
]ow

]
Iäw(JI

− J)Z

(2.21)

Para o sucesso do método, é necessário que haja uma distribuição probabilística
inicial adequada para os elementos da amostra Å e uma amostragem com um grande
número de iterações Ç pois, de acordo com o Teorema Central do Limite, uma
distribuição amostral aproxima-se cada vez mais de uma distribuição gaussiana
quando o tamanho da sua amostra aumenta.
Para a simulação, o erro de estimativa 3 é dado pela equação (2.22),

3=3

ã(R)

(2.22)

å
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3. ANÁLISE DE RISCOS EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

3.1.

Introdução

Fundação é o elemento estrutural destinado a suportar estruturas de qualquer tipo
(edifícios, barragens, pontes, tanques de armazenamento, entre outros). Ela é
indispensável a qualquer obra de engenharia civil, dado que é responsável por
transmitir todo o peso da estrutura ao solo sem causar danos ou rupturas ao terreno,
garantindo sua estabilidade.
Pode-se considerar estrutura o esqueleto sólido que recebe cargas atuantes de
forma efetiva. Ela se divide em superestrutura (formada por todos os elementos
estruturais que se encontram acima da superfície do terreno) e subestrutura (formada
pelos elementos estruturais abaixo da superfície do terreno). A superestrutura é
composta por peças discretas que devem atender a forma e a geometria definidas
pela arquitetura da obra, como vigas, escadas, pilares, lajes, entre outros. Já na
subestrutura, seus elementos (sapatas, blocos, tubulões, entre outros) devem
transmitir ao maciço de solo as solicitações que são impostas na superestrutura.
Assim, denomina-se o sistema de fundações como o sistema formado pela
subestrutura e o maciço do solo.
A solicitação atuante em cada elemento isolado de fundação depende de algumas
variáveis, entre as quais se destacam: a variabilidade das ações e cargas externas,
do projeto de fundação e das considerações sobre a interação estrutura-solo no
cálculo das solicitações. Já para as ações resistentes, pode-se considerar a
capacidade de carga das fundações após a execução, sendo assim dependentes de
fatores como a variabilidade das condições geotécnicas iniciais, as dimensões da
seção transversal do elemento de fundação e do comprimento da base dentro do
maciço dos solos.
Desta forma, para que se estude os riscos de segurança de uma fundação
profunda, o objetivo deste capítulo é abordar uma análise estatística da variabilidade
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das tensões solicitantes S e de resistência R dos elementos isolados de fundação que
compõem o sistema e, assim, determinar a probabilidade de falha.

3.2.

Probabilidade de ruína

Para uma dada estrutura, a Figura 3 mostra as curvas de distribuição de
probabilidade de solicitação S e de resistência R. Na curva S, representa-se o valor
médio e o desvio padrão por Sm e +s, respectivamente, enquanto na curva R o valor
médio é representado por Rm e o desvio padrão por +R.

Figura 3 - Curva de densidade de probabilidade de solicitação e resistência (AOKI, 2005)

Os coeficientes de variação de solicitação e resistência podem ser expressos
pelas equações (3.1) e (3.2), respectivamente.
45 =

46 =

xç

(3.1)

9é

xè

(3.2)

6é

Para verificar os riscos de ruína de fundações, deve-se relembrar a causa de falha
citada no primeiro capítulo deste trabalho, que é quando a solicitação da estrutura (no
caso de fundações, da superestrutura) atinge um valor maior que a resistência da
subestrutura, ou seja, a função margem de segurança apresenta valores negativos (M
< 0). Então, pela Figura 4, é possível perceber que a ruína só deverá acontecer na
região sombreada, pois esta representa o conjunto de valores de solicitação que
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podem atingir o valor de resistência da estrutura de fundação. Como o gráfico é de
densidade probabilidade, o risco matemático do elemento isolado de fundação por
estaca ter insucesso refere-se à área da região sombreada, que pode ser calculada a
partir da expressão (3.3).

01 =

ên
8
on 6

; %9 ; h;

(3.3)

Figura 4 - Probabilidade de ruína não condicionada (Ang e Tang, 1984).

Schiel (1957) pontua a importância da presença de blocos sobre mais de uma
estaca em qualquer bloco de fundação para que, em caso de ruína de um elemento
de fundação, seja possível uma redistribuição da solicitação nas demais estacas.

3.3.

Confiabiliade e Fator de Segurança

A estabilidade de um elemento isolado de fundação exige que a resistência que
esse sistema apresenta seja maior que a solicitação que nela atua. Assim, pode-se
definir o fator de segurança de um elemento de fundação como o quociente entre a
sua resistência na ruptura -I e sua solicitação máxima /I .
89 = -I /I

(3.4)

Fusco (1974) garante que esse conceito pode ser estendido aos valores das
solicitações e resistências relativos a todos os elementos de uma estrutura de
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fundação. Assim, a fundação de uma obra formada por um conjunto de n elementos
isolados de mesma dimensão transversal deve atender à seguinte condição:
89 = -7 /7

(3.5)

Substituindo os valores de Rm e Sm na expressão (3.5) a partir das equações (3.1)
e (3.2), é possível obter um resultado de FS em função da confiabilidade e dos
coeficientes de variação.
89 = [1 + 2 (49Z + 46Z − 2 Z 49 Z 46 Z )] (1 − 2 Z 46Z )

(3.6)

Pela expressão (3.6), nota-se que a segurança e a confiabilidade são
dependentes. Sendo assim, a partir de um rearranjo da equação (3.6), é possível
também calcular 2 em função do fator de segurança e dos coeficientes de solicitação
e resistência, que resulta na equação (3.7):

2 = (1 − 1 8 )
9

46Z +

49Z

(3.7)

89Z

Para, então, chegar ao valor de confiabilidade, deve-se analisar 3 fatores: os
coeficientes de variação de solicitação e resistência e o fator de segurança. Para a
análise da variação da resistência, a complexidade dos maciços de solos torna difícil
a fixação de valores normativos (SILVA, 2003). No caso de estacas cravadas, podese determinar valores médios e coeficientes de variação durante a sua cravação,
através de ensaios de carregamento dinâmico. Em investigações in situ, métodos
semi-empíricos como os ensaios de penetração estática (CPT) e os ensaios de
penetração dinâmica (SPT) são amplamente utilizados no Brasil para a determinação
dos valores de resistência, auxiliando no cálculo do coeficiente de variação 46 .
Na análise da variação da solicitação, o maciço de solos também é fundamental,
já que para um mesmo projeto estrutural, é possível haver diferentes solicitações nos
elementos isolados de fundação devido a geologia local, como é possível verificar pela
Figura 5.
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Figura 5 - Análise do equilíbrio da estrutura em função da geologia local (SILVA, 2003)

Devido

à

interação

solo-estrutura,

deve-se

considerar

deformações

e

deslocamentos no maciço de solos, que resultam também em deslocamentos
verticais, horizontais e rotações nas fundações (REIS & AOKI, 2000). Estas variações
modificam assim os esforços atuantes na estrutura e consequentemente as cargas na
subestrutura. Gusmão et al. (2000) comprova que esse sistema solo-estrutura
promove essa redistribuição de esforços, causando assim a variabilidade de
solicitação.
Pela NBR 6122/96, o fator de segurança 89 global de uma estrutura é definido de
forma determinística, sendo muito utilizado nas obras pelo Brasil. Porém, com a
variabilidade de solicitação e resistência, considera-se que definir de forma simplista
o fator de segurança de uma obra corrente pode levar a situações potencialmente
graves do ponto de vista de confiabilidade da obra. Assim, demonstra-se na seção
3.3.1 deste capítulo como determinar o fator de segurança de forma mais precisa para
a situação vivida pelo engenheiro de fortificação e construção.
Após o cálculo de 2, na expressão (3.7), calcula-se finalmente a probabilidade de
falha a partir da seguinte expressão:
01 = 1 − Φ(2)

(3.8)

Onde Φ(2) é a probabilidade de Z< 2 em uma distribuição normal padrão.
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Tabela 1 - Valores de probabilidade de Z<B

As normas não especificam de forma clara quais são as probabilidades de ruína
assumidas como aceitáveis para três tipos de obra. Então, alguns estudos apresentam
probabilidades de ruína aceitáveis para obras de fortificação e construção.
Meyerhof (1969), apresenta as probabilidades de ruína assumidas como
aceitáveis para três tipos de obra:
Tabela 2 - Probabilidades de ruína aceitáveis (MEYERHOF, 1969)

31

Whitman (2000) apresenta um gráfico relacionado a probabilidade de ruína de
algumas obras com as consequências de ruína em termos de vida e em termos de
custo. Pode-se observar na figura apresentada em Whitman (2000) que a
probabilidade de ruína associada a fundações varia de 10-2 a 10-3.

3.3.1. Análise probabilística do Fator de Segurança

Para a determinação do fator de segurança, a NBR 6122/96 sugere valores de 85
de acordo com o tipo de fundação a ser utilizada pelo engenheiro, como mostra a
Tabela 3.
Tabela 3 - Fatores de segurança globais mínimos sugeridos pela NBR 6122/96.

Porém, Aoki (2005) determina um fator de segurança mais preciso, onde se
parcela o valor global em coeficientes de segurança parciais <9 , <6 , <= z <7 , como
mostra a expressão (2.8):
89 = <9 ∙ <6 ∙ <= ∙ <7

(3.9)

Os fatores <6 e <5 são fatores de majoração que dependem da variabilidade das
funções resistência e solicitação, respectivamente. Já os outros dois fatores, <= e <7 ,
são fatores de majoração mínimos de solicitação e resistência, respectivamente,
fixados por norma estrutural, como consta na NBR 6122/96.
Neste método, trabalha-se com o valor máximo característico de solicitação, /> , e
o valor mínimo característico de resistência, -> . Para o cálculo de /> e -> , deve-se
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antes definir um intervalo de confiança, que é a probabilidade de uma amostra de uma
dada população X(d; + Z ) conter a média da população.
U −îï

Z

< î < îï

Z

=1−H

(3.10)

Pela definição de distribuição normal padrão:
î = ' − d (+

Ç

)

(3.11)

Então, é possível expressar a equação (3.10) da seguinte forma:
U d − îï

Z

∙+

Ç < ' < d + îï

Z

∙+

Ç =1−H

(3.12)

Para um intervalo de confiança de 90%, o valor de îï

Z

= 1,645. Então, expressa-

se /> e -> pelas seguintes expressões:
/> = /7 + îï

Z

-> = -7 − îï

∙ +5 / Ç = -7 − îï

Z

∙ +5 / Ç = /7 + îï
Z

Z

∙ +5 / Ç = /7 (1 + îï

∙ 46 ∙ -7 / Ç = -7 (1 − îï

Z

Z

∙ +5 / Ç)

∙ 46 / Ç)

(3.13)
(3.14)

Assim, com os valores característicos de solicitação e resistência definidos,
determina-se os coeficientes parciais de segurança <9 e <6 :
<9 = /> /7 = 1 + îï

Z

∙ 45 / Ç

<6 = -7 -> = 1 (1 − îï

Z

(3.15)

∙ 45 / Ç)

(3.16)

Como citado anteriormente, os valores de <= z <7 são definidos pela NBR 6122/96.
O valor mínimo do fator parcial de segurança de majoração da solicitação, <= , é
definido pela norma como igual a 1,4, enquanto o valor mínimo de <7 é definido pela
Tabela 4.
Tabela 4 - Fatores parciais <7 para capacidade da carga de fundações (ABNT, 1996)
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A partir da definição dos fatores parciais, utiliza-se o método do estado limite
último (Zagottis, 1981) para a verificação da segurança, onde deve-se comprovar que
a solicitação de cálculo /? é menor que a resistência de cálculo -? .
/? ≤ -?

(3.17)

Onde:
/? = /> ∙ <=

(3.18)

-? = -> <7

(3.19)

No desenvolvimento do cálculo da confiabilidade e probabilidade de falha, a
expressão (3.5) também define o valor global de segurança.
89 = -7 /7
Então, com três possíveis valores de fator de segurança, sugere-se a utilização
do maior entre estes valores. Caso o resultado da expressão (2.4) não seja o maior
entre os três calculados, deve-se considerar formas de adequar esse fator, seja com
o aumento da resistência média ou diminuição da solicitação, sendo a decisão a ser
analisada pelo engenheiro.

3.4.

Aplicação do método

Apresenta-se a seguir um exemplo de obra de fundação de uma placa de concreto
armado sob um tanque de aço de 12 m de diâmetro, para armazenamento de produtos
químicos, sobre fundações profundas constituída por 68 estacas pré-moldadas de
concreto armado centrifugado de diâmetro igual a 33 cm e carga admissível estrutural
de 450 kN.
Para o caso dado, foram encontrados os seguintes valores de média e desvio
padrão para a resistência das estacas, definidos a partir de métodos de cálculo de
resistência:
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-7 = 1000 öX +6 = 200 öX

46 = +6 -7 = 0,2

Pelas considerações iniciais e a natureza das cargas, considera-se a solicitação
constante e igual a 550 kN.
/7 = 450 öX

+5 = 0

49 = +9 /7 = 0

Então, pela equação (2.4), o fator de segurança global é:
89 = -7 /7 = 1000 450 = 2,22 > 2,2, satisfatório, conforme Tabela 4.
Para um intervalo de confiança de 90%, os valores característicos e os fatores
parciais de segurança de solicitação e resistência são:
/> = /7 1 + H5 ∙ 45 = 450 1 + 1,645 ∙ 0/ 68 = 450 öX
-> = -7 1 − H6 ∙ 46 = 1000 1 − 1,645 ∙ 0,2/ 68 = 960 öX
<9 = /> /7 = 1 <6 = -7 -> = 1,04
Pela Tabela 4, adota-se o fator de segurança <7 igual a 1,5. Então, para o dado
fator de segurança global, o coeficiente de majoração de solicitação <= pode ser
calculado:
89 = <9 ∙ <6 ∙ <= ∙ <7 → 2,22 = 1 ∙ 1,04 ∙ <= ∙ 1,5 → <= = 1,42
Como o valor mínimo de <= é 1,4, então 89 = 2,22 é um valor satisfatório para o
fator de segurança global da estrutura em questão. Então, a partir do valor de 89 ,
calcula-se também o índice de confiabilidade:

2 = (1 − 1 8 )
9

46Z

+

49Z

89Z

=

wo

û
},}}

[,Z

= 2,75
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Dado o valor encontrado de 2, é possível calcular a probabilidade de falha na
situação do exemplo.
01 = 1 − Φ 2,75 = 0,3%
Por Whitman (2000), esse valor é considerado aceitável para uma obra de
fundações. Então, a partir da análise em questão, o engenheiro pode obter valor de
segurança quantitativo para obras de fundações, sendo assim bastante útil para a
geração de confiabilidade da obra.

3.5.

Modelo de cálculo em planilha eletrônica

É proposto um modelo para análise da probabilidade de falha em fundações,
onde é possível determinar se os valores de resistência média (-7 ) e solicitação
média (/7 ) e seus respectivos coeficientes de variação estão de acordo com o fator
de segurança global a ser utilizado.
A tela apresentada na Figura 6 mostra o leiaute da aba “Falha” do arquivo
“Fundações”, onde devem ser informados todos os valores correspondentes às
células em amarelo, além de escolher nas caixas de combinação o tipo de fundação
que melhor se adequa a situação do usuário. Nas células em questão, os parâmetros
Resistência e Solicitação são caracterizados por um valor médio e um coeficiente de
variação, sendo o desvio padrão calculado imediatamente. Além destes parâmetros,
deve-se informar também a quantidade de elementos de fundação analisados.
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Figura 6 - Tela que apresenta o leiaute da aba "Falha", utilizada para o cálculo da probabilidade de
falha em uma determinada situação de fundação. Fonte: elaboração própria.
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Como resultados, na análise final da probabilidade de falha, o programa retorna
os três valores de fatores de segurança que são calculados neste capítulo. Se o fator
dado pela expressão (3.4) não for o maior fator entre os três retornados, então o
programa avisa que deve ser mudado o fator de segurança utilizado para o cálculo da
probabilidade de falha. Como ele é dado pela expressão abaixo, conclui-se que é
necessário aumentar o valor de resistência ou diminuir o valor de solicitação.
89 = -7 /7
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Figura 7 - Leiaute igual ao programa da Figura 6, mas com uma nova situação, em que é apresentado
o alerta sobre a necessidade de aumentar o fator de segurança.
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A tela apresentada na Figura 8 mostra a aba “Beta Constante” do programa
“Fundações”, onde é possível calcular valores de fatores de segurança a partir de um
valor de confiabilidade fixo, dado pela célula em amarelo. Assim, o programa retorna
também um gráfico em função de 85 e 49 , em que cada curva possui um valor de 46
fixo. Assim, pode-se perceber o comportamento de cada coeficiente em função dos
outros. Os valores de 85 em branco na tabela da Figura 8 não apresentam um valor
acima de 1, não sendo úteis para o trabalho em questão, pois são situações em que
a resistência média é menor que solicitação média, provocando uma situação de ruína
praticamente certa.
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Figura 8 - Tela da aba "Beta Constante", que apresenta uma tabela que calcula valores de fatores de
segurança para um índice de confiabilidade determinado pelo usuário, além de um gráfico
representativo destes valores calculados.
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4. ANÁLISE DE RISCOS EM VIGAS POR FLEXÃO

4.1.

Introdução

Atualmente, a verificação da segurança de sistemas estruturais consiste em
garantir, mediante um conjunto de regras impostas por norma, que a resistência seja
sempre maior ou, no limite, igual à solicitação. Dentro desse contexto, porém, não
existe o conhecimento do nível de segurança obtido para os elementos isolados de
um sistema estrutural, uma vez que esse tipo de abordagem não permite avaliar
probabilidades de ocorrência de falhas (MOHAMED et al., 2001).
Esse capítulo tem por finalidade propor uma análise estatística para estruturas de
concreto dimensionadas segundo a norma brasileira NBR 6118, avaliando a
probabilidade de rupturas de vigas por flexão simples e conferindo ao projeto de
dimensionamento estrutural um importante fator relativo à segurança.

4.2.

Parâmetros construtivos

Para que se analise quais parâmetros devem compor o estudo da probabilidade
de falha, é necessário avaliar a resistência da viga à flexão bem como a solicitação a
qual ela está submetida.
Para uma seção retangular, a armadura de flexão é descrita de acordo com a
Figura 9:
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Figura 9 - Representação esquemática das dimensões de uma viga. Fonte: BASTOS, P. S. Flexão
normal simples - vigas.

Onde:
ℎ: altura da viga
h: altura útil da viga
KL : largura da viga
MN : área de concreto submetida à compressão
Para o equilíbrio de momentos fletores, considera-se somente a área de concreto
comprimido, cuja altura vale 80% da distância do topo da viga à linha neutra e largura
a própria largura da viga.

Figura 10 - Representação das solicitações em viga. Fonte: BASTOS, P. S. Flexão normal simples –
vigas.
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Desse modo, o equilíbrio de forças é dado pela equação (4.1):
M5 . %O? = (0,85. %N? ).0,8. ;. KL

(4.1)

Onde:
M5 : área da armadura de aço
%O? : tensão de escoamento do aço
%N? : resistência do concreto à compressão
;: posição da linha neutra
Pela equação (4.1):

;=

Wç .=°¢

(4.2)

[,£§.=•¢ .[,£.i¶

O momento fletor resistente é função da força de compressão no concreto e do
braço de alavanca, como mostra a equação (4.3):
, = 0,85. %N? . 0,8. ;. KL . ~

(4.3)

O braço de alavanca pode ser representado por meio dos parâmetros
construtivos, como mostram as Figuras 9 e 10:
~ = h − 0,4. ;

(4.4)

Finalmente, a equação do momento resistente é dada por:

,6 = M5 . %O? . (h −

Wç .=°¢
w,ß.=•¢ .i¶

)

(4.5)

Sendo ,5 o momento fletor na seção mais solicitada, o estado limite é expresso
pela equação (4.6):

® = M5 . %O? . h −

Wç .=°¢
w,ß.=•¢ .i¶

− ,5

(4.6)
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4.3.

Modelagem estatística do risco

A análise para o capítulo de vigas submetidas à flexão foi feita utilizando a
metodologia estatística do FORM. O FORM é um método que busca o valor do índice
de confiabilidade por meio de uma aproximação de primeira ordem. Com o valor do
índice de confiabilidade, determina-se a probabilidade de falha.
O método pode ser divido em duas etapas: a primeira delas é a transformação
das variáveis probabilísticas, tornando-as variáveis gaussianas, cuja média é nula e o
desvio padrão é unitário. A segunda consiste em aproximar a fronteira do estado limite
para uma reta, tangente ao ponto requisitado.
Sejam 'I as variáveis originais do problema a ser analisado. A mudança de
variáveis se dá por meio da equação (4.7):
JI = 'I . +I + dI

(4.7)

Onde:
+I : desvio padrão da variável 'I ;
dI : média da variável 'I .
Após a mudança para as variáveis gaussianas JI exigidas pelo método, a
probabilidade de falha é dada pela equação (4.8):

05 =

™ R ´[

©R hJ

(4.8)

Como as variáveis são gaussianas e independentes, a densidade de
probabilidade é expressa pela equação (4.9):

©R =

w
]
Iäw Zy exp

w

− . JIZ

(4.9)

Z

Portanto, a equação (4.7) transforma-se na equação (4.10):
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05 =

…

™(Rû …RØ )

w
]
Iäw Zy exp

w

− . JIZ hJw … hJ]
Z

(4.10)

Após a simplificação do espaço das variáveis, o segundo passo do método
consiste em simplificar a fronteira do estado limite nulo por meio da expansão de
primeira ordem da série de Taylor:
Ü J = Ü J ∗ + ∇Ü J ∗ . (J − J ∗ )≤

(4.11)

Para que se minimize a perda devido à aproximação da série de Taylor, busca-se
o ponto J ∗ de maior contribuição para a integral de probabilidade, chamado de ponto
de projeto ou ponto de máxima probabilidade. O segundo passo do método se resume,
então, a solucionar a seguinte relação matemática:
w
]
Iäw Zy exp

Max

w

− . JIZ

(4.12)

Z

tµ∂zá∑∏ e Ü J = 0
Ou:
,áÇ

]
Z
Iäw JI

(4.13)

tµ∂zá∑∏ e Ü J = 0
Então:
,áÇ J

(4.14)

tµ∂zá∑∏ e Ü J = 0
Onde J é o módulo do vetor J. Graficamente, a solução dessa relação é o ponto
da fronteira do estado limite mais próximo da origem e o índice de confiabilidade é
dado por 2 = J ∗ . A solução da relação (4.14) é o ponto de projeto, denotado por
J ∗ = (Jw∗ , … , J]∗ )
Após definidas as variáveis probabilísticas, deve-se encontrar o ponto de projeto
no espaço gaussiano, uma vez que a distância desse ponto a origem corresponde ao
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índice de confiabilidade (2). Existem diversos algoritmos que buscam, de forma
iterativa, determinar o ponto mais provável de falha (ponto de projeto). Segundo,
Xiaoping Du (2005), o processo iterativo de busca é descrito pelas equações (4.15) e
(4.16):

2 >êw = 2 > +

™(R π )

(4.15)

∇∫(R π )

J >êw = −e> 2 > +

™ Rπ

(4.16)

∇™(ªπ

Onde e> é o vetor unitário do gradiente da função Ü no ponto J > .
Usualmente, atribui-se o ponto J [ = 0 para iniciar as iterações. O critério utilizado
para a convergência foi 2>êw − 2> = 0,1.
O método FORM, portanto, pode ser expresso segundo o esquema da Figura 14:

Figura 11 - Diagrama esquemático do método FORM. Fonte: elaboração própria.

Para a aplicação do método FORM para a análise dos esforços de flexão em viga,
é necessário que se defina quais variáveis são probabilísticas e quais variáveis são
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determinísticas. Considerou-se probabilísticas a resistência à compressão do
concreto e a resistência ao escoamento do aço, enquanto as variáveis de
comprimento e área foram consideradas determinísticas. Com isso, a equação do
estado limite torna-se a equação 4.17:

Ü = M5 . Jw ∙ +w + dw . h −
4.4.

Wç . Rû ∙xû ê|û
w,ß. R} ∙x} ê|} .i¶

− ,5

(4.17)

Aplicação do método FORM

Para a verificação do método, considerou-se uma viga de largura 20 cm e altura
útil 60 cm produzida com concreto de resistência à compressão de 30 MPa, armada
com uma taxa de armadura de 2% e aço de resistência ao escoamento de 500 MPa.
O momento solicitante é de 400 KN.m e fator de segurança de carga é 1,4. Ambas as
variáveis probabilísticas têm variabilidade de 5%.
A primeira etapa do método consiste em atribuir um ponto inicial para o ponto de
projeto. O ponto escolhido foi a origem do espaço gaussiano (0,0). Assim:
J[∗ = (0,0)

(4.18)

2[ = 0

(4.19)

Por meio da equação (4.17), calcula-se o gradiente de Ü(J) e o valor da função
no ponto (0,0):
Ü J[∗ = 76875,703

(4.20)

∇Ü J[∗ = (0; 31304,347)

(4.21)

∇Ü(J[∗ ) = 31304,347

(4.22)

Logo, pela equação (4.15):

2w = 0 +

ßº£ß§,ß[Ω
ΩwΩ[æ,Ωæß

= 2,45

(4.23)
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Como a diferença foi superior ao critério estabelecido, deve-se realizar mais uma
iteração. Logo, é necessária a determinação de um novo ponto de projeto:

H=

∇™ Rø∗

∇™(Rø∗ )

= (0; 1)

(4.24)

O novo ponto de projeto para a segunda iteração é dado por:
J ∗ = 2,45. 0; 1 = (0; 2,45)

(4.25)

Após 5 iterações, o valor do índice de confiabilidade encontrado foi de 4,23 com
probabilidade de falha de 0,0017%.
4.5.

Desenvolvimento do programa computacional
Visando a aplicação prática do método FORM para a determinação da

probabilidade de falha, desenvolveu-se um programa em planilha eletrônica, cujas
entradas estão descritas na tabela abaixo:
Tabela 5 - Parâmetros construtivos para o cálculo da probabilidade de falha. Fonte: Elaboração própria.

Após a incorporação dos dados de entrada, o programa, utilizando a metodologia
FORM, retorna a probabilidade de falha e o momento máximo de projeto, dado pela
equação:
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,=

Öè

(4.26)

19

Figura 12 - Valores de saída do programa. Fonte: Elaboração própria.
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Figura 13 - Interface do programa em Excel. Fonte: Elaboração própria.
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A rotina de cálculo iterativo do programa foi implementada por códigos em VBA,
como descreve a figura abaixo. O critério de parada estabelecido para o programa foi
de 2I − 2Iow < 0,1.

Figura 14 - Tela de comando do programa. Fonte: Elaboração própria.

Com isso, obteve-se como valor da probabilidade de falha 0,0017%, com índice
de confiabilidade de 4,23.
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5. ANÁLISE DE RISCOS EM BARRAGENS

5.1.

Introdução

As estruturas de barragens, por sua função, estão sempre ligadas diretamente à
natureza, impactando no ecossistema local e na condição de vida da região. Por esse
motivo, o risco de falhas em barragens é um fator extremamente importante para a
engenharia, pois acidentes nesse tipo de estrutura em geral estão atrelados a grandes
perdas humanas, ambientais e financeiras.
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), o número de barragens no
Brasil era maior que 17 mil em 2015, e houve 4 acidentes e 5 incidentes com
barragens no ano. Ademais, ANA (2015) relata também que, em novembro de 2015,
houve o rompimento da barragem de minérios em Mariana (MG), provocando um
desastre ambiental de grande magnitude e repercussão, incluindo soterramento do
subdistrito Bento Rodrigues e algumas vítimas fatais.
Um levantamento realizado pelo Ministério Público Feredal (MPF) em 397
barragens de mineração do Brasil revela que mais de 50% dessas estruturas têm
potencial de causar danos similares ou ainda piores ao ocorrido no rompimento da
barragem da Samarco, em Mariana (MG).
Recentes desastres têm destacado as dificuldades em avaliar e gerir os riscos e
tipos de falhas que podem ocorrer em situações extremas (Vallero & Letcher, 2012).
Para o caso de barragens, Lima (2014) nota que a prática de projetos de engenharia
vem se aperfeiçoando, mas que há muito a ser feito no que concerne à análise de
risco e à gestão de segurança. Hartford & Baecher (2004) comentam que as análises
de riscos são úteis para a operação, a manutenção e a vigilância da barragem e de
seu reservatório. Esse capítulo traz uma análise de riscos de estruturas de barragens
utilizando o método FORM, possibilitando ao engenheiro maior garantia de segurança
perante as incertezas de projeto.
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Figura 15 - Imagens de satélite das barragens de Samarco (A) e do povoado de Bento Rodrigues (B).
Fonte: SPOT6 e 7HIPARCAirBus

5.2.

Parâmetros geotécnicos

Assim como em outros tipos de estrutura, a análise do rompimento de barragens
passa, pelo cálculo da margem de segurança M (também denominada função do
estado limite), que denota a diferença entre a resistência e a solicitação, como é dado
pela equação (2.14).
Nesse trabalho, considera-se a ruptura do talude por cisalhamento utilizando o
critério de Mohr-Coulomb, segundo o qual a tensão cisalhante atuante no plano de
resistência se iguala à tensão cisalhante resistente do material. A envoltória desses
pontos de ruptura no plano de tensões pode ser aproximada para a reta abaixo:
@ = r + +. ∑ÜA

(5.1)
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Essa reta relaciona as tensões resistentes cisalhante (@) e normal (+]CF7cD ) aos
parâmetros do solo, coesão (r) e ângulo de atrito (A). O comportamento das tensões
no solo pode ser visualizado no seguinte gráfico:

Figura 16 - Envoltória de Mohr-Coulomb. Fonte: Apuntes de Geotecnia con enfasis em laderas.

A tensão resistente do material do qual a barragem é composta representa o
quanto a estrutura pode resistir em termos de cisalhamento. A tensão solicitante pode
ser expressa por meio da resistência ao cisalhamento e do fator de segurança
desejável em projeto:

@5CD. =

¿¡¬ç.

(5.2)

19

Assim, a função estado limite da estrutura é determinada pela equação (5.3), onde
@ é a tensão resistente da estrutura e @5CD. é a tensão solicitante.
,= @−

¿
19

= 1−

w
19

. (r + +]CF7cD . ∑ÜA)

(5.3)

Para o prosseguimento da análise probabilística da falha, assume-se que as
variáveis r e A possuem um comportamento probabilístico, enquanto a resistência
normal + do solo tem caráter determinístico.
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5.3.

Aquisição de dados geotécnicos

Segundo Craig (2014), os parâmetros de resistência r, ∅ de um determinado
solo são obtidas por intermédio de ensaios de laboratório em amostras
representativas do solo retidas in situ.
O ensaio de compressão triaxial é o método amplamente utilizado para a análise
da resistência do solo ao cisalhamento e é adequado para todos os tipos de solo. Esse
método consiste em aplicar uma carga axial de compressão por meio de um pistão a
um corpo de provas cilíndrico dentro de uma câmara d’água pressurizada. A amostra
é tensionada radialmente pela pressão do fluido confinante de forma simétrica. Essa
simetria garante que não haja a determinação de um plano preferencial de tensões e
que o solo rompa no seu plano menos resistente.

Figura 17 – Diagrama de tensões do ensaio triaxial (CRAIG, Mecânica dos Solos, 2004)

Conhecendo-se a tensão de compressão à qual a amostra foi submetida, obtémse a coesão do solo e do ângulo de atrito por meio da envoltória de Mohr-Coulomb:
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Figura 18 - Envoltória de Mohr-Coulomb (CRAIG, Mecânica dos Solos, 2004)

Por fim, a tensão normal de cada ponto do solo é definida pelo produto do peso
específico das camadas superiores pela altura de cada camada:
+]CF7cD =

<I . ~I

(5.4)

A Figura 22 ilustra a distribuição de tensões normais pela profundidade em
camadas homogêneas:

Figura 19 - Representação gráfica de tensões normais (Fonte: MARAGON, Tensões nos Solos)
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5.4.

Modelagem estatística do risco: método FORM

Para que se calcule a probabilidade de ocorrência da falha, ou seja, a
probabilidade de rompimento por cisalhamento da barragem, é necessário o uso de
um método matemático que consiga, por meio da função estado limite, obter a chance
do rompimento. Para essa seção do trabalho, utilizou-se o método FORM (First Order
Reliability Method), cujos passos são descritos nesse capítulo.

5.5.

Mudança de espaço

O índice de confiabilidade (2) também pode ser definido geometricamente como
a distância entre a origem do espaço gaussiano padrão e a função estado limite.
Entretanto, nem sempre as variáveis probabilísticas compõem um espaço gaussiana
padrão, sendo necessária a mudança das variáveis originais ' do problema real para
variáveis J, ou seja, transformar variáveis com média e desvio padrão quaisquer em
variáveis cuja média é nula e o desvio padrão é unitário:
JI = ('I − dƒI ) +ƒI

(5.5)

O método FORM consiste em aproximar a função estado limite no ponto de
projeto, (u ∗ ), para uma reta tangente à curva. Graficamente, é possível observar a
relação entre a função estado limite, as variáveis no espaço normalizado e a reta
tangente do método:
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Figura 20 - Método FORM no plano normal padrão (Fonte: MANOJ, First Order Reliability Method:
Concepts and Application, adaptado)

A função estado limite agora assume um caráter dependente das variáveis JI e
passa a ser tratada como ≈ Jw , JZ . Para a análise geotécnica realizada, considera-se
as variáveis probabilísticas r = 'w e A = 'Z . Consequentemente, pelas equações (5.3)
e (5.5), determina-se ≈(Jw , JZ ).

≈ Jw , JZ = 1 −

w
19

. Jw +w + dw + +]CF7cD . ∑Ü JZ +Z + dZ

(5.6)

5.5.1. Cálculo do índice de confiabilidade (∆)

Segundo Manoj (2016), é possível estimar a mínima distância do estado limite à
origem, 2:

2= −

Ø
∗ …é
«»û R« …
«
Ø ( …é )²
«»û …
«

(5.7)

Desenvolvendo a expressão acima, tem-se que:
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P7

Jw∗

PRû

+ JZ∗

P7
PR}

= −2

P7
PRû

P7

²+

PR}

²

(5.8)

Calcula-se, então, as derivadas parciais:
Para á = 1:
P7
PRû

= 1−

w
19

. +w

(5.9)

Para á = 2:
P7
PR}

= 1−

w
19

. +]CF7cD . +Z . tzr²(JZ +Z + dZ )

(5.10)

Aplicando as derivadas parciais na equação (5.8), tem-se que:
Jw∗ +w + JZ∗ +]CF7cD . +Z . tzr²(JZ +Z + dZ ) = −2

+w ² + +]CF7cD . +Z . tzr²(JZ +Z + dZ ) ²

(5.11)

A equação (5.11) permite que se escreva as coordenadas do ponto de projeto (JI∗ )
e, consequentemente, a função estado limite em função de 2.

5.5.2. Retomada das variáveis de projeto

O ponto de projeto, nas coordenadas gaussianas pode ser calculado como:
JI∗ = −HI . 2

(5.12)

Sendo HI o cosseno diretor da variável JI . O cosseno diretor de cada variável Yi
fornece uma estimativa de sua sensibilidade, que está diretamente relacionada com a
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contribuição desse parâmetro na probabilidade de falha. Matematicamente, esses
cossenos são expressos por:

(

HI =

…é
)
… «

…é
Ø
«»û …
«

(5.13)

}

Para á = 1:

Hw =

(xû )
xû

}ê

xØÃ¡éÕŒ .x} .5GN²(R} x} ê|} ) }

(5.14)

Para á = 2:

HZ =

(xØÃ¡éÕŒ .x} .5GN²(R} x} ê|} ))
xû } ê xØÃ¡éÕŒ .x} .5GN²(R} x} ê|} ) }

(5.15)

O cálculo dos cossenos diretores é fundamental para a viabilidade do método
FORM, pois esse mecanismo consiste em, arbitrado um valor inicial para o ponto de
projeto J ∗ (Jw∗ ,JZ∗ ), calcular as derivadas parciais nesse ponto e determinar um novo
ponto de projeto pelas equações (5.11) e (5.12).
Determinada a relação das variáveis normalizadas com o coeficiente 2, deve-se
retornar ao espaço original de variáveis ', utilizando as equações (5.5) e (5.12):
'I∗ = dƒI − HI . 2. +ƒI

(5.16)

5.5.3. Fluxograma do método FORM

O fluxograma abaixo ilustra o processo já descrito nesse capítulo, que permite,
com o auxílio das ferramentas do método FORM, calcular a probabilidade de falha.
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Figura 21 - Fluxograma do Método FORM. Fonte: MANOJ, First Order Reliability Method: Concepts and
Application (adaptado).

Finalmente, a probabilidade de falha é calculada pela equação abaixo.
01 = 1 − Φ(2)

5.6.

(5.17)

Aplicação do método FORM
Visando a aplicação do método FORM na prática de engenharia, desenvolveu-se

um programa computacional utilizando a ferramenta Excel, no qual se tem como
entrada os parâmetros de projeto já especificados. O programa utiliza a aproximação
do método FORM para o cálculo iterativo do índice de confiabilidade e,
consequentemente, para a determinação da probabilidade de falha.
Para exemplificar a utilização do método, usou-se como referência o Estudo de
Estabilidade de Terra da Margem Esquerda de Itaipu pela Seção Transversal da
Estaca 122 por Método da Confiabilidade, de autoria de Tereza Rachel Mafioleti. O
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material em estudo é uma argila compactada, cujas propriedades são descritas na
seguinte tabela:
Tabela 6 - Propriedades da argila em questão (fonte: MAFIOLETI, R., Estudo de Estabilidade de Terra
da Margem Esquerda de Itaipu pela Seção Transversal da Estaca 122 por Método da Confiabilidade).

Previamente, determinou-se que a função estado limite, dada pela equação (5.3).
Para a utilização do método FORM, r e A são as variáveis 'w e 'Z , respectivamente.
Para a análise dos dados presentes na Tabela 6, considerou-se um fator de segurança
de 1,3.
Primeiramente, estabeleceu-se a origem do espaço gaussiano como o ponto de
projeto inicial, de tal modo que as derivadas em J ∗ valem:
P7
PRû

P7
PR}

= 3,114

(5.18)

= 17,867

(5.19)

Por meio dos valores das derivadas parciais, calcula-se os cossenos diretores
pelas equações (5.14) e (5.15):
Hw = 0,172

(5.20)

HZ = 0,985

(5.21)

Após o cálculo das derivadas, deve-se substituir os valores de JI∗ na equação
(5.8). Ao substituir Jw∗ , encontra JZ∗ e função de 2, e ao substituir JZ∗ , encontra Jw∗
também em termos do índice de confiabilidade:
Jw∗ = −5,82. 2

(5.22)
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JZ∗ = −1,02. 2

(5.23)

Substituindo os valores encontrados nas equações (5.22) e (5.23) na equação
(5.6), tem-se a equação do estado limite em termos de 2.

1−

w
w,Ω

. −5,82. 2 .13,496 + 55,51 + 2570. ∑Ü −1,02. 2 .0,024 + 0,476

=0

(5.24)

A resolução da equação (5.24) aponta um índice de confiabilidade de 2,05, o que
indica a necessidade de nova iteração:
J ∗ = −H. 2

(5.25)

Jw∗ = −0,35

(5.26)

JZ∗ = −2,02

(5.27)

O ponto de projeto para a segunda iteração possui as coordenadas calculadas em
(5.26) e (5.27).
Após 9 iterações, o valor encontrado para o índice de confiabilidade foi de 4,23,
resultando em uma probabilidade de falha de 0,0011%.

5.7.

Desenvolvimento do programa computacional

Visando a aplicação do método FORM na prática de engenharia, desenvolveu-se
um programa computacional utilizando a ferramenta Excel, no qual se tem como
entrada os parâmetros de projeto já especificados. O programa utiliza a aproximação
do método para o cálculo iterativo do índice de confiabilidade e, consequentemente,
para a determinação da probabilidade de falha.
Os dados listados foram usados como entrada para o programa e, em seguida,
obteve-se como retorno o índice de confiabilidade e a probabilidade de falha.
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Figura 22 - Interface do programa em Excel. Fonte: elaboração própria.
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A rotina de cálculo iterativo do programa foi implementada por macros em VBA,
como descreve a figura abaixo. O critério de parada estabelecido para o programa foi
de 2I − 2Iow < 0,01.

Figura 23 - Tela de comando do programa. Fonte: elaboração própria

Com isso, obteve-se o valor da probabilidade de falha igual a 0,0011%, com
índice de confiabilidade de 4,23.
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6. ANÁLISE DE RISCOS EM PAVIMENTOS

O transporte rodoviário é o principal sistema logístico do Brasil, sendo o meio de
maior capacidade de transporte de cargas e passageiros do país. Além disso, o Brasil
conta com uma das maiores frotas automobilísticas do mundo. Devido os fatos
citados, se iniciou em meados do século XX uma necessidade em aumentar a
confiabilidade da pavimentação de rodovias pelo Brasil, pois esse tipo de transporte
tornou-se fator relevante no desenvolvimento do país em diversos setores. Com essa
relação cada vez mais dependente, estudos para minimizar os custos e maximizar o
desempenho dos pavimentos rodoviários tornaram-se bem vistos já que ajudam a
melhorar

a

implantação,

manutenção

e

durabilidade

das

rodovias

e,

consequentemente, diminuir o custo operacional da atividade transportadora.
Neste capítulo, discute-se a confiabilidade dos pavimentos brasileiros, além dos
fatores significativos para a diminuição dos riscos de falha nas obras de pavimentação
pelo Brasil. Por fim, é apresentado um método de cálculo no Microsoft Excel® da
probabilidade de falha de um pavimento a partir de coeficientes definidos pelo usuário.

6.1.

Índice de dano e cálculo da confiabilidade

Inicialmente, o critério de decisão para selecionar um tipo de pavimento se baseia
no tráfego e os custos de implementação. Neste trabalho, foca-se na análise do
tráfego e capacidade do pavimento, sem verificar a questão financeira da
implementação deste tipo de estrutura.
É notório que se deve buscar que o pavimento deva suportar o tráfego previsto
para aquela região para todos os anos de projeto. Sendo o tráfego caracterizado como
o número de repetições de um eixo padrão, pode-se considerar que este número é
difícil de se prever, já que depende de diversos fatores variáveis, como volume diário
de veículos, crescimento do tráfego durante os anos de projeto, entre outros.
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Como forma de quantificar a capacidade do pavimento em resistir ao tráfego
solicitado mesmo com a variabilidade das aplicações de carga, utiliza-se o conceito
de índice de dano, que é a relação entre o número previsto e o admissível de
repetições para cada grupo de carga em cada período do ano, expressa pela equação
(6.1).

S6 =

—
Iäw

7 ÇI,–
–äw

(6.1)

XI,–

Onde:
S6 = índice de dano;
ÇI,– = número de repetições previsto;
XI,– = número de repetições admissível.
≈ = número de tipos de cargas solicitantes no pavimento
0 = número de períodos considerados
Com a definição da equação (6.1) e considerando uma variabilidade probabilística
para o número de repetições previsto e admissível, pode-se calcular a confiabilidade
do pavimento, que é o objetivo do estudo desse capítulo.
T = 1 − U(log S6 < 0) = 1 − U(log Ç − log X < 0)

(6.2)

6.1.1. Número de repetições previsto (’)

Para o cálculo do tráfego previsto para o período de projeto, utiliza-se a equação
(6.3):
Ç = (*S,I )(*U)(8*)(8S)(88)(U)(VTW ) ∙ 365
Onde:
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(6.3)

*S,I = volume diário médio total da frota no ano inicial, incluindo os veículos
leves;
*U = porcentagem do VDM total composto por veículos pesados;
8* = fator de veículos, que pode ser definido seguindo a recomendação do
USACE ou do AASHTO;
8S = fator direcional;
88 = fator de faixa, que é a porcentagem de veículos que trafegam na faixa mais
solicitada;
U = período de projeto em anos;
VTW = fator de crescimento acumulado no período de projeto.
A AASHTO (1993) define o fator de crescimento VTW como uma fórmula de
progressão geométrica com taxa constante, como mostra a equação (6.4):

VTW =

(wêI)÷ ow

(6.4)

I

Onde:
á = taxa anual de crescimento;
0 = período de projeto, em anos.
Como a probabilidade de falha, foco deste trabalho, está diretamente ligada à
variabilidade dos parâmetros que descrevem tanto o tráfego solicitante quanto o
admissível, considera-se que diversos parâmetros acima citados são descritos a partir
de uma distribuição probabilística, apresentando assim um coeficiente de variação.
Huang (2004) define alguns desses coeficientes que influenciam na previsão do
tráfego solicitante.
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Tabela 7 - Coeficientes de variação de alguns fatores que influenciam na previsão do tráfego solicitante
(HUANG, 2004).

6.1.2. Número de repetições admissível

O valor do número de repetições admissível (N) depende do dimensionamento da
estrutura e, consequentemente, da composição dos pavimentos a se construir. Essa
composição pode ser vista na Figura 27, e será bastante importante na análise de
riscos de um pavimento.

Figura 24 - Composição atual dos pavimentos rodoviários. Fonte: elaboração própria.

Neste trabalho, utiliza-se para o cálculo do número de repetições admissível o
método de dimensionamento do DNIT, onde se determina a espessura total
necessária para o pavimento em função dos dados geotécnicos e das características
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do tráfego solicitante (este último é utilizado para determinar a espessura inicial do
revestimento asfáltico a ser utilizado).

6.1.3. Método de dimensionamento do DNIT

Este método é parte integrante do Manual de Pavimentação do DNIT (2006). A
partir da determinação da espessura do revestimento inicial, é possível calcular as
espessuras das demais camadas constituintes da estrutura do pavimento. Dadas em
termos de material granular, as camadas são convertidas para espessuras reais dos
materiais utilizados através dos coeficientes de equivalência estrutural, que
expressam a relação entre a espessura de material granular e do material utilizado,
de forma que ambos, nas respectivas espessuras, apresentem desempenho estrutural
semelhante (SANTOS, 2011).
A determinação das camadas constituintes do pavimento se dá pelas inequações
(6.5) a (6.7):
- ∙ b6 + _ ∙ b◊ ≥ YZ[

(6.5)

- ∙ b6 + _ ∙ b◊ + ℎZ[ ∙ b9 ≥ Y]

(6.6)

- ∙ b6 + _ ∙ b◊ + ℎZ[ ∙ b9 + ℎ] ∙ b6^1 ≥ Y7

(6.7)

Onde:
- = espessura do revestimento;
_ = espessura da base;
YZ[ = espessura sobre a sub-base;
ℎZ[ = espessura da sub-base;
Y] = espessura sobre o reforço do subleito;
Y6^1 = espessura do reforço do subleito;
Y7 = espessura sobre o subleito;
b6 , b◊ , b9 = coeficientes de equivalência estrutural.
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As espessuras mínimas do revestimento (-7í] ) são definidas em função do
número de repetições admissível (X), como mostra a Tabela 8.
Tabela 8 - Espessura mínima do revestimento asfáltico depende do número de repetições admissível
N. Fonte: Dimensionamento e análise do ciclo de vida de pavimentos rodoviários: uma abordagem
probabilística.

Então, com a espessura mínima do revestimento asfáltico definido, segue-se o
procedimento já citado, utilizando o ábaco da Figura 28 para determinar as
espessuras equivalentes YZ[ , Y7 e Y] . Essa determinação é dependente do valor de
CBR (índice de suporte Califórnia) da sub-base, do subleito e do reforço do subleito,
respectivamente.

Figura 25 - Determinação de espessuras do pavimento (DNIT, 2006a).
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Com a determinação das espessuras dos pavimentos, é dimensionada então a
espessura total do pavimento, chegando assim ao número de repetições admissível
pela equação (6.8).
Ya = 77,67 ∙ X [,[æ£Z ∙ T_-o[,§ÿ£

(6.8)

Onde:
Ya = espessura total do pavimento;
T_- = índice de suporte Califórnia do subleito.
Os valores dos coeficientes de equivalência estruturais também são definidos no
manual do DNIT, como mostra a tabela a seguir.
Tabela 9 - Coeficientes estruturais de equivalência para os materiais utilizados. Fonte:
Dimensionamento e análise do ciclo de vida de pavimentos rodoviários: uma abordagem probabilística.

Nota-se que o valor da variação dos fatores probabilísticos a serem considerados,
dado pela divisão do desvio padrão e do valor médio do fator, é estimado pelo próprio
usuário de acordo com a situação apresentada por ele, não havendo uma forma de
assegurar genericamente coeficientes precisos de variabilidade.
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6.2.

Aplicação do método

Para a aplicação do método do DNIT, utiliza-se o material disponível no apêndice
A, que é a planilha “Pavimentação” do Microsoft Excel®. Na aba “ENTRADA” da
planilha, são implementados pelo usuário valores médios para cada um dos fatores a
serem utilizados e, dependendo do tipo de cada fator (probabilístico ou
determinístico), implementa-se também os coeficientes de variação, dados pela razão
entre o desvio padrão e o valor médio. Para facilitar o trabalho do usuário, as células
a serem preenchidas no programa foram pintadas em amarelo.
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Figura 26 - Apresentação da aba "ENTRADA", onde são implementados pelo usuário os valores dos
fatores definidos em projeto, alocados nas células em amarelo. Fonte: elaboração própria.
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Após a entrada de dados pelo usuário, o programa gera 5000 números aleatórios
para cada fator probabilístico definido com o intuito de fazer uso das simulações de
Monte Carlo e, assim, obter uma média e desvio padrão razoáveis. Os valores
determinísticos são usados sem variabilidade, como esperado. Então, gera-se 5000
valores para o tráfego previsto e outros 5000 valores para o tráfego admissível, como
mostra a Figura 30.
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Figura 27 - Geração de números aleatórios pelo programa para garantir um conjunto de 5000
simulações para o índice de dano. Fonte: elaboração própria.
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Sabe-se que a confiabilidade é dependente da probabilidade do índice de dano
ser maior que 1, como define a expressão (6.2). Para facilitar a análise, usa-se a
função logarítmica do índice de dano para utilizar a função margem de segurança.
, = - − / = (log X) − (log Ç) = −Ÿ∏ÜS6 > 0
Onde:
- = resistência do pavimento, dado pelo log N;
/ = solicitação devido o tráfego no pavimento, dado pelo log n.
Então, após as 5000 iterações realizadas, o programa calcula o índice de
confiabilidade a partir da expressão a seguir.
2 = (-7 − /7 ) +Ö
Então, o programa calcula a probabilidade de falha do pavimento, como mostra a
Figura 31.
01 = 1 − Φ(2)
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Figura 28 - Interface da apresentação da probabilidade de falha pela aba "SAÍDA", na planilha
"Pavimentação". Fonte: elaboração própria.
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7. ANÁLISE DE RISCOS EM TURBINAS HIDRÁULICAS

7.1.

Introdução

Devido ao cenário da matriz energética do Brasil, as usinas hidrelétricas assumem
uma grande importância na dinâmica social do país. Falhas na conversão energética
das usinas paralisam grandes áreas e comunidades, que são abastecidas por esse
tipo de energia. Nesse capítulo, analisou-se as falhas nas pás das turbinas por fadiga,
principal causadora de colapsos nesse tipo de equipamento.

7.2.

Parâmetros do rompimento de pás de turbinas por fadiga

As pás de turbinas hidráulicas são componentes essenciais à estrutura da turbina
e estão sujeitas ao aparecimento de trincas e à ruptura por fadiga, devido às
sucessivas cargas às quais estão expostas. Nesse capítulo, analisou-se a
probabilidade de ruptura por fadiga por meio da utilização do método FORM para a
aproximação da função estado limite.

7.3.

Curva S-N
Para que se realize o estudo da probabilidade de falha, é necessário que se

conheça a função de estado limite do elemento da turbina. O cálculo da resistência à
fadiga baseia-se nas curvas S-N, que expressam o número admissível de ciclos dada
uma certa tensão. Em um ensaio de resistência à fadiga, aplica-se uma carga cíclica,
cuja intensidade varia de /7áƒ a /7I] , e mede-se a quantidade de ciclos necessários
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para o rompimento. A curva S-N é obtida repetindo esse processo diversas vezes e
plotando o resultado num gráfico.

Figura 29 - Limite de Fadiga na curva S-N. Fonte: Ensaios Mecânicos de Materiais, L.E. Rodrigues.

A resistência à fadiga pode ser expressa pela tensão alternada, /c , ou pela tensão
média, /7 , caracterizadas por:
/7 =

/c =

9éá¤ ê9é«Ø

(7.1)

Z

9éÕ¤ o9é«Ø

(7.2)

Z

Define-se, ainda, o fator de carregamento, -, dado por:

-=

9é«Ø

(7.3)

9éá¤

7.3.1. Número de ciclos

O material submetido a carregamentos cíclicos sucessivos apresenta um
comportamento dependente do número de ciclos, X= . Para um carregamento reverso,
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situação na qual R = -1, a dependência da resistência é função de X= e depende das
constantes A e b, que são função do material em estudo:

/cF = M. X=i

7.4.

(7.4)

Função Estado Limite

Seja o carregamento cíclico solicitante +. As tensões máxima e mínima desse
carregamento são representadas por +7cƒ e +7I] , a tensão alternada solicitante e a
tensão média solicitante possuem definições análogas às resistências:

+7 =

+c =

xéá¤ êxé«Ø

(7.5)

Z

xéÕ¤ oxé«Ø

(7.6)

Z

Por se tratar de um carregamento cíclico, a análise do estado limite à fadiga não
é feita de forma unidimensional, analisando a diferença entre resistência e solicitação,
mas sim realizando essa análise no plano de tensões médias por tensões alternadas,
de modo que a função estado limite passa a ser dada por:

,=

Z + /Z − +Z + +Z
/7
c
7
c

(7.7)

De acordo com Erich Souza (2013), todo ponto de solicitação está associado a
um ponto de resistência, relação tal expressa pela equação (7.8):
/c =

xÕ
xé

. /7

(7.8)

Pelas equações (7.4) e (7.9), determina-se as coordenadas do ponto de
resistência em função das coordenadas do ponto de solicitação:
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t7 =

tc =

xé
‹Õ ‹é
ê
›Õ¡ ›¡ﬁ

(7.9)

xÕ
‹Õ ‹é
ê
›Õ¡ ›¡ﬁ

(7.10)

Finalmente, as equações (7.7), (7.9) e (7.10) permitem encontrar a função estado
limite para a fadiga, representada por:

,=

7.5.

Z + +Z.
+7
c

w

‹Õ ‹é
ê
›Õ¡ ›¡ﬁ

−1

(7.11)

Modelagem estatística do risco de rompimento por fadiga

Para a análise do estado limite em relação à fadiga, utilizou-se novamente a
aproximação de primeira ordem do método FORM, já desenvolvido no capítulo 5. Para
tal, considerou-se como variáveis probabilísticas o parâmetro de curva A e a
resistência à tração (/Fa ). As outras variáveis envolvidas foram tratadas como variáveis
determinísticas. Após essa consideração, foi seguido o fluxograma do método FORM.

7.6.

Aplicação do método FORM

Para a aplicação do método FORM para a determinação da falha por fadiga das
pás de uma turbina hidráulica, adaptou-se os parâmetros obtidos por Silva et al (2013)
por meio de ensaios mecânicos e simulações pelo método dos elementos finitos. Os
parâmetros adaptados estão descritos na Tabela 10:
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Tabela 10 - Parâmetros para o cálculo da função estado limite. Fonte: Modelo de análise de
confiabilidade sob condições de falhas por fadiga (adaptado).

Além dos parâmetros expostos na Tabela 1, a simulação considerou o fator de
curva b como -0,25:
A primeira etapa da resolução consiste em realizar a mudança para o espaço de
variáveis gaussianas, de modo que a equação do estado limite se torna a equação
(7.12):

,=

Z + +Z.
+7
c

w

‹Õ
‹é
ê
û .‹û ﬂ‡û
} .‹} ﬂ‡}

−1

(7.12)

Já no espaço de variáveis gaussianas, atribui-se um ponto inicial ao ponto de
projeto. Atribuiu-se, então, a origem do espaço (0,0).
De posse do ponto de projeto de primeira iteração, calcula-se as derivadas
parciais no ponto:
PÖ
PRû
PÖ
PR}

= 6,95

(7.13)

= 0,50

(7.14)

Por meio das derivadas parciais, determina-se o valor dos cossenos diretores:
∝w = 0,997

(7.15)

∝Z = 0,072

(7.16)

O próximo passo resume-se a exprimir as variáveis probabilísticas em função do
índice de confiabilidade, de acordo com a equação 5.8:
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Jw∗

P7
PRû

+ JZ∗

P7
PR}

= −2

P7
PRû

²+

P7
PR}

²

Jw∗ = −1,002. 2

(7.17)

JZ∗ = −13,941. 2

(7.18)

Na etapa seguinte, substitui-se na equação (7.12) as relações encontradas em
(7.17) e (7.18) e se determina a raiz em 2.
2 = 2,26

(7.19)

O critério de convergência utilizado foi de 2>êw − 2> < 0,02, o que indica a
necessidade de mais iterações. Após 7 iterações, o valor encontrado para o índice de
confiabilidade foi de 3,75, implicando em uma probabilidade de falha de 0,0088%.
Devido aos erros de aproximação do método, conclui-se que a probabilidade de falha
está situada entre 10o§ e 10oæ .

7.7.

Desenvolvimento do programa computacional

Semelhante aos capítulos anteriores, desenvolveu-se uma ferramenta em planilha
eletrônica para o cálculo da probabilidade de ruptura de turbinas por cisalhamento,
utilizando como base a teoria de Goodman e as aproximações de primeira ordem do
método FORM.
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Figura 33 - Interface do programa em Excel. Fonte: elaboração própria.
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A rotina computacional do programa foi desenvolvida em VBA, como descreve a
figura abaixo:

Figura 30 - Implementação do código do programa. Fonte: elaboração própria.

O programa retorna um intervalo de valores no qual se encontra a probabilidade
de falha. Após 7 iterações, encontra-se a probabilidade de falha situada no intervalo
de 10o§ a 10oæ .
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8. CONCLUSÃO

Devido à variabilidade dos parâmetros de solicitação e construção dos elementos
estruturais, estes podem vir a falhar, causando enorme transtorno aos envolvidos.
Baseado nas grandezas que compõe a função de estado de cada elemento, foi
possível avaliar a probabilidade de falha desses componentes quando submetidos a
determinados esforços. Essa avaliação foi feita utilizando métodos probabilísticos que
exprimem o índice de confiabilidade do cenário em análise e, consequentemente, a
probabilidade de ruptura. Fez-se uso do método de Monte Carlo, do método de
probabilidade de primeira ordem (FORM) e, para o caso de fundações, do método de
Aoki.
Os métodos baseiam-se na análise da função de estado limite de cada elemento,
modelando o cenário de transição entre a região de segurança e a região de ruptura
para um dado esforço.
Por meio dos estudos realizados em cinco áreas da Engenharia Civil, permitiu-se
constatar a versatilidade e diversidade dos métodos probabilísticos, sendo aplicáveis
em diversos contextos do cotidiano da Engenharia. Observou-se, também, a
importância da correta aferição dos parâmetros construtivos, uma vez que as
incertezas contidas nas grandezas físicas podem comprometer estruturas e provocar
danos.
O trabalho foi finalizado com o desenvolvimento das ferramentas em planilha
eletrônica, conferindo ao usuário uma opção de fácil uso e que retorna de forma rápida
a probabilidade de falha dos elementos estruturais, sendo possível ao usuário
modificar os parâmetros construtivos e, desse modo, comparar as diversas opções
possíveis para o dimensionamento, facilitando a tomada de decisão.
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APÊNDICE

Nesta seção é apresentada a mídia digital contendo os modelos resultantes do
estudo, a saber:
1. Fundações.xlsx
2. Vigas.xlsm
3. Barragens.xlsm
4. Pavimentação.xlsx
5. Turbinas.xlsm
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