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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a aplicabilidade de técnicas e de métodos 
matemáticos para mensurar a confiabilidade em tempo real de transformadores de 
potência em serviço contínuo. O gás dissolvido em óleo do transformador de potência 
é a variável de análise. O comportamento aleatório dessa variável é obtido através de 
um software chamado PISystem que dispõe de informações de medidas relativas de 
desempenho elétrico e mecânico em tempo real. O acompanhamento em tempo real 
dos gases dissolvidos no líquido isolante de transformadores de potência possui 
benefícios como operar o transformador com o rendimento máximo, detectar os 
primeiros sinais de falha, reduzir as paradas não programadas e aumentar a vida útil 
através de manutenção preditiva com a finalidade de proceder uma intervenção 
quando o equipamento está na iminência de falhar. 
 
Palavras-chave: Confiabilidade. Tempo real. Transformadores. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper aims to analyze the applicability of mathematical techniques and methods 
to measure the real-time reliability of power transformers in continuous service. The 
gas dissolved in oil of the power transformer is the decision variable. The random 
behavior of this variable is obtained through a software called PISystem that has 
information of relative measures of electrical and mechanical performance in real time. 
Real-time monitoring of the dissolved gases in the power transformer insulation liquid 
has benefits such as operating the transformer at maximum efficiency, detecting the 
first fail, reducing unscheduled shutdowns and increasing service life through 
predictive maintenance for the purpose of intervening when the equipment is about to 
fail. 
 
Keywords: Reliability. Real time. Transformers. 

  



 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 8 

1.1. Definição do Problema .............................................................................. 9 

1.2. Justificativa .............................................................................................. 10 

1.3. Objetivos ................................................................................................... 11 

1.3.1. Objetivo Geral ............................................................................................ 11 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 11 

1.4. Metodologia de trabalho .......................................................................... 12 

1.5. Estrutura do trabalho ............................................................................... 13 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 14 

APÊNDICES ............................................................................................................. 16 

APÊNDICE A – Artigo completo ................................................................................ 17 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................... 18 

2. TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA .................................................... 18 

2.1. Gases Dissolvidos no Óleo do Transformador ..................................... 19 

3. MONITORAMENTO EM TEMPO REAL .................................................... 20 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE .................................................... 20 

5. ESTUDO DE CASO ................................................................................... 22 

6. CONCLUSÕES .......................................................................................... 24 

7. REFERÊNCIAS ......................................................................................... 25 

APÊNDICE B – Comprovante de apresentação........................................................ 26 

APÊNDICE C – Slides apresentados no congresso .................................................. 29 

APÊNDICE D – Técnicas dos métodos de confiabilidade matemáticos .................... 37 

D1. FUNÇÃO DISCRETA ................................................................................ 37 

 Distribuição Binomial .............................................................................. 37 

D2. FUNÇÃO CONTÍNUA ................................................................................ 40 

 Distribuição de Poisson .......................................................................... 40 

D2.2 Distribuição Exponencial ........................................................................ 42 

D2.3 Distribuição Normal ................................................................................. 43 

D2.4 Distribuição Log-Normal ......................................................................... 44 

D2.5 Distribuição Weibull ................................................................................. 45 

D2.6 Distribuição Multivariada ......................................................................... 50 

APÊNDICE E – Gráficos função densidade probabilidade Fase A, Fase B e Fase C
 ................................................................................................................... 54 

ANEXOS . ................................................................................................................. 56 

ANEXO A – Folder de chamada do congresso ......................................................... 57 



8 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem o objetivo de consolidar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolver as competências e 

habilidades que constituem o perfil do egresso, sendo parte obrigatória da matriz 

curricular do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, do Instituto Federal de 

Ensino, Ciência e Tecnologia (IFSC), Câmpus Florianópolis.  

As formas de TCC permitidas, conforme o Projeto Pedagógico do Curso e 

o Regulamento de TCC do Curso de Engenharia Elétrica do IFSC – Câmpus 

Florianópolis (IFSC, 2018, 2019) são as seguintes:  

1. Apresentação de monografia; 

2. Publicação e apresentação de artigo em evento nacional ou 

internacional pertinente e relevante à Engenharia Elétrica; ou 

3. Publicação de artigo em periódico nacional ou internacional pertinente e 

relevante à Engenharia Elétrica. 

Nesse sentido, este trabalho se enquadra na forma nº 2 - Publicação e 

apresentação de artigo em evento nacional ou internacional pertinente e relevante à 

Engenharia Elétrica. 

Outrossim, ressalta-se o cumprimento dos requisitos obrigatórios descritos 

nos Regulamentos de TCC do IFSC Câmpus Florianópolis e do Curso de Graduação 

em Engenharia Elétrica, em especial, a saber: 

• A acadêmica cursou e foi aprovada na unidade curricular de TCC-I no 

segundo semestre de 2018; 

• A acadêmica em conjunto com seu orientador submeteu o artigo 

intitulado “Análise da aplicabilidade de métodos e técnicas referentes ao 

desempenho da confiabilidade em tempo real em transformadores” 

(Apêndice A) para o XVIII ERIAC – Encontro Regional Ibero-Americano do 

Cigré; 

• O aceite do artigo pelo congresso ocorreu no dia 29 de março de 2019, 

enquanto a acadêmica já havia finalizado TCC-I; 
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• A acadêmica apresentou o artigo no congresso no dia 20 de maio de 

2019 (Apêndice B); 

• O congresso foi considerado pertinente e relevante à área de Engenharia 

Elétrica com a anuência do coordenador do curso e do docente orientador. 

Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) atente a todos os 

requisitos exigidos nos regulamentos e diretrizes do IFSC – Câmpus Florianópolis e 

do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica para que possa ser realizada a defesa 

pública do trabalho. 

1.1. Definição do Problema 

Um dos grandes desafios entre os profissionais do sistema elétrico é 

encontrar um ponto ótimo de suprimento garantindo ao sistema a maior confiabilidade 

possível. Visto que transformadores de potência de grande porte são um dos 

componentes mais caros e críticos de uma planta elétrica de transmissão e 

distribuição, torna-se imprescindível que seja garantido o seu bom funcionamento. 

A avaliação da manutenabilidade de transformadores de potência de 

grande porte em funcionamento contínuo é complexa e permeada pelos preceitos da 

confiabilidade de sistemas. Segundo Penteado (2011), essa complexidade aliada a 

uma diversidade de fatores, como condições climáticas extremas, falhas mecânicas 

em equipamentos e erros de operação, acabam por provocar muitas vezes 

desligamentos, suspendendo temporariamente o fornecimento de energia. 

No decorrer de vários períodos de utilização de um transformador, o 

parâmetro mais significativo a ser observado em um transformador antigo é a análise 

dos gases dissolvidos no óleo isolante, permitindo o monitoramento de falhas 

incipientes no equipamento. 

Referente à quantidade de modos de falhas identificados em cada um dos 

seis sistemas típicos da maioria dos transformadores imersos em líquido isolante, 

entre eles, capacitância e resistêndia dos enrolamentos, histórico de carregamento, 

vibração e análise de som, histórico de temperaturas no topo do óleo, descargas 

parciais e análise de gases dissolvidos no óleo, nota-se a preponderância de modos 

de falhas funcionais. Atualmente, esses modos de falhas são analisados 
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periodicamente através da quantidade de gases dissolvidos no óleo isolante e suas 

propriedades físico-químicas. 

Para avaliar os modos de falha, são utilizados métodos tradicionais de 

confiabilidade baseadas em distribuições de probabilidade até a falha obtidos através 

de dados que produzem resultados estatísticos. Com esses resultados é possível 

diagnosticar em tempo real o comportamento do ativo quanto ao seu envelhecimento 

natural, para obter maneiras de monitorar seu desempenho mediante o sistema como 

um todo. 

Serão abordados, durante o desenvolvimento do trabalho, métodos e 

técnicas que possam tratar matematicamente o desempenho da confiabilidade. 

Dentre estas, foi definida a análise de forma multivariada em tempo real por meio de 

informações obtidas através de um software denominado PISystem, conhecido como 

“Historiador” por agregar os dados em tempo real das variáveis selecionadas.  

Com isso, o problema se define na escolha de um modelo de confiabilidade 

de desempenho de sistemas para o monitoramento, em tempo real, de 

transformadores de uma subestação a partir da análise dos gases dissolvidos no óleo 

do transformador para o diagnóstico de falhas aplicado em um Estudo de Caso. 

1.2. Justificativa 

Com uma complexidade cada vez maior do sistema elétrico, a importância 

da confiabilidade como um parâmetro de eficiência tornou-se evidente. Sendo assim, 

é imprescindível a consideração de técnicas e métodos para a análise da 

confiabilidade em tempo real para o estudo do comportamento dos transformadores a 

fim de se obter maneiras de monitorar seu desempenho mediante o sistema como um 

todo. 

As técnicas abordadas (Apêndice D) têm o intuito de retratar as condições 

operativas por meio de um acompanhamento em tempo real que forneça dados 

confiáveis para a estimação da confiabilidade e da vida útil remanescente do 

transformador. E, desse modo, torne possível identificar sob quais limites operativos 

o equipamento está submetido e minimizar impactos indesejáveis, tais como a saída 

forçada de operação. 
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A análise dos gases dissolvidos no óleo deve ser realizada dentro de uma 

periodicidade razoável que resulte em um correto e eficaz acompanhamento do 

surgimento, evolução e severidade de determinados problemas. 

Devido a utilização do software PISystem, aumenta-se a velocidade de 

coleta e acesso de informações provenientes da operação dos equipamentos de uma 

subestação. Isto padroniza a integração dessas informações no sistema, otimizando 

amplamente o armazenamento de dados para a realização da análise do 

monitoramento e obtenção de medidas rápidas e precisas.  

Deste modo, com o acompanhamento da condição do óleo do 

transformador em tempo real será possível usufruir de técnicas que resultam em uma 

avaliação da confiabilidade com a finalidade de detectar os primeiros sinais de falha, 

reduzir as paradas não agendadas e aumentar a vida útil. Através de uma previsão e 

manutenção preditiva aplicada, têm-se o acompanhando periódico das características 

e propriedades do componente do sistema com vistas a proceder a uma intervenção 

na iminência de falhar. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

O trabalho tem por objetivo analisar e aplicar técnicas e métodos 

matemáticos adequados para mensurar a confiabilidade em tempo real de 

transformadores de potência em serviço contínuo para o diagnóstico de falhas dos 

gases dissolvidos no óleo a fim de proporcionar rapidez e confiabilidade na detecção 

de defeitos.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, pode-se levantar: 

a) Analisar os métodos de confiabilidade matemáticos (Apêndice D) e 

selecionar o que melhor se encaixa para a proposta de estudo; 
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b) Acessar e coletar os dados na plataforma PISystem e realizar a 

integração dessas informações; 

c) Modelar matematicamente o método estatístico definido a partir dos 

dados disponíveis para análise e diagnóstico de possíveis falhas dos 

gases dissolvidos no óleo; 

d) Analisar os resultados obtidos através dos dados adquiridos no período 

através de gráfico tridimensional (Apêndice E), propor possíveis 

melhorias e apontar dificuldades encontradas. 

1.4. Metodologia de trabalho 

A fundamentação teórica é feita com base em uma pesquisa exploratória, 

realizada através de artigos em bases como IEEE Explore e Elsevier. Assim como, 

por meio de dissertações de mestrado e doutorado das universidades federais do 

Brasil e universidades estrangeiras a fim de uma maior familiarização com o problema 

envolvendo análises de exemplos que estimulem a compreensão. 

Decorrente do acesso e coleta dos dados no software PISystem e a 

integração dessas informações, é possível através da Distribuição Multivariada 

investigar as relações de dependência entre as variáveis associadas ao transformador 

e outros fatores com objetivos de predição. E, deste modo, realizar a comparação ou 

validação de suposições através de testes hipotéticos que serão utilizados para a 

obtenção dos objetivos. 

Segundo Mingoti (2005), o uso dessa metodologia multivariada, que 

possibilita analisar simultaneamente múltiplas medidas de um objeto, torna possível a 

identificação do comportamento pré-falha por ser representada em uma superfície 

modelada tridimensional. Esta superfície gráfica possibilita avaliar o comportamento 

em tempo real da confiabilidade do desempenho do sistema, possibilitando identificar 

uma possível inconformidade no funcionamento. 

Neste sentido, conforme a quantidade e quais variáveis são 

correlacionadas entre si, mais complexo torna-se a análise do pressuposto resultado, 

um conjunto estatístico multivariado e medidas simultâneas em cada elemento 

amostral, evidencia a fidelidade da origem da resposta. 
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1.5. Estrutura do trabalho 

Na Introdução apresenta-se a fundamentação legal e regulatória de 

enquadramento e os requisitos desta forma de TCC, assim como a definição do 

problema, a justificativa, os objetivos gerais e específicos e a metodologia de trabalho.  

No Apêndice A é apresentado o artigo completo, sendo que os 

comprovantes da apresentação do artigo no congresso, tais como fotos e certificado 

de participação e apresentação, estão no Apêndice B. No Apêndice C têm-se os slides 

de apresentação do artigo no congresso. As técnicas dos métodos de confiabilidade 

matemáticos abordados no trabalho constam no Apêndice D. Os gráficos função de 

densidade de probabilidade das Fases A, B e C estão no Apêndice E. E por fim, no 

Anexo A consta o folder de chamada para apresentação dos artigos pelo congresso. 
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Resumo – Este trabalho tem o objetivo de analisar a aplicabilidade de técnicas e de métodos matemáticos 

para mensurar a confiabilidade em tempo real de transformadores de potência em serviço contínuo. O gás 

dissolvido em óleo do transformador de potência é a variável de análise. O comportamento aleatório dessa 

variável é obtido através de um software que dispõe de informações de medidas relativas de desempenho 

elétrico e mecânico em tempo real. O acompanhamento em tempo real dos gases dissolvidos no líquido 

isolante de transformadores de potência possui benefícios como operar o transformador com o rendimento 

máximo, detectar os primeiros sinais de falha, reduzir as paradas não programadas e aumentar a vida útil 

por meio de manutenção preditiva com a finalidade de proceder uma intervenção quando o equipamento está 

na iminência de falhar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A complexidade de fornecimento aliada a uma diversidade de fatores, como condições climáticas extremas, 

falhas mecânicas em equipamentos e erros de operação, acabam por provocar muitas vezes desligamentos, 

suspendendo temporariamente o fornecimento de energia [1]. Entretanto, por meio da análise de índices 

probabilísticos do sistema é possível buscar soluções adequadas para contornar essas falhas. Estes índices  são 

calculados por meio de técnicas de análise de confiabilidade, que utiliza princípios e conceitos probabilísticos, 

e por meio de algumas técnicas há a possibilidade de diagnosticar, em tempo real, o comportamento do ativo 

quanto ao envelhecimento natural e monitorar o desempenho. 

Os transformadores de potência de grande porte são um dos ativos críticos de uma planta elétrica de 

transmissão e distribuição. Desse modo, muitos métodos são estudados para monitorar as condições dos 

transformadores de potência, sobretudo em relação aos gases dissolvidos no óleo que estão entre as principais 

causas de falha. Nesse sentido, este trabalho pretende contribuir com o estudo da confiabilidade em tempo real 

de transformadores de potência em serviço contínuo ao analisar a aplicabilidade de técnicas e métodos 

matemáticos adequados para o diagnóstico de falhas dos gases dissolvidos no óleo. 

 

2. TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

A disponibilidade e o desempenho de transformadores podem ser avaliadas pelo monitoramento de alguns 

parâmetros provenientes dos equipamentos que o compõem, destaca-se o monitoramento das buchas, das 

descargas parciais, da temperatura do ponto quente e dos gases dissolvidos. A definição de quais parâmetros 

são importantes para monitoramento deste ativo (transformador) envolve questões operativas e o tempo de 

vida do transformador. Elenca-se na Fig. 1, os parâmetros mais relevantes considerando as condições de vida 

do ativo [2]. Quando funcionando dentro dos limites, os parâmetros destacados na Fig. 1-(a) são extremamente 

relevantes para a preservação do ativo e do sistema elétrico de potência, capazes de manter o sistema 

funcionando dentro dos limites operativos. 
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(a) (b) 

Fig. 1. Grau de importância dos parâmetros monitorados em um transformador de potência novo (a) e em 

um transformador de potência antigo (b) 

 

Considerando a importância dos parâmetros monitorados em um transformador de potência antigo, conforme 

Fig. 1-(b), um importante quesito na manutenção e na operação é o diagnóstico das condições de 

envelhecimento e de degradação do isolamento de transformadores de potência, que podem acarretar no 

aparecimento dos gases dissolvidos no óleo. 

 

2.1. Gases Dissolvidos no Óleo do Transformador 

Como não é possível realizar inspeção direta dos componentes dos transformadores imersos em óleo sem a sua 

retirada de operação, é necessário o acompanhamento periódico e sistemático de várias medidas, como por 

exemplo, dos gases dissolvidos no óleo, no intuito de antecipar-se à falhas quando estas ainda estiverem em 

fase incipiente [3]. 

O sistema de isolamento é constituído por um líquido isolante (óleo isolante) e uma isolação sólida (papel 

isolante). A principal função do papel isolante é cobrir e isolar os núcleos magnéticos de um transformador e, 

do óleo isolante, por sua vez, envolve o núcleo do transformador criando um sistema de isolamento termo- 

elétrico. O óleo isolante pode ser substituído/regenerado, assim o papel isolante torna-se o principal indicador 

da vida útil de um transformador [4]. Observa-se dois tipos principais de falhas recorrentes, considerando a 

parte construtiva do transformador: (i) as falhas de material consistem na degradação precoce dos materiais 

existentes nos transformadores, sendo as mais comuns à oxidação do aço do tanque ou núcleo, a deterioração 

dos materiais de soldas, o desfibramento do papel e a deterioração dos demais isolantes sólidos; e (ii) as falhas 

elétricas são consequentes, em geral, da ocorrência de pontos quentes por mau contato ou degradação do papel, 

do sobreaquecimento generalizado devido ao excessivo envelhecimento do óleo ou papel, e das descargas 

elétricas de alta ou baixa energia devidas à falhas do isolamento. 

Desse modo, no momento em que é comprometido o sistema isolante, o material isolante começa a romper e 

a liberar diferentes gases [5]. Com a finalidade de melhorar o monitoramento foram desenvolvidos 

equipamentos como cromatógrafos e equipamentos de monitoração contínua e on-line como o Hydran e 

TrueGas [6]. O Hydran (Fig. 2) é um dispositivo de monitoramento contínuo configurado para emitir um alerta 

em tempo real que antecipe uma falha em fase ainda incipiente, rendendo à manutenção preditiva uma 

ferramenta para administrar a extensão da vida útil dos equipamentos isolados a óleo. 

Fig. 2. Hydran M2 Ge Digital Energy Adaptado de [7] 

Para a conservação de um ativo e a restauração para uma condição operacional satisfatória, a manutenção é 

essencial, sendo classificada de acordo com a atitude do usuário em relação às falhas, já com relação a 

programação são comuns as classes de manutenção Programada e Não Programada [8]. Entre os principais 

tipos de manutenção têm-se [9]:  
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• a manutenção corretiva efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições 

de executar uma função requerida; 

• a manutenção preventiva efetuada em intervalos predeterminados, de acordo com critérios prescritos, 

destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item; e 

• a manutenção preditiva permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação 

sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, 

para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. 

Desta forma, diversas falhas ou ocorrências de defeito podem ser indiretamente identificadas pela análise dos 

gases dissolvidos no óleo, permitindo o monitoramento contínuo do transformador e, consequentemente, sua 

manutenção preditiva. Para tanto, é de extrema importância que informações obtidas pelo Hydran sejam 

disponibilizados em tempo real à uma supervisão local, ou seja, na subestação em que o ativo está operando e 

à uma supervisão remota, se for o caso. Essas informações podem ser alocadas em um banco de dados e 

exibidas em sistemas supervisórios e softwares de aquisição em tempo real para garantir uma ação rápida e 

precisa quando for necessário. 

 
3. MONITORAMENTO EM TEMPO REAL 

O monitoramento em tempo real, além de auxiliar e definir de forma mais eficiente o programa de manutenção 

preventiva, resguarda os ativos de possíveis falhas gerais causadas por elevados valores de parâmetros 

intrínsecos ao seu funcionamento, tais como a temperatura, o nível de descargas parciais, o carregamento e o 

nível de umidade do isolamento [10]. 

Nesse sentido, esses parâmetros podem formar um banco de dados, que além de obtidos em tempo real, devem 
ser tratados de forma a validar uma ação de forma rápida e clara, em qualquer alteração referente à operação 

do ativo. E, para que isso seja possível, é crucial a utilização de softwares como por exemplo: o PISystem1 

(considerado neste artigo). 

O PISystem possibilita a visualização e a coleta dos dados operacionais, integrando-as de forma corporativa, 

assim como proporciona a compactação dos dados e uma alta velocidade de resposta à consulta em sua base 

histórica, centralizando assim todos os dados somente em uma plataforma. Para os centros de operação do 

sistema, o registro em uma base de dados histórica e o acesso de forma rápida e eficiente é importante para a 

formação de relatórios e para análise do desempenho das plantas e seus equipamentos. Mesmo que o PISystem 

disponibilize ferramentas para a elaboração de um sistema de monitoramento em tempo real das condições de 

operação dos transformadores de potência, é necessário a determinação dos índices de confiabilidade e 

disponibilidade para que seja possível a gestão da manutenabilidade do ativo. Para isso, são utilizados métodos 

tradicionais de confiabilidade baseadas em distribuições de probabilidade de tempo até a falha que utilizam os 

dados para produzirem resultados estatísticos. 

 
4. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

A confiabilidade é definida como uma probabilidade de sobrevivência de um sistema em um período de tempo 

e em condições ambientais de uso determinadas [11]. A disponibilidade, no entanto, é o tempo em que o 

equipamento, sistema ou instalação está disponível para operar ou em condições de produzir [12]. A obtenção 

de índices de confiabilidade é crucial para determinar quando é possível tomar providências sem ocorrer 

maiores danos ao componente/sistema. A utilização de métodos de confiabilidade são fundamentais na 

execução de análises e avaliação da manutenção, estes métodos são classificados por funções discretas e 

contínuas. 

Uma Função Discreta tem um número finito de valores ou uma quantidade enumerável, ou seja, refere-se ao 

fato de que podem existir infinitos valores, mas que podem ser associados a um processo de contagem, como 

a distribuição binomial: 

• A distribuição binomial envolve proporções usadas com métodos de inferência estatística, permite lidar 

com circunstâncias nas quais os resultados pertencem a duas categorias relevantes, tais como aceitável e 
 

1 PISystem é um software desenvolvido pela empresa OSIsoft para gerenciamento de dados em tempo real. 
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defeituoso (ou falha e não falha) [13]. A função massa de probabilidade Binomial é calculada a partir da 

Eq. 1. 

 

  (1) 

Onde:    é o número fixo de tentativas;    é a probabilidade de sucesso;    é a probabilidade de falha; e 

é o número de resultados de sucesso. 

Já a Função Contínua possui infinitos valores, e esses valores podem ser associados com medidas em uma 

escala contínua, de modo que não há interrupções, podendo ser associados a várias distribuições, sendo elas: 

• A distribuição de Poisson é útil para descrever os processos de falha que possuem tendências de 

crescimento ou deterioração de confiabilidade. Um pressuposto importante para utilização desse modelo 

para análise de sistemas reparáveis é que o tempo para executar as ações de manutenção é assumido como 

sendo desprezível em relação ao tempo total de vida útil, de modo que as falhas podem serem vistas como 

processos pontuais [14]. A função densidade de probabilidade de Poisson é calculado a partir da Eq. 2. 

 

  (2) 

Onde:  é a função densidade de probabilidade do tempo para falha;     é o tempo para falha;    é a taxa  

de ocorrência de falha (falha/unidade tempo);     é a probabilidade de falhas no período;     é o número médio 

de falhas; e         é a função densidade probabilidade exponencial. 

• A distribuição Exponencial é a mais utilizada para representar a probabilidade de falha de equipamentos, 
pois representa o tempo de vida útil com taxa de falha constante, sendo um excelente modelo para períodos 

de tempo longo e baixo risco de falha. Porém, não é aconselhável para modelar componentes que sofram 

desgastes antes do fim da expectativa de vida útil. A função densidade de probabilidade  de uma 

distribuição exponencial é matematicamente definida conforme Eq. 3. 
 

(3) 
 

Onde:    é a variável aleatória que representa o tempo; e    é a taxa de falhas. 

• A distribuição Normal é comumente utilizada na engenharia de qualidade e menos utilizada na análise de 

confiabilidade. A mesma pode modelar a confiabilidade de equipamentos com taxa de falha crescente, 

analisando o início de vida de produtos, a fase de degradação natural e falhas por fadiga ou desgaste  [15]. 

A função densidade de probabilidade pode ser expressada a partir da Eq. 4. 

 

  (4) 

Onde:    é a função densidade de probabilidade do tempo para falha;     é o desvio padrão; e    é a  média . 

• A distribuição Log-Normal é comumente utilizada nas análises de tempos até a falha de componentes 

eletrônicos e mecânicos. A função densidade de probabilidade para esta distribuição é calculada conforme 

Eq. 5. 

 

  (5) 

Onde:  é a função densidade de probabilidade do tempo para falha;  é o desvio padrão no domínio 

logarítmico; e  é a mediana podendo assumir qualquer valor. 
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• A distribuição de Weibull é amplamente utilizada por ser muito flexível devido ao seu fator de forma, 

podendo assumir diferentes valores e aproximar-se de outras distribuições [16]. É comumente utilizada 

para descrever o tempo de falha de produtos sendo uma distribuição com grande variabilidade de formas. 

Pode ser representada pela função densidade de probabilidade, conforme Eq. 6. 

 

  (6) 

Onde:   é a função densidade de probabilidade do tempo para falha;  é o parâmetro de forma da 

distribuição;    é o parâmetro de escala; e     é a variável aleatória. 

• A distribuição Multivariada se refere a todos os métodos estatísticos que analisam simultaneamente  
múltiplas medidas de um objeto sob investigação a fim de avaliar o desempenho de um sistema em um 

ambiente dinâmico em tempo real. No caso de um sistema que exiba vários modos de falha, cada modo de 

falha tem sua própria área de integração, produzindo assim uma confiabilidade de desempenho 

correspondente a cada modo de falha, sendo que, a integração multidimensional sobre a união dessas áreas 

gera uma confiabilidade global do desempenho em relação a todos os modos de falha. 

Os métodos se tornam eficazes na identificação dos fatores físicos, humanos e sistêmicos da causa raíz da 

falha, bem como conduzir o processo de implementação e na elaboração das ações preventivas. Sendo assim, 

dentre os modelos expostos e que possibilita analisar simultaneamente múltiplas medidas de um objeto, o 

modelo da Distribuição Normal Multivariada será o método usado para a modelagem do problema. Desse 

modo, para analisar as medições ou características de variáveis probabilísticas é utilizado normalmente a forma 

matricial. Organizando uma amostra aleatória de tamanho n, onde, para cada elemento da amostra observa-se 

valores de p-variáveis aleatórias de interesse, têm-se n vetores aleatórios independentes e identicamente 

distribuídos conforme Eq. 7 [17]. 

 
(7) 

 

 
Considerado n medições feitas na variável j, pode-se estimar o vetor de média amostral segundo Eq. 8. 

 

  (8) 

Do mesmo modo, a medida de dispersão variância amostral da variável i é dado pela Eq. 9. 

 

  (9) 

Através da covariância amostral representada pela média dos produtos dos desvios em relação às respectivas 

médias é possível determinar o grau de associação linear entre duas variáveis j e k através da Eq. 10. 

 

  (10) 

 

5. ESTUDO DE CASO 

No intuito de verificar a influência da variação das unidades monitoradas num transformador trifásico no lado 

de baixa tensão de 13,8 kV que está em operação a mais de 20 anos, realizou-se a aquisição dos dados referentes 

a um dia no mês de junho de 2018 com medições fracionadas a cada 1 minuto totalizando 1440 medições. A 

fim de analisar a interferência na operação do transformador referente aos gases dissolvidos no óleo, foram 

elencados dois parâmetros de análise essenciais, sendo eles os gases dissolvidos no óleo do transformador 
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e a temperatura do óleo. Os dados adquiridos do software PISystem se encontram logo abaixo na Tabela I. 

TABELA I. DADOS DO TRANSFORMADOR EM ESTUDO 

 
 

Período 

Gases Dissolvidos no Óleo do 

Transformador [ppm] 

 
Temperatura do Óleo [°C] 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

05/06/2018 00:00:00 63,60201 54,50270 62,69042 67,14549 47,87244 52,10692 

05/06/2018 00:01:00 63,53460 54,73584 65,05704 67,01015 47,85410 51,74486 

05/06/2018 00:02:00 63,46718 54,65687 62,84425 66,87479 47,83576 51,83845 

… 

05/06/2018 23:57:00 57,42213 54,79444 62,74966 61,93990 49,26215 53,86285 

05/06/2018 23:58:00 57,35111 54,42659 61,94952 61,39746 49,26344 53,66365 

05/06/2018 23:59:00 57,55319 54,78347 61,94758 61,24258 49,26098 53,64497 

 

É importante ressaltar que a qualidade da aplicação de qualquer uma das técnicas de estatística multivariada 

depende de quão cuidadoso foi realizada a coleta de dados. Com isso, é necessário verificar se o procedimento 

amostral utilizado não ocasionou vícios nas respostas obtidas e se foi o mais adequado para o problema em 

questão [17]. 

Referente aos gases dissolvidos no óleo, a parte mecânica de cada fase tem elevada variação, deste modo, cada 

fase tem um nível de alarme registrado. Os valores ajustados como nível alto são de 100 ppm e para nível 

muito alto são de 150 ppm, com isso, é necessário a verificação e acompanhamento da elevação desses níveis 

e a solicitação de uma cromatografia detalhada a fim de extrair a qualidade e origem dos gases que estão sendo 

dissolvidos no óleo e a gravidade da situação. Em relação à temperatura do óleo no transformador, o ponto 

crítico de temperatura elevada é acima de 75°C, segundo uma análise dos dados adquiridos nota-se que os 

mesmos encontram-se dentro dos padrões e com informações coerentes. Considerando o sistema de proteção 

do transformador que está presente nas três fases de forma separada, analisou-se os parâmetros isolados 

partindo do princípio que a proteção atue na falha de qualquer uma delas. Porém, ainda assim é importante 

analisar o vetor como um todo, uma vez que pode haver relacionamentos interessantes entre as p-variáveis, 

que são descritos por medidas de correlação. 

Diante da matriz de dados obtidas por cada fase (A, B e C) com 1440 medições e 2 variáveis, é possível calcular 

a partir da Eq. 8 as médias amostrais. 
 

Do mesmo modo, a fim de se obter a matriz de variância e covariância amostral, é necessário aplicar a Eq. 9 e 

Eq. 10 para cada vetor por fase e relacionar a associação existente. Embora a covariância tenha informação 

sobre o relacionamento linear entre duas variáveis, é difícil julgar se a relação é forte ou não, observando-se 

apenas os seus valores numéricos uma vez que não se tem um valor de referência mínimo ou máximo para 

comparação dos valores. Assim, uma maneira mais comum é guardar os valores numa matriz, conforme 

disposto a seguir. 

 

 

A partir dos resultados matriciais, identifica-se uma dependência linear entre as duas variáveis analisadas visto 

que a covariância obtida demonstra o grau de interdependência numérica entre elas e seus valores resultaram 

diferentes de zero. Para obter uma correlação entre as variáveis dependentes com a distribuição normal 

bivariada, calculou-se o vetor da função de densidade de probabilidade (FDP), Tabela II. 
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TABELA II. DADOS DA FUNÇÃO DE DENSIDADE DE PROBABILIDADE 

 

Período Fase A Fase B Fase C 

05/06/2018 00:00:00 0,001282 0,000595 0,000277 

05/06/2018 00:01:00 0,001975 0,000280 0,000181 

05/06/2018 00:02:00 0,000701 0,000837 0,000366 

… 

05/06/2018 23:57:00 0,000193 0,000792 0,000099 

05/06/2018 23:58:00 0,001403 0,000704 0,000691 

05/06/2018 23:59:00 0,001005 0,000092 0,000302 

 

Graficamente, a Fig. 3 ilustra a distribuição normal bivariada com os valores do vetor média e das variâncias 

para cada fase f(x,y) juntamente às duas variáveis definidas para o estudo. 
 

                   (a)   (b)    (c) 
Fig. 3. Função densidade probabilidade da Fase A (a), Fase B (b) e Fase C (c). 

 

Decorrente da análise dos gráficos, é notório que a Fase A do transformador não sofreu nenhuma anomalia no 

dia da obtenção dos dados e sim, houve vales e picos que podem alterar a FDP acumulativa, visto que a 

demanda será dinâmica. A Fase B apresentou alarmes no período analisado e a temperatura do óleo chegou a 

70°C, um indicativo de possibilidade de um encaminhamento de falha. Já a Fase C do transformador também 

apresentou alarmes, ou seja, a temperatura do óleo aproximou-se de 80°C, porém seu pico máximo ocorrido 

no dia representa o funcionamento habitual com uma FDP elevada e procedendo dessa maneira, poderá tornar-

se uma probabilidade acumulativa maior que a incidência. 

O processo de deterioração térmica da celulose do transformador que contribui para o aparecimento dos gases 

gira em torno de 100°C, porém, uma avaliação adequada deve ser feita comparada à vida útil do ativo visto 

que essas concentrações podem ser alteradas por fatores como o envelhecimento normal da celulose e por 

falhas mecânicas e térmicas. 

 
6. CONCLUSÕES 

Tendo em vista que os métodos estabelecem parâmetros para que seja possível prever e tomar providências 

sem ocorrer maiores danos ao sistema e devido à algumas incertezas de falhas dos ativos, entre eles, seus 

desgastes por tempo de vida, segurança e interrupções, é notável a importância em realizar análises de 

confiabilidade para essas prevenções. 

De modo a realizar uma análise mais confiável e eficiente, é imprescindível que o monitoramento em tempo 

real seja feito a fim de se obter valores e parâmetros importantes para o funcionamento do transformador e que 

seja possível tratar esses dados e realizar uma rápida análise de probabilidade para que se conclua uma ação 

acelerada e precisa antes mesmo que o nível esperado para falha aconteça. 

Uma forte aplicação e contribuição que o objetivo deste artigo pode proporcionar é no estudo da Merging Units 

que está sendo analisado atualmente a fim de aumentar a confiabilidade da comunicação em subestações 

coletando dados em tempo real por cabeamento óptico e não mais por cabos de cobre possibilitando uma certa 
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confiança e agilidade de obtenção das informações, o que aumenta a probabilidade de analisar a 

aplicabilidade de métodos matemáticos a fim de diagnosticar falhas antes que aconteçam. 
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APÊNDICE D – Técnicas dos métodos de confiabilidade matemáticos 

A obtenção de índices de confiabilidade é crucial para determinar quando 

ainda é possível tomar providências sem ocorrer maiores danos ao 

componente/sistema. Diante do objetivo de minimização desses impactos, a utilização 

de métodos de confiabilidade é fundamental na execução dessas análises. 

D1. FUNÇÃO DISCRETA 

Conforme Freund (2006), uma função discreta tem um número finito de 

valores ou uma quantidade enumerável, ou seja, se refere ao fato de que podem existir 

infinitos valores, mas que podem ser associados a um processo de contagem, como 

a distribuição binomial. 

Exemplos como a contagem de pessoas, a soma do número de pontos no 

lançamento simultâneo de três dados, o número de gols por rodada de um 

campeonato de futebol e assim por diante, não admitem valores fracionários, e por 

isso são denominadas variáveis discretas, ou seja, variáveis que só podem variar por 

unidades inteiras. 

 Distribuição Binomial 

Segundo Triola (2008), a distribuição de probabilidade binomial envolve 

proporções usadas com métodos de inferência estatística, permite lidar com 

circunstâncias nas quais os resultados pertencem a duas categorias relevantes, tais 

como aceitável e defeituoso (ou falha e não falha). 

Uma distribuição de probabilidade binomial resulta de um experimento que 

satisfaz os seguintes requisitos (TRIOLA, 2008): 

a) O experimento tem um número fixo de tentativas; 

b) As tentativas precisam ser independentes (o resultado de qualquer 

tentativa individual não afeta as probabilidades nas outras tentativas); 

c) Cada tentativa deve ter todos os resultados classificados em duas 

categorias (em geral, chamadas de sucesso e fracasso); 
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d) A probabilidade de um sucesso permanece constante em todas as 

tentativas. 

Esta distribuição adequa-se a problemas contabilísticos do tipo 

combinatório, geralmente a variáveis discretas e a grandes amostras. Ela consiste em 

tentativas independentes repetidas onde a probabilidade de sucesso em cada 

tentativa permaneça constante. 

De acordo com Lafraia (2014), a função massa de probabilidade Binomial 

é calculada a partir da Equação D1. 

𝑃[𝑋(𝑡) = 𝑘] =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 𝑝𝑘 𝑞(𝑛−𝑘) 

(D1) 

Onde: 

𝑛: número fixo de tentativas; 

𝑝: probabilidade de sucesso; 

𝑞: probabilidade de falha; 

𝑘: número de resultados de sucesso; 

O valor esperado de uma variável aleatória binomialmente distribuída e a 

variância de uma distribuição binomial podem ser calculadas a partir das Equações 

D2 e D3, respectivamente (LAFRAIA, 2014). 

𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝 (D2) 

𝑉𝐴𝑅{𝑋} = 𝑛𝑝𝑞 (D3) 

Conforme publicação em um artigo, os autores Sexauer, McBee e Bloch 

(2011) usam um modelo de probabilidade binomial para calcular a chance de um 

transformador de distribuição específico sofrer um carregamento excessivo. 

No artigo, a definição de sobrecarga sugere o limite no qual o carregamento 

em um transformador excede os níveis aceitáveis, o que poderia estar bem acima da 

classificação da placa de identificação.  

A fim de descrever a probabilidade de vários veículos elétricos (VE) serem 

conectados a um transformador, uma variável aleatória binomial é usada. O número 

de tentativas 𝑛 é o número total de residências conectadas a um determinado 
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transformador. A probabilidade de um único cliente escolher conectar um VE ao 

transformador é 𝑝, em seguida, descreve a probabilidade de que 𝑘 veículos elétricos 

estão no transformador. 

Sendo assim, para obter uma proposição dos melhores cenários, vários 

fatores foram variados. Um deles foi a classe de carregadores usados, que incluiu um 

de Nível 1 (1,2 kW), um carregador de Nível 2 baixo (3,8 kW) e uma mistura de ambas 

as classes usando o método da média ponderada.  

Um total de 15 cenários foram considerados para os vários tamanhos de 

transformadores na frota da Xcel Energy para ter uma ideia dos possíveis fluxos que 

os efeitos da conexão de VE poderia ter.  

O limite de carga aceitável foi de 180%, o que coincide com o tamanho do 

fusível de proteção que foi usado. Se um transformador for carregado além de 180%, 

ele precisa ser substituído para acomodar a demanda aumentada de VE.  

A Figura D1 mostra os cenários conservadores, moderados e agressivos 

para a classe de transformadores de 25 kVA. 

Figura D1 - Probabilidade de sobrecarga para os quase 45.000 transformadores de 25 kVA na área 
de serviço da Xcel Energy 

 
 Fonte: SEXAUER; MCBEE; BLOCH (2011). 

Conforme resultados obtidos por Sexauer, McBee e Bloch (2011), as taxas 

de substituição de transformador esperadas para um cenário são a área sob a curva. 

Para os três cenários generalizados, foram de 1485, 3497 e 6441 transformadores ou 

3,64%, 8,58% e 15,8% para conservadores, moderados e agressivos, 

respectivamente. 
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D2. FUNÇÃO CONTÍNUA 

Segundo Freund (2006), funções contínuas possuem infinitos valores, e 

esses valores podem ser associados com medidas em uma escala contínua, de modo 

que não há interrupções.  

Exemplos de grandezas como comprimento, área, volume, peso, tempo, 

proporções, porcentagens, ângulos, temperatura, etc., que num determinado intervalo 

podem tomar quaisquer valores, sejam estes inteiros ou fracionários, são chamadas 

variáveis contínuas.  

As distribuições mais comuns com variável contínua são as de Poisson, 

Exponencial, Normal, Log-Normal, Weibull e Multivariada. 

 Distribuição de Poisson 

De acordo com Meeker e Escobar (1998), sistemas reparáveis podem ser 

analisados utilizando modelos de confiabilidade baseados em processos estocásticos. 

Dentre os modelos probabilísticos utilizados para modelar o comportamento de falha 

de um sistema, há a distribuição de Poisson.  

A distribuição de Poisson permite calcular a probabilidade de um evento 

ocorrer um determinado número de vezes em um intervalo de tempo definido 

(BILLINTON; ALLAN, 1992). 

Sendo assim, é uma importante distribuição de probabilidade discreta 

sendo usada para descrever o comportamento de eventos raros (com pequenas 

probabilidades de acontecer) (TRIOLA, 2008). 

Segundo relatado por Meeker e Escobar (1998), 

o processo de Poisson é especialmente útil para descrever os processos de 
falha que possuem certas tendências, como o crescimento ou deterioração 
de confiabilidade, sendo um pressuposto importante para utilização desse 
modelo em análise de sistemas reparáveis o fato de que o tempo para 
executar as ações de manutenção é assumido como sendo desprezível em 
relação ao tempo total de vida útil, de modo que as falhas podem serem vistas 
como processos pontuais. 

Conforme Papoulis e Pillai (2002), a Função Densidade de Probabilidade 

de Poisson em um determinado acontecimento em função de um tempo contínuo e 
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considerando o número médio de ocorrências expresso em unidades de tempo é 

cálculo a partir da Equação D4. 

𝑓𝑇(𝑡, 𝜆) =
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡 

(D4) 

Onde: 

𝑓𝑇  - Função densidade de probabilidade do tempo para falha; 

𝑡 - Tempo para falha; 

𝜆 - Taxa de ocorrência de falha (falha/unidade tempo); 

𝑘 - Probabilidade de falhas no período; 

𝜆𝑡 - Número médio de falhas; 

𝑒−𝜆𝑡- Função densidade probabilidade Exponencial. 

A probabilidade de falhas no tempo 𝑡 chamada de confiabilidade do 

componente em função do tempo e o valor esperado do processo e sua variância são 

calculadas a partir das Equações D5 e D6, respectivamente (PAPOULIS; PILLAI, 

2002). 

𝐸{𝑇} = 𝜆𝑡 (D5) 

𝑉𝐴𝑅{𝑇} = 𝜆𝑡 (D6) 

Como tema de dissertação de Pós-Graduação, Souza (2014) realizou uma 

pesquisa referente ao dimensionamento de reserva técnica de transformadores em 

subestações considerando uma metodologia probabilística. Sendo assim, aplicou o 

método de Poisson, sem considerar dimensionamento de custos, para determinar a 

confiabilidade em um número ótimo de reservas. 

Levando em consideração que a substituição do componente principal (que 

sofreu a avaria) por um equipamento reserva seja feita em um tempo relativamente 

pequeno quando comparado ao seu tempo médio de funcionamento, será possível 

calcular a confiabilidade. 

Sendo assim, admitiu que em uma região o sistema era formado por cinco 

transformadores em campo e dois reservas. Admitindo que a taxa de falha seja de 0,2 

ao ano e o tempo médio para que um transformador seja substituído por um novo e 
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volte a recompor o estoque seja de 1 ano, obteve-se uma confiabilidade 𝑥. Para a 

obtenção do risco de falha no sistema no período de 1 ano é diminuir desse período 

o valor 𝑥 achado. 

Em sua pesquisa, Souza (2014) variou o número de reservas, conforme 

exposto na Figura D2. 

Figura D2 - Efeito do Número de Reservas 

 
Fonte: SOUZA (2014). 

Nota-se que quanto maior o número de reservas, maior é a confiabilidade 

do sistema, porém, comparado ao acréscimo na confiabilidade, é menor. Sendo 

assim, chega-se ao ponto em que a adição de um transformador reserva ao estoque 

não irá mais afetar significamente a confiabilidade do sistema. 

D2.2 Distribuição Exponencial 

Uma das distribuições mais utilizadas para representar a probabilidade de 

falha de equipamentos eletrônicos é a exponencial, que representa o tempo de vida 

útil do equipamento, com taxa de falha constante e um excelente modelo usado para 

o período de tempo longo e baixo risco de falha. Porém, não é aconselhável que ela 

seja usada para modelar componentes que sofram desgastes antes do fim da 

expectativa de vida útil. 

A distribuição exponencial proporciona um bom modelo para a fase de um 

produto ou a vida do item quando ele apresenta uma probabilidade de falhar a 

qualquer momento, independentemente de ser novo, ter ano de uso ou ter mais anos 

de uso. Em outras palavras, a fase antes que o produto ou item comece a envelhecer 

e se desgastar durante sua aplicação esperada. 
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Segundo Lafraia (2014), a função densidade de probabilidade 𝑓(𝑡) de uma 

distribuição exponencial é matematicamente definida conforme Equação D7. 

𝑓(𝑡)  =  𝜆 ⋅ 𝑒−𝜆𝑡 (D7) 

Onde: 

𝑡: Variável aleatória que representa o tempo; 

𝜆: Taxa de falhas. 

Os gráficos que representam essa distribuição são ilustrados na Figura D3. 

Figura D3 - Função Distribuição Acumulada e Densidade de Probabilidade da Distribuição 
Exponencial 

 
Fonte: NELSON (1982). 

Sendo assim, o valor esperado do tempo para falhas e a variância de uma 

distribuição exponencial podem ser calculadas usando as Equações D8 e D9, 

respectivamente (LAFRAIA, 2014). 

𝐸{𝑇}  =
1

𝜆2
 

(D8) 

𝑉𝐴𝑅{𝑇}  =
1

𝜆
 

(D9) 

D2.3 Distribuição Normal 

Esta distribuição é comumente utilizada na engenharia de qualidade e 

menos utilizada na análise de confiabilidade. De acordo com Papoulis e Pillai (2002), 

a mesma pode modelar a confiabilidade de equipamentos com taxa de falha 

crescente, analisando o início de vida de produtos, a fase de degradação natural e 

falhas por fadiga ou desgaste. 
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A função densidade de probabilidade pode ser expressa a partir da 

Equação D10 (PAPOULIS; PILLAI, 2002). 

𝑓𝑇(𝑡) =
1

𝜎 ⋅ √2𝜋
⋅ 𝑒−

1
2

(
𝑡−𝜇

𝜎
)²

 
(D10) 

Onde: 

𝑓𝑇- Função densidade de probabilidade do tempo para falha; 

𝜎 - Desvio padrão; 

𝜇 - Média. 

A curva da densidade de probabilidade é mostrada na Figura D4. 

Figura D4 - Curva da Densidade de Probabilidade da Distribuição Normal 

 
  Fonte: GARCIA (2007). 

O valor esperado de uma distribuição normal e a sua variância são obtidas 

através das Equações D11 e D12, respectivamente (LAFRAIA, 2014). 

𝐸{𝑋} = 𝜇 (D11) 

𝑉𝐴𝑅{𝑋} = 𝜎2 (D12) 

D2.4 Distribuição Log-Normal 

O nome caracteriza a distribuição que é utilizada por funções densidade de 

probabilidade cujo logaritmo natural dos tempos até a falha é normalmente distribuído. 

Segundo Reliasoft (2008), é comumente utilizada nas análises de tempos 

até a falha de componentes eletrônicos e mecânicos, equipamentos ou sistemas. 

A função densidade de probabilidade para esta distribuição é calculada 

conforme Equação D13 (LAFRAIA, 2014). 
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𝑓𝑇 =
1

𝑡 ⋅ 𝜎′𝑡 ⋅ √2 ⋅ 𝜋
⋅ 𝑒

1
2

⋅(
𝑡−𝜇′

𝑡
𝜎′

𝑡
)

2

 (D13) 

Onde: 

𝑓𝑇- Função densidade de probabilidade do tempo para falha; 

𝜎′𝑡-  Desvio padrão no domínio logarítmico; 

𝜇′𝑡- Mediana podendo assumir qualquer valor. 

A distribuição log-normal é assimétrica e deslocada para a esquerda, 

devido a essa assimetria, conforme há variação do desvio padrão, as curvas de 

densidade de probabilidade e da distribuição acumulada variam, como observado na 

Figura D5. 

Figura D5 - Função Distribuição Acumulada e Densidade de Probabilidade da Distribuição Log-
Normal 

 
 Fonte: NELSON (1982). 

O valor esperado de uma distribuição log-normal e a sua variância podem 

ser calculadas a partir das Equações D14 e D15, respectivamente (LAFRAIA, 2014). 

𝐸{𝑇} = 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 +
𝜎2

2
) 

(D14) 

𝑉𝐴𝑅{𝑇} = [𝑒𝑥𝑝(2𝜇 + 2𝜎2) − 𝑒𝑥𝑝(2𝜇 + 2)]1/2 (D15) 

D2.5 Distribuição Weibull 

A função distribuição de Weibull é amplamente utilizada por ser muito 

flexível devido ao seu fator de forma 𝛽, podendo assumir diferentes formatos e 

aproximar-se de outras distribuições (RICHTER, 2006). É comumente utilizada para 
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descrever o tempo de falha de produtos sendo uma distribuição com grande 

variabilidade de formas. 

Segundo O’Connor (2002), esta distribuição pode assumir até 3 

parâmetros, 𝜂, 𝛽 e 𝛾: 

a) 𝜂 representa a constante de escala ou vida característica do 

equipamento ou sistema estudado, definindo a probabilidade de 62,3% dos 

equipamentos ou sistemas analisados apresentarem falhas; 

b) 𝛽 é a constante de forma ou inclinação da distribuição, é o parâmetro 

que define o formato da curva que caracteriza a densidade de probabilidade 

de falha; 

c) 𝛾 é o parâmetro de localização, que determina a vida mínima, ou seja, o 

intervalo de tempo mínimo em que o equipamento ou sistema analisado 

não apresentará falha, podendo ser nulo, indicando uma distribuição de 

dois parâmetros. 

A distribuição de Weibull pode ser representada pela função densidade de 

probabilidade, conforme Equação D16 (PAPOULIS; PILLAI, 2012). 

𝑓𝑇(𝑡) =
𝛽

𝜂
⋅ (

𝑥

𝜂
)

𝛽−1

⋅ 𝑒
−(

𝑥
𝜂

)
𝛽

 
(D16) 

Onde: 

𝑓𝑇(𝑡)- Função densidade de probabilidade do tempo para falha; 

𝛽 - Parâmetro de forma da distribuição; 

𝜂 - Parâmetro de escala; 

𝑥 - Variável aleatória. 

Conforme a variação do parâmetro de forma, 𝛽, a curva da distribuição 

varia, como indicado na Figura D6. 
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Figura D6 - Função Distribuição Acumulada e Densidade de Probabilidade para a Distribuição de 
Weibull 

 
Fonte: NELSON (1982). 

 
De acordo com Nelson (1982), analisando a Figura D6, conclui-se que: 

a) Quando 𝛽 = 1, a distribuição se torna idêntica à distribuição Exponencial, 

representando o período de vida útil do produto, em que a taxa de falhas 

do mesmo é constante; 

b) Com 𝛽 = 2, a distribuição se aproxima da lognormal e;  

c) Quando 𝛽 = 4, a distribuição se aproxima da distribuição normal, 

mostrando a flexibilidade da distribuição de Weibull. 

Os resultados mostram que, para 𝛽 < 1, a distribuição representa bem a 

infância dos componentes, para 𝛽 = 1, a distribuição refere-se à vida útil do produto e 

para 𝛽 > 1, a distribuição trata do envelhecimento ou fase de degradação do produto. 

Como assunto abordado em uma dissertação de Pós-Graduação, Vaccaro 

(1997) realizou uma modelagem e análise da confiabilidade de um eixo de cardan a 

partir dos métodos citados acima: Exponencial, Normal, Log-Normal e Weibull. 

Sendo um eixo de cardan um sistema de transmissão de força utilizado 

geralmente em veículos automotores de grande porte, tais como caminhões, foi 

extraído dados a partir de testes de fadiga realizado sobre cada um dos seis 

componentes dispostos pelo eixo, conforme ilustrado pela Figura D7. 
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Figura D7 - Diagrama representativo de um Eixo Cardan formado por 6 componentes 

 
Fonte: VACCARO (1997). 

A partir dos dados de teste, Vaccaro (1997) realizou as etapas de 

modelagem e análise de Confiabilidade de cada subsistema, segundo a metodologia 

descrita anteriormente.  

As análises foram realizadas com o uso do RelySys (Reliability Software for 

Systems Analysis), software de análise e estimativa de confiabilidade de sistemas 

desenvolvido para demonstrar a utilidade e a aplicabilidade prática do conjunto de 

métodos e técnicas de análise de confiabilidade. Sendo elas: 

a) Classificação das amostras de dados; 

b) Análise dos dados e estimação de modelos de confiabilidade para cada 

subsistema, dentre os oferecidos pelo software; 

c) Escolha do modelo mais adequado para cada subsistema; 

d) Geração dos dados de confiabilidade para o sistema, a partir dos 

modelos escolhidos para os subsistemas; 

e) Determinação de um modelo de confiabilidades para o sistema. 

A Tabela D1 apresenta as principais informações relativas obtidas das 

amostras. 

Tabela D1 - Informações sobre as amostras de dados de vida dos subsistemas a partir do 
desempenho observado em laboratório 

 
Fonte: VACCARO (1997). 
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Com base nas informações anteriores, Vaccaro (1997) realizou o ajuste dos 

modelos para as falhas de cada subsistema. A conjugação dos métodos empíricos e 

numéricos apresentados resultou os dados presentes na Tabela D2. 

Tabela D2 - Modelagem da Confiabilidade dos subsistemas a partir dos dados de teste 

 
Fonte: VACCARO (1997). 

Com a modelagem da confiabilidade realizada, foram estimados intervalos 

de confiança para os parâmetros dos modelos, conforme constatado na Tabela D3. 

Tabela D3 - Estatísticas descritivas dos dados de vida, calculados a partir dos modelos ajustados 
para os subsistemas 

 
Fonte: VACCARO (1997). 

A análise simultânea dos gráficos dos componentes permitiu a visualização 

dos comportamentos das confiabilidades dos mesmos, proporcionando a identificação 

das causas da existência dos dois modos de falha para o sistema, conforme ilustrado 

na Figura D8. 
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Figura D8 - Funções Confiabilidade para os componentes do eixo Cardan em estudo 

 
Fonte: VACCARO (1997). 

A partir da observação que o software proporciona sobre os dados do 

sistema, Vaccaro (1997) constatou que o modelo de Weibull, mesmo considerado 

inadequado segundo os testes de aderência, produziu estatísticas razoavelmente 

coerentes com o comportamento dos dados de falha.  

Pelo fato de possuir três parâmetros para ajuste, o modelo foi 

suficientemente versátil para retratar um comportamento “intermediário” para os 

modos de falha. Este ajuste não indica o melhor procedimento de análise das falhas 

do sistema, mas sim um procedimento alternativo caso seja imprescindível o ajuste 

de um modelo a esta amostra de dados. 

D2.6 Distribuição Multivariada 

O desempenho de um sistema pode ser avaliado por uma ou várias 

variáveis e modos de falhas múltiplos que estão correlacionadas durante a vida útil da 

operação, e representam um esquema geral para a avaliação da confiabilidade do 

desempenho do sistema em muitas aplicações (LU; KOLARIK, 1997). 
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Conforme Johnson e Wichern (2007), de forma a prever e avaliar o 

desempenho de um sistema em um ambiente dinâmico em tempo real, a estatística 

multivariada pode ser aplicada com diversas finalidades, entre elas,  reduzir dados ou 

de simplificar a sua estrutura, de classificar e agrupar, de predizer e de elaborar 

hipóteses e testá-las. 

A análise multivariada, em geral, refere-se a todos os métodos estatísticos 

que analisam simultaneamente múltiplas medidas de um objeto sob investigação. 

Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis pode ser considerada como 

análise multivariada (VIALI, 2009). 

De acordo com Lu e Kolarik (1997), para um modo de falha que está 

relacionado a múltiplas variáveis de desempenho, a identificação de falha pode ser 

representada por uma superfície modelada por uma função de 𝑔(𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑝) = 0 e, 

em relação à previsão de confiabilidade do desempenho do sistema, suponha-se que 

𝑓𝑖(𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑝) representa uma função de probabilidade conjunta das variáveis de 

desempenho no tempo 𝑡. 

Sendo assim, a probabilidade de que o sistema falhe no modo 𝑖(𝑖 =

1, 2, . . . , 𝑚) até o tempo 𝑡 pode ser calculado pela Equação D17 (LU; KOLARIK, 1997). 

𝑓𝑇  =  ∫ ⋯ ∫ ∫ ∫ 𝛺𝑖 (𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑝) 𝑑𝑦1 𝑑𝑦2. . . 𝑑𝑦𝑝 (D17) 

Onde: 

𝑓𝑇- Função densidade de probabilidade do tempo para falha; 

𝛺𝑖 - Espaço determinado. 

A confiabilidade geral do sistema considerando todos os erros m, pode ser 

avaliado segundo a Equação D18. 

𝛺 = 𝛺1 ∪ 𝛺2 ∪. . .∪ 𝛺𝑚 (D18) 

Com as Equações 17 e 18, respectivamente, é possível então calcular a 

confiabilidade do desempenho do sistema, considerando cada modo de falha e 

confiabilidade geral de desempenho em relação a todos os modos de falha. 

No caso de um sistema que exiba vários modos de falha, cada modo de 

falha tem sua própria área de integração, produzindo assim uma confiabilidade de 
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desempenho correspondente a cada modo de falha, sendo que, a integração 

multidimensional sobre a união dessas áreas gera uma confiabilidade global do 

desempenho em relação a todos os modos de falha, conforme demonstrado na Figura 

D9.  

Figura D9 - O conceito de avaliação de confiabilidade de desempenho multivariada com entrada 
múltipla e saída múltipla 

 
Fonte: LU; KOLARIK (1997). 

 
Conforme Fifura D12, conclui-se que: 

a) A integração sobre a área 𝛺1 representa a probabilidade de falha em 

relação ao modo de falha 1; 

b) A integração sobre a área 𝛺2 representa a probabilidade de falha em 

relação ao modo de falha 2; 

c) A integração sobre a união de 𝛺1 e 𝛺2 representa a probabilidade de 

falha com relação a ambos os modos de falha, ou seja, probabilidade geral 

de falha do sistema. 

A análise multivariada é uma análise exploratória de dados, prestando-se 

a gerar hipóteses, e não tecer confirmações a respeito dos mesmos (HAIR, et al, 

2005). Portanto, volta-se ao passo que é saber qual conhecimento se pretende gerar 

ou que tipo de hipótese se quer obter a respeito dos dados.  

Segundo Wronscki et al. (2003) através da publicação em um seminário de 

qualidade de energia, aplicaram metodologias para identificar associação entre 

padrões climáticos e qualidade de fornecimento de energia elétrica.  
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Propuseram a partir de um banco de dados com informações 

meteorológicas e de um banco de dados com índices de desempenho de empresas 

do setor elétrico, uma metodologia para identificar padrões climáticos que influenciam 

na qualidade do fornecimento de energia.  

Com isso foram aplicados métodos de estatística multivariada que 

mostraram uma concordância de 93,73% entre os padrões descobertos aplicando as 

metodologias ao longo do ano em estudo.  

Sendo assim, com o uso da distribuição multivariada permitiu que as 

empresas definissem de forma preditiva com mais segurança a quantidade de equipes 

de apoio para ficar em alerta em períodos de condições climáticas adversas.  
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APÊNDICE E – Gráficos função densidade probabilidade Fase A, Fase B e Fase C 

As Figuras E1, E2 e E3 ilustram a distribuição normal bivariada com os 

valores do vetor média e das variâncias para cada fase f(x,y) que representa a Função 

Densidade Probabilidade (FDP), juntamente às duas variáveis definidas para o 

estudo, temperatura do óleo e gases dissolvidos no óleo. 

 
Figura E1 – Função densidade probabilidade da Fase A 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
Figura E2 – Função densidade probabilidade da Fase B 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura E3 – Função densidade probabilidade da Fase C 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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ANEXO A – Folder de chamada do congresso 
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