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RESUMO
Para empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, muitas perdas
estão associadas a processos corrosivos que ocorrem em estruturas enterradas, como pés
de torres e fundações de linhas de transmissão (LT) e Distribuição de alta tensaão (LD).
No setor elétrico, um gasto anual expressivo com manutenção/inspeção tem sido
estimado, decorrente de perda de material de fundações, peças estruturais, cabos,
ferragens, trincas em materiais, procedimento de inspeção, recuperação de materiais,
aplicação de proteção superficial, proteção catódica, entre outros. Torna-se necessário,
portanto, fazer o planejamento de intervenções para proteção e recuperação das
fundações metálicas enterradas a partir das probabilidades de falha associadas a este
modo de falha. O controle de corrosão em fundações de LT e LD envolve o
levantamento e análise de dados que interferem no fenômeno, empregando-se diferentes
métodos de inspeção, avaliação e diagnóstico. Neste caso, um programa de
gerenciamento de integridade de fundações contra corrosão deve analisar de forma
integrada todas as informações de dados de inspeção para manter níveis elevados de
confiabilidade e continuidade operacional das instalações ao menor custo possível, o
que é muito importante para o negócio de transmissão e distribuição de energia elétrica.
O objetivo geral deste trabalho foi apresentar uma metodologia que possa ser utilizada
na manutenção, análise e inspeção da integridade de fundações metálicas e pés de torres
de LT, para a avaliação da vida útil e definição de um plano de gerenciamento contra a
corrosão de tais componentes. Além disto, pretendeu-se analisar conceitos relacionados
com os processos corrosivos possíveis de se desenvolver em fundações de LT, bem
como propor uma metodologia que avaliará, de forma integrada, os diferentes recursos
tecnológicos disponíveis para monitoramento e controle de processos corrosivos, a
confiabilidade, a gestão de ativos e a vida útil remanescente em fundações de LT, sob a
ótica do risco. Foram conduzidas análises dos dados de inspeções, análise dos dados
globais e avaliação da corrosividade dos solos. O trabalho agregou resultados de
avaliações em campo e simulações estatísticas, buscando fornecer informações
complementares que ampliem a capacidade de análise, cálculo e definição de riscos,
com ganho em eficiência operacional no gerenciamento da integridade estrutural e
xix

confiabilidade das linhas de transmissão e distribição, objeto maior da prestação de
serviço público de eletricidade. Um plano de manutenção foi gerado com os resultados
obtidos a partir das várias técnicas adotadas, sendo que estes resultados foram
convergentes entre si.
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ABSTRACT
In electricity generation, transmission and distribution business, heavy losses are
associated with corrosive processes that occur in buried structures, such as transmission
lines (TL) and high voltage distribution foundations and tower feet. In the electricity
sector, a significant annual expense with maintenance and inspection has been
estimated, due to losses of foundation materials, structural parts, cables, fittings,
cracking in components, inspection and recovery of materials, surface and cathodic
protection, among others. It’s imperative, therefore, to make the planning of protection
and recovery of buried metallic foundations from knowing failure odds associated with
their failure modes. Corrosion control in TL foundations involves the survey and data
analysis that interfere in the phenomenon, using different methods of inspection,
assessment and diagnosis. In this case a management program for integrity of
foundations against corrosion must be developed to analyze, in an integrates manner, all
information of inspection data, maintaining high levels of reliability and operational
continuity of the facilities at the lowest possible cost, which is very important for the
electric power transmission business. The general objective of this work was to present
a methodology for the maintenance, inspection and analysis of the integrity of TL
foundations and tower feet (or lag) for the assessment of their useful life and definition
of a management plan against corrosion of such components. In addition, the author
intended to analyze concepts related with the corrosion processes that may develop on
TL foundations, as well as propose a methodology to assess, in integrated manner, the
different technological resources, available for corrosion control and monitoring, the
reliability, the asset management and the remaining useful life of TL foundations, from
the perspective of risk. Analyses of inspection data, global data and corrosivity
assessment of soil were conducted. Results of field and statistical simulations were also
added, aiming to provide supplementary information that extended the ability of
analysis, calculation and definition of risk, with operational efficiency gains in the
managing of TL structural integrity and reliability, greater object of public service of
electricity. A maintenance plan was generated with the results obtained from the various
techniques adopted, and these results were consistent in themselves.
xxi

1
1 - Introdução
O crescimento econômico de um país depende da oferta de energia a custos
competitivos e suprimento garantido. A importância da utilização de recursos
renováveis é destacada com as devidas precauções na preservação do meio ambiente
focando sempre o desenvolvimento sustentável. A energia elétrica pode ser produzida
através de usinas hidroelétricas, termoelétricas, nucleares ou através de sistemas eólicos
e solares, mas devido ao grande potencial hidráulico do Brasil, com os rios mais
caudalosos do mundo, a hidroeletricidade tem destaque e importância especial, embora
o seu aproveitamento atual seja em locais ermos, acarretando grande importância à
transmissão da energia elétrica (ANEEL, 2008).

A etapa de transmissão de energia elétrica é efetuada através das Linhas de Transmissão
(LT) e as subestações convertedoras (elevadoras ou abaixadoras de tensão). O
planejamento e projeto de linhas de transmissão começa com estudo das necessidades
de adequação do sistema (confiabilidade, cargas, controles, retorno de investimento,
etc.) e estudos de viabilidade técnica e econômica, visando uma minimização do custo
de transporte associada a um alto padrão de qualidade dos serviços. Para maiores
extensões de LT, as tensões são elevadas no intuito de reduzir as perdas de energia
elétrica. Porém, esta prática implica na necessidade de elevação dos isolamentos
elétricos, carregamentos mecânicos, estruturas mais pesadas e maiores volumes para as
fundações, dentre outros, acarretando em custos elevados para a construção e
manutenção. Por isto é imprescindível a avaliação do ciclo de vida de uma LT, ou seja,
o custo de todo o investimento necessário para a construção, operação e manutenção
para verificar e validar se um empreendimento será viável ou não e se ele pagará o seu
investimento, dentro de um nível de risco aceitável para o investidor e atendendo os
padrões de exigência regulatórios.
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O sistema elétrico nacional começou a ser construído e desenvolvido, na forma de um
sistema interligado semelhante aos dias atuais, há cerca de 50 anos com o início da
grande industrialização nacional. No entanto, este sistema foi concentrado próximo aos
grandes centros urbanos onde havia grande concentração de carga. Naquele momento,
procurou-se fazer com que o sistema elétrico crescesse de modo a atender a demanda da
industrialização nacional procurando-se fazer uma malha interligada confiável para
suprir os grandes centros. Com o crescimento da carga em outros centros de consumo, a
necessidade de aumentar a matriz energética e a escolha da geração hidráulica como
principal fonte de energia, as linhas de transmissão (LT) tiveram que atingir longas
distâncias e locais com condições (meteorologia, solo, vegetação, topografia, etc.)
praticamente desconhecidas dos engenheiros da época. Devido a este fato, surgiram os
primeiros problemas e dúvidas em relação ao comportamento, durabilidade e vida útil
dos componentes das LT.

Para empresas de geração e transmissão de energia elétrica, muitas perdas estão
associadas a processos corrosivos que ocorrem em estruturas metálicas enterradas, junto
aos pés de torres de linhas de transmissão. Na CEMIG, por exemplo, um gasto anual
expressivo com manutenção/inspeção tem sido despendido, decorrente de perda de
material de fundações, peças estruturais, cabos, ferragens, trincas em materiais,
procedimento de inspeção, recuperação de materiais, aplicação de proteção superficial,
proteção catódica, etc. Estes custos são da ordem de alguns milhões de reais.

A corrosão das estruturas enterradas acarreta em aumento de riscos e perda de
confiabilidade estrutural da LT ou até mesmo sua falha (com queda ao chão). Isto faz
com que seja imprescindível identificar os locais e circunstâncias em que ocorre a
corrosão e como que ela afeta na perda de confiabilidade do componente estrutural e da
linha de transmissão como um todo. Desta forma, é possível fazer o planejamento de
intervenções para proteção e recuperação de estruturas (fundações) metálicas enterradas
a partir das probabilidades de falha associadas aos modos de falha.

O isolamento elétrico de um circuito elétrico, seja ele qual for, é uma condição
fundamental para que a energia elétrica flua de maneira segura para o fim que se deseja.
Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, as cargas elétricas geradas (elétrons), seja
2

qual for a forma, tendem a restabelecer o seu equilíbrio perturbado no momento de sua
geração, se neutralizando com os prótons, ou seja, tendem a atingir o potencial neutro
de energia. No caso da eletricidade, o potencial neutro (menor potencial) é a terra, onde
o equilíbrio das cargas é restabelecido. Consequentemente, toda a corrente elétrica
(cargas elétricas ou elétrons em movimento) tende a fluir naturalmente para a terra,
sendo obrigatoriamente necessário que seja feito o isolamento elétrico entre o circuito
elétrico (condutor) e a terra, para que a energia elétrica seja aproveitada e cumpra o seu
papel. Como a Linha de Transmissão (LT) nada mais é que um circuito elétrico, porém
de alta tensão elétrica, ela também precisa de isolamento elétrico adequado.

O isolamento elétrico de uma linha de transmissão da terra é feito pelos isoladores na
fixação dos cabos condutores nas estruturas e pelo próprio ar, já que, nas tensões
elétricas elevadas, não existe nenhum isolamento sólido no cabo condutor. Portanto, os
cabos condutores têm que ser suspensos a alturas tais que garantam o isolamento
elétrico. Isto é conseguido com um conjunto estrutural adequado composto pela
estrutura (torre) aérea em si e pelas suas fundações. Este conjunto estrutural pode ser
feito de vários materiais, como concreto e madeira, mas o mais usual é o aço devido a
sua flexibilidade de logística, montagem, custos, etc.

Com o passar dos anos, houve a necessidade de crescimento com confiabilidade do
sistema elétrico, ou seja, com o menor índice de interrupções possível. Para isto, foram
necessários intensos estudos e pesquisas sobre o comportamento mecânico e elétrico
dos componentes que resultaram em metodologias de inspeção, projeto, cálculo,
materiais, etc., mais adequadas para o problema. Porém, mesmo com este
desenvolvimento, os problemas continuaram a acontecer, levando os engenheiros do
setor a generalizar as soluções, ora a aplicar técnicas e dados conservadores tendo como
preocupação os riscos de falhas e colapso do sistema, e ora a reduzir os custos de
investimento visando vencer leilões de concessões de transmissão promovidos pelo
poder concedente e regulatório (ANEEL E MME) e alcançar modicidade tarifária
(menores tarifas de energia).
As fundações são um dos componentes da LT que mais apresentam defeitos e
deteriorações exigindo muito das equipes de manutenção, além de elevados custos de
3

instalação/construção. Os defeitos advêm principalmente de problemas com meio
ambiente (tipo de solo, poluição, maresia, etc.), defeitos de fabricação e problemas
naturais do solo (erosões, chuvas, etc.). Muitos têm pesquisado o assunto, como a
empresa concessionária de geração e transmissão Eletrobrás Chesf (Lima, 1986; Fontan,
2009), empresa do grupo Eletrobrás, e a CEMIG através do projeto de P&D GT-340 do
programa de P&D CEMIG/ANEEL, onde estes problemas são mais agravados em
função de características ambientais regionais. Mais particularmente, a fundação
metálica tipo grelha e seu ponto de conexão com a estrutura aérea (chamada de pé da
estrutura) e as fundações de estruturas estaiadas tipo haste de âncora sofrem com um
tipo de defeito provocado por um fenômeno muito comum nos metais, principalmente
quando colocados em um eletrólito como o solo, que é a corrosão. A corrosão leva as
estruturas metálicas à perda de massa e redução de seção, acarretando em perdas de
resistência mecânica e, consequentemente, de confiabilidade estrutural, podendo levar a
falhas e grandes prejuízos financeiros.

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia para avaliar a integridade
estrutural e elaboração de planos de manutenção das fundações de LT e LD devido ao
efeito de corrosão, baseado em engenharia de corrosão, eletroquímica, engenharia de
confiabilidade e gestão de ativos.
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2 - Revisão Bibliográfica

2.1 A Indústria de Energia Elétrica
A indústria de energia elétrica abrange três grandes processos básicos: geração,
transmissão e distribuição da energia elétrica. Existe ainda um quarto processo, o de
comercialização de energia elétrica, mas que não vem ao caso. A geração é o processo
em que se obtêm a energia elétrica, onde uma fonte de energia, normalmente mecânica
hidráulica, térmica, etc., é convertida em elétrica. A transmissão é o processo em que a
energia gerada é transportada aos centros consumidores. Este processo é caracterizado
por altas potência e tensão, e baixa corrente elétrica. A distribuição é o processo em que
a energia é distribuída para os diversos consumidores, geralmente em baixas potência e
tensão elétrica. Neste trabalho, é enfocado o sistema de transmissão de energia, focando
nas linhas aéreas de transmissão, e mais especificamente na integridade estrutural, vida
útil e corrosão das fundações metálicas das LT.

2.1.1 O Sistema de Transmissão de Energia

No sistema de transmissão de energia, dois conjuntos de equipamentos são
fundamentais: a subestação e a linha de transmissão. A subestação é responsável por
controlar, aumentar ou reduzir a tensão elétrica da geração e do consumo, de modo que
a condução da energia seja feita de maneira segura, factível e viável economicamente. A
linha de transmissão é responsável por orientar o campo elétrico que conduzirá a
corrente elétrica de uma subestação a outra, ou da geração ao consumo.
5

O sistema elétrico nacional hoje é padronizado em relação aos parâmetros elétricos, ou
seja, algumas grandezas elétricas, como a tensão, tem os mesmos valores em qualquer
unidade da federação em se tratando de transmissão, salvo raras exceções. Assim, a
transmissão é geralmente feita por corrente alternada em três fases, ou seja, o sistema
transmite energia em três ondas eletromagnéticas variando no tempo entre valores
máximos e mínimos de tensão através de uma função senoidal, sendo estas ondas
defasadas de 120º (Stevenson, 1986). Portanto, cada fase possui um ou mais condutores
que guiam estas ondas de um ponto a outro (diferença de potencial), defasadas de 120º,
com frequência de 60Hz (60 ciclos por segundo), ou seja, a onda atingirá o seu máximo
e mínimo de tensão 60 vezes na unidade de tempo de um segundo (Figura 2.1). De uma
maneira geral, as tensões entre estas fases também são padronizadas em valor eficaz ou
valor-quadrático-médio, no caso da CEMIG os valores são 69kV, 138kV, 230kV,
345kV e 500kV, apesar de existir a tensão de 161kV. Em outras empresas podem haver
outras classes de tensão, de acordo com características do sistema, equipamentos, etc. A
classe de tensão varia de acordo com os equipamentos de transformação das
subestações. No caso das linhas de transmissão em corrente contínua (normalmente
chamada de elos de corrente contínua), a tensão é sempre constante no tempo, não
existindo fases e sim polos positivo e negativo. No Brasil só existem duas linhas de
transmissão operando em corrente contínua pertencentes a Furnas Centrais Elétricas,
que transporta energia da usina hidrelétrica de Itaipu (subestação de Foz do Iguaçu) para
o Sudeste do Brasil (subestação de Ibiúna-SP) na tensão de ± 600 kV. Outras LT em
corrente contínua estão sendo construídas para escoar a energia das usinas hidrelétricas
do Rio Madeira-RO (Jirau e Santo Antônio) e da usina hidrelétrica de Belo Monte para
o sudeste. A corrente é um parâmetro que varia em função da potência transmitida pela
LT e terá influência direta na temperatura do cabo condutor, que por sua vez influirá
diretamente no comportamento físico do mesmo.

Existem dois tipos de linhas de transmissão: aérea e subterrânea. A primeira é mais
comum pelo fato de exigir menores investimentos, apesar de ser menos confiável, pois
os condutores são isolados da terra pelo ar. Já a segunda é usada em grandes centros
urbanos onde o único caminho para se passar a energia é pelo subsolo. Esse trabalho irá
se concentrar nas linhas aéreas de transmissão.
6
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FIGURA 2.1 – REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM CORRENTE ALTERNADA
TRIFÁSICA (STEVENSON, 1986).

Uma linha de transmissão aérea possui vários componentes: estruturas, fundação, cabo
condutor, cabo pararraios, aterramento, isoladores, ferragens e acessórios (Figura 2.2).
Cada um destes componentes tem uma função dentro de um sistema de transmissão e
são projetados e construídos de modo que a energia elétrica seja transmitida da maneira
mais segura e econômica possível, desde uma fonte de energia (gerador) até uma carga
ou consumidor (Nascimento, 1999).

As estruturas são responsáveis pela sustentação dos condutores e pararraios nas suas
respectivas alturas do solo. Elas podem ser construídas segundo vários tipos e materiais,
de acordo com a solicitação mecânica e nível de isolamento requerido. Elas podem ser
usadas apenas para sustentar os cabos, sendo chamada de suspensão, ou para tracionar
os cabos e dar ângulos no traçado (caminho) da LT, sendo chamada de ancoragem.

Os cabos condutores são responsáveis por conduzir a corrente elétrica com economia e
segurança. Eles são constituídos por um conjunto de fios encordoados helicoidalmente,
podendo ser feitos por fios de diversos materiais em número e diâmetros diferentes, de
acordo com as características elétricas e mecânicas exigidas (Figura 2.3).
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FIGURA 2.2 – PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO AÉREA
(FONTE: CEMIG)

FIGURA 2.3 – SEÇÃO TRANSVERSAL COM A FORMAÇÃO DOS CONDUTORES (FONTE:
NEXANS)
Os cabos pararraios são responsáveis pela proteção/blindagem dos condutores contra
descargas atmosféricas e surtos (impulsos) elétricos de manobra de operação da LT, que
podem gerar curto-circuito, e distribuir/drenar estes efeitos elétricos indesejáveis para os
sistemas de aterramento. É formado por fios encordoados helicoidalmente, geralmente
de aço e/ou alumínio, e em alguns casos são utilizados em comunicação de dados por
fibras óticas (cabos OPGW).
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A fundação é o sistema mecânico que sustenta todos os esforços resultantes das
estruturas, fixando-as ao solo. Variam de dimensões e materiais, de acordo com o tipo
de estrutura, solo, esforços, etc.

O aterramento é o sistema responsável por desviar para a terra, de forma adequada, os
efeitos danosos à operação das LT (descargas, surtos, etc.), através dos cabos ou fios
contrapeso ou hastes conectadas à estrutura.

O isolador é um material utilizado para isolar os cabos condutores aéreos da estrutura
(parte aterrada), constituindo-se de material dielétrico. Podem ser de diversos materiais,
geralmente vidro, porcelana ou polímero, e as suas dimensões são determinadas pelo
nível de isolamento desejado (Figura 2.4).

FIGURA 2.4 – DETALHES DE COMPONENTES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO (FONTE:
CEMIG)

As ferragens e acessórios são utilizados para interligar, suportar, proteger, sinalizar ou
espaçar os cabos da LT. São feitos, geralmente, de aço, alumínio ou liga de alumínio, e
em alguns casos podem ser feitos de cobre, liga de cobre ou polímero (Figura 2.4).

2.1.2 O Isolamento Elétrico e a Função Estrutural da Linha de Transmissão

Os cabos condutores nas LT devem ser devidamente isolados da terra, para onde os
elétrons irão, à busca do equilíbrio energético. Isto só é conseguido com a aplicação de
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um material isolante (não condutor) entre o condutor e a terra. Nas linhas aéreas de
transmissão de energia, isto é feito pelos isoladores, para isolar a fixação do condutor da
estrutura que está eletricamente aterrada, e pelo próprio ar que isola o cabo condutor em
toda a sua extensão dos efeitos da terra. Assim, a estruturas das LT devem ser erguidas a
alturas tais que garantam um “gap” de ar entre o condutor e a terra. Este “gap” de ar,
normalmente chamado de altura cabo solo/cabo obstáculo, ou clearance no idioma
inglês, é determinado em seus valores mínimos pela ABNT NBR 5422 (ABNT NBR
5422, 1985). Portanto, a estrutura tem a função de manter suspensos os cabos
condutores, em alturas mínimas de segurança para a operação e para os terceiros. Estas
distâncias irão variar em função da tensão elétrica da LT, pois quanto maior a tensão,
maior será o campo elétrico e magnético produzido pela tensão e corrente elétrica, e
maior a possibilidade de fuga da corrente para a terra (curto-circuito), indução
eletromagnética, etc.

A partir das definições em termos elétricos da LT (potência, tensão, impedâncias, etc.),
as LT e LD são dimensionadas/projetadas, principalmente em termos de geometria e
bitola dos cabos. Assim, o projeto estrutural é elaboradobaseado em algumas premissas,
chamadas de hipóteses, para definição do carregamento mecânico em que as estruturas
devam resistir, para garantir uma confiabilidade mínima da LT e do sistema elétrico.

2.1.3 As Fundações das Linhas de Transmissão

A fundação da LT faz parte, juntamente com o suporte (torre ou estrutura) aéreo, da
função estrutural da LT, ou seja, suportar os cabos e seus acessórios de forma segura,
mantendo as distâncias elétricas definidas pelas características elétricas exigidas. A
fundação é o elemento da LT que sustenta todos os demais, fixando-os ao solo. Assim,
as cargas mecânicas de atuação nas fundações vêm das cargas atuando nos demais
elementos e da geometria, principalmente da estrutura aérea. A partir destas
informações, mais a resistência mecânica do solo, faz-se o dimensionamento e projeto
das fundações (Azevedo, 2009).
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As fundações podem ser de diversos tipos e materiais, variando em função do tipo de
estrutura (postes, treliçadas autoportantes e estaiadas), da topografia, da constituição do
terreno e dos custos de construção e manutenção.

2.1.3.1 Tipos de fundações normalmente aplicadas em LT
Devido às particularidades do solo, topografia, tipo de superestrutura (suporte aéreo),
carregamento estrutural e o fato de se exigir grandes quantidades de material e
deslocamentos às vezes precários, vários podem ser os tipos, dimensões e geometrias
das fundações das LT. A seguir serão descritas as principais.

As grelhas, fundações metálicas muito utilizadas no passado e atualmente com menos
uso, tem formato piramidal, como mostrado na Figura 2.5.

FIGURA 2.5 – VISTAS DA FUNDAÇÃO TIPO GRELHAS (FONTE: CEMIG)
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As grelhas apresentam, como principal vantagem, a possibilidade de utilização em
regiões de difícil acesso, como locais montanhosos, matas fechadas, etc., pois são de
transporte fácil. Como desvantagem, o fato de exigir grandes escavações, o que a torna
não recomendada para solos desmoronáveis (alagadiços, banhados, etc.). Outro
problema das grelhas é a corrosão; Como elas são enterradas diretamente no solo, estes
podem ser de natureza corrosiva, podendo levar a sua degradação em pouco tempo. O
custo da execução da fundação em grelha depende da maior ou menor facilidade de
escavação do solo, acesso ao local e do preço do aço, que normalmente acompanha os
preços dos mercados internacionais. O dimensionamento é feito considerando as cargas
de compressão, devido ao peso dos componentes da LT, estabelecendo uma tensão
admissível à compressão, obtendo-se a largura da base (normalmente quadrada por
facilidades construtivas), e calcula-se a profundidade de assentamento para se atender
ao dimensionamento à tração (Azevedo, 2009). É razoável admitir-se que o esforço de
tração ocorre na direção vertical, e assim calcular/dimensionar a fundação pelo esforço
de tração dessa forma. Isso só é naturalmente válido desde que o pilarete (ponto de
junção da parte aérea com a fundação), também chamado de montante do pé nas
estruturas metálicas treliçadas, seja inclinado, caso contrário a fundação estará sujeita a
uma excentricidade, ou seja, carregamento de flexo-tração. Elas são feitas de aço
carbono baixa liga, galvanizados a quente e normalizados. O zinco é amplamente
utilizado nas estruturas de LT, principalmente as treliçadas, em função do seu custo e
desempenho em relação a outros revestimentos, como a pintura orgânica. O galvanizado
serve como proteção por barreira e por sacrifício ao substrato de aço, e, na maioria dos
meios, o zinco é anódico em relação ao ferro (aço), oferecendo ainda uma proteção por
anodo de sacrifício.

As sapatas (Figura 2.6) são fundações muito semelhantes em forma geométrica às
grelhas, feitas de concreto armado. Assim como as grelhas, as sapatas são utilizadas
como fundações superficiais, quando as cargas atuantes e o tipo de solo as permitem, e
substituem as grelhas por serem de menor custo, em geral, e sua durabilidade
teoricamente maior, pois o aço está recoberto por concreto, um material conhecido pela
sua alcalinidade/passividade e não corrosivo. A desvantagem está no transporte do
material, pois o concreto usinado, pré-moldado ou feito no local depende da facilidade
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de acesso dos caminhões, betoneiras, etc. Elas são dimensionadas da mesma forma que
as grelhas, admitindo que as tensões de tração não sejam suportadas pelo concreto, mas
sim pelo emprego de barras de aço (armaduras).

FIGURA 2.6 – VISTAS DE UMA FUNDAÇÃO EM SAPATA TÍPICA (FONTE: CEMIG)
Os tubulões, também chamados de pata de elefante em alguns países devido a
semelhança geométrica, estão tendo um emprego acentuado nos dias atuais devido ao
seu custo inferior em relação às fundações superficiais, exigindo menos espaço,
escavações e reaterro, sem prejuízo para as encostas e erosões (Figura 2.7). Aplicáveis
em solos escaváveis, sem necessidade de escoramento, e nível d’água abaixo da
profundidade de assentamento. Podem ser aplicados sem a necessidade do alargamento
da base de assentamento e/ou com o uso de camisas metálicas ou de concreto para solos
desmoronáveis, precisando de maior profundidade devido a menor resistência à tração.
O dimensionamento é feito, geralmente, considerando-se as solicitações separadamente
(vertical e horizontal), embora haja métodos para a análise com a atuação simultânea
das solicitações. Dependendo do terreno, há a necessidade de considerar a tração
inclinada.
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FIGURA 2.7 – FUNDAÇÃO TIPO TUBULÃO (FONTE: CEMIG)
As estacas são fundações alongadas e profundas, podendo ser cilíndricas ou prismáticas,
que se instalam com equipamentos especiais (bate-estaca, por exemplo), de modo a
transmitir as cargas para as camadas mais profundas do subsolo (Figura 2.8). Pode ser
de concreto pré-moldado, aço ou até madeira, com uso crescente da estaca-raiz
(moldada em loco com concreto injetável). Tem sido comum a aplicação das estacas
metálicas helicoidais cravadas com motor hidráulico de torque, que dispensa o uso de
bate-estacas ou outros equipamentos de grande porte (Figura 2.9). Aplicável a solos
moles (argilas e turfas) e locais de nível de agua elevado, onde outras fundações não
podem ser utilizadas ou de custo muito elevados. Normalmente, adota-se duas filosofias
de projeto: estacas inclinadas (calculadas geralmente como elementos de treliça) e
estacas verticais (estarão sujeitas à flexo-compressão e geralmente também flexotração). Normalmente é necessário instalá-las sob blocos, cujo objetivo é transmitir os
esforços das superestruturas (suportes aéreos) para o solo, distribuindo os esforços de
forma adequada para as estacas (Azevedo, 2009).
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FIGURA 2.8 - FUNDAÇÃO TIPO ESTACA (FONTE: CEMIG)

FIGURA 2.9 – ESTACAS METÁLICAS HELICOIDAIS E SUAS EXTENSÕES (FONTE: VÉRTICE
ENGENHARIA)
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Os blocos são utilizados para ancoragem em rocha ou para fixação de mastro central de
estruturas estaiadas. No caso de aplicação no mastro central de estruturas estaiadas,
geralmente executada com escavação total, a fundação tipo bloco é aplicada à pequena
profundidade, variando de 2,5 a 3,5m, devido à dificuldade de escavação manual, não
devendo ser utilizada em locais sujeitos a erosão ou em encostas íngremes. No caso de
ser moldado in loco é necessário fazer o fuste com no mínimo 80cm de diâmetro,
dependendo da resistência do solo, no intuito de facilitar a escavação. A fundação em
bloco ancorado é utilizada em locais de rocha não escavável manualmente e a
construção do bloco simples (peso) é insuficiente para suportar o arrancamento,
exigindo, portanto, a sua ancoragem através de chumbadores (Figura 2.10).

FIGURA 2.10 – BLOCO ANCORADO EM ROCHA (FONTE: CEMIG)

Para estruturas estaiadas (Figura 2.11), estruturas formadas por mastro (s) ao centro
equilibradas e fixadas no solo por cabos (estais), as fundações são tipo haste (tirante)
ancorados em blocos de concreto ou até mesmo em grelhas e em rocha (menos comum).
São um tipo de estaca, e normalmente são submetidas apenas a esforços de tração (na
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direção do estai). Na fundação do mastro central atuam esforços de compressão
verticais e, geralmente, usa-se blocos de concreto (armados ou não) e grelhas. Para os
estais com fundação em bloco tronco cônico, sugere-se que a profundidade não
ultrapasse 4m, devido ao custo da haste-âncora embutida em cada fundação. É de
fundamental importância para a estabilidade das fundações dos estais fazer o controle da
qualidade de compactação de cada uma das cavas (Figura 2.12). As hastes de âncora são
feitas de aço estrutural forjadas à quente, normalizadas e galvanizadas a fogo (quente).
No passado, elas eram enterradas diretamente no solo, mas com o aparecimento de
corrosão localizada, que levou ao rompimento total em alguns casos no final dos anos
80/início dos anos 90, optou-se pelo encapsulamento em tubo de PVC de 100mm de
diâmetro com argamassa (Figura 2.13). Existem outros arranjos de fundação para os
cabos de estai que são bem semelhantes às fundações em tubulão, e até mesmo as
estacas metálicas helicoidais estão sendo muito utilizadas.

FIGURA 2.11 – ESTRUTURAS ESTAIADAS TÍPICAS PARA LT (FONTE: CEMIG)
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FIGURA 2.12 – ESTRUTURA TIPO HASTE-ÂNCORA PARA ESTAIS (FONTE: CEMIG)

FIGURA 2.13 – DETALHES DO ENCAPSULAMENTO DE HASTE DE ÂNCORA (FONTE: CEMIG)
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Outro tipo de estrutura utilizada em LT são os postes, que podem ser de concreto, aço e
madeira, este último em desuso no Brasil. No caso da fundação do poste de madeira ou
concreto, faz-se o enterramento puro e simples do poste no terreno, ou com
manilhamento (Figura 2.14). No caso do poste metálico, a fundação é semelhante ao
bloco ancorado em rocha (FIGURA 2.15).

FIGURA 2.14 – EXEMPLO DE FUNDAÇÃO TÍPICA DE ESTRUTURA DE CONCRETO (FONTE:
CEMIG)

FIGURA 2.15 – FUNDAÇÃO TÍPICA PARA POSTES DE AÇO (FONTE: CEMIG)
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2.2 – Modos de Danos e Falhas em Fundações de LT
As falhas e defeitos a que as fundações podem estar sujeitas ao longo de sua vida útil
estão relacionadas ao solo, no qual ela está fixada e estabilizada, ou ao material
estrutural da fundação em si. Assim sendo, os modos ou maneiras segundo as quais uma
fundação pode falhar são:
•

Perda/piora das caracterísiticas originais do solo: Erosão, ravina, voçoroca,
lixiviação, deslizamento, formigueiro, etc. (Stephan, 2009);

•

Problemas devido a reações químicas entre componentes durante a fabricação do
concreto (carbonatação, reação álcali-agregado, etc.); (Jordão, 2006).

•

Perda de resistência/seção estrutural por corrosão;

•

Carregamento acima do hipoteticamente idealizado no projeto estrutural da
fundação da LT (Azevedo, 2009).

Na verdade, como será visto posteriormente, o modo de falha da fundação de uma LT é
estrutural, ou seja, ela tem função estrutural, e os “submodos” descritos acima se
referem às variáveis aleatórias nas quais irão fazer com que a resistência estrutural da
fundação seja menor que a solicitação ou carregamento mecânico imposto a ela. Em
função da complexidade dos modos de falha acima descritos, onde são envolvidas áreas
distintas do conhecimento humano, como a geotécnica, química, metalurgia, etc., neste
trabalho será apresentada uma contribuição relativa ao modo de falha por perda de
resistência mecânica devido à corrosão.

2.2.1 – O fenômeno da corrosão e sua influência na confiabilidade estrutural

2.2.1.1 – Corrosão
A corrosão pode ser definida como sendo a deterioração de um material, por ação
química, física ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos.
Esse fenômeno pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sejam metálicos como os
aços ou ligas de cobre, ou não metálicos, como plástico, cerâmico ou concreto (Gentil,
2007). Devido a abrangência deste conceito, trata-se de um fenômeno complexo,
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envolvendo aspectos termodinâmicos e cinéticos, além da interação com outros
fenômenos físicos e químicos, como fadiga, dissolução, temperatura, etc.

A corrosão mais comumente encontrada e estudada está relacionada às ligas ferrosas,
em especial o aço, em função das particularidades do ferro e a sua grande aplicação na
nossa vida cotidiana, particularmente na engenharia. Esta corrosão é geralmente
classificada como eletroquímica, que é a corrosão onde as reações ocorrem com a
movimentação de elétrons livres, ou seja, associada a uma passagem de corrente elétrica
por uma distância finita de um sistema eletroquímico (pilha ou célula de corrosão), onde
íons positivos e negativos são produzidos e consumidos. Quando a corrosão ocorre
devido a heterogeneidades do material ou materiais dissimilares em termos de equilíbrio
eletroquímico, colocados em contato, ela é chamada de galvânica. Como o ferro (e os
metais em linhas gerais) são bons condutores de eletricidade devido a maior liberdade
dos elétrons da última camada mais energética em relação ao núcleo do átomo, fica
caracterizada a natureza essencialmente eletroquímica de muitos processos corrosivos
dos metais (Wolynec, 2003). Outro tipo de corrosão que pode acontecer nos metais é a
eletrolítica, corrosão esta que está associada a uma fonte externa, no caso uma indução
eletromagnética, que “força” os elétrons a se movimentarem, perturbando o equilíbrio
eletro energético do metal, gerando a corrosão.

Em termos termodinâmicos, a corrosão pode ser entendida como a tendência de um
material ou substância atingir o seu estado de mais baixa energia, o equilíbrio. No caso
da maioria dos metais, é o processo inverso ao da metalurgia, como pode ser visto na
Figura 2.16. Daí pode-se observar que o fenômeno da corrosão é espontâneo, natural e
provável no caso do aço e da maioria dos metais. Entretanto, a cinética da reação
eletroquímica, ou seja, a velocidade com que a corrosão ocorre, não é influenciada por
esta energia, mas sim pela taxa de transferência de elétrons (corrente elétrica) que está
relacionada com a taxa de produção e consumo de íons.
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FIGURA 2.16 – ENTENDIMENTO TERMODINÂMICO E CICLO DE VIDA DE UM METAL (NUNES,
2007)
Para o entendimento da cinética da corrosão, é necessário lançar mão de modelos físicoquímicos (Figura 2.17) e modelos matemáticos empíricos e semi-empíricos como o
proposto por Tafel e baseados na Lei de Faraday (Fontana, 1987). Um modelo físico
simples e útil par entender a cinética da reação eletroquímica, no caso do ferro (ou aço)
em contato com zinco, muito comum em LT, é mostrado na Figura 2.17.

FIGURA 2.17 – MODELO FÍSICO-QUÍMICO PARA A CINÉTICA DAS REAÇÕES
ELETROQUÍMICAS (GENTIL, 2007)
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Na célula ou pilha eletroquímica mostrada na figura anterior, para que ela exista
efetivamente, são necessárias algumas condições:
1. Existência de um anodo (polo positivo no sentido convencional) e um catodo
(polo negativo convencionalmente). No caso, o anodo é o zinco e o catodo é o
ferro, pois o ferro tem menor potencial de oxidação que o zinco, nestas
condições;
2. Existência de um potencial elétrico entre o anodo e o catodo;
3. Deve existir um caminho metálico conectando eletricamente o anodo ao catodo;
4. O anodo e o catodo devem estar imersos num eletrólito eletricamente condutivo.
A mistura de solo comum e água é o suficiente, normalmente, para preencher
estas condições.

Não existe, obrigatoriamente, a necessidade de a pilha ter dois metais diferentes para
que haja a corrosão; basta que haja diferença (desequilíbrio) energética no metal ou no
eletrólito, como pode ser visto na Figura 2.18.

FIGURA 2.18 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA CORROSÃO DO ZINCO EM ÁCIDO
CLORÍDRICO, EM AUSÊNCIA DE OXIGÊNIO (FONTANA, 1987)

Uma importante consideração em relação a corrosão, e a mais importante para o caso
das estruturas metálicas como este desta pesquisa, é em relação a velocidade ou taxa de
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corrosão. Fenômenos como da polarização e passivação, por exemplo, são muito
importantes a serem observados/estudados. Tanto a polarização quanto a passivação
tendem a reduzir a velocidade da corrosão e, consequentemente, sua taxa. Na Figura
2.18 temos um caso típico de polarização por ativação que ocorre devido a
sobrevoltagem ou sobrepotencial do hidrogênio. A liberação de H2 no entorno do cátodo
é denominada polarização catódica e assume particular importância como fator de
controle dos processos corrosivos. Em eletrólitos pouco aerados, o H2 liberado e
adsorvido na área catódica provoca uma sobretensão ou sobrevoltagem do hidrogênio
capaz de reduzir sensivelmente a agressividade do meio. Podendo-se considerar, por
este fato, a corrosão do aço desprezível na presença de água doce ou salgada, totalmente
desaerada (Gentil, 2007).

O anodo e o catodo de uma célula de corrosão podem estar afastados entre si por alguns
centímetros ou metros, dependendo da origem da causa da diferença de potencial entre
os dois pontos. A taxa de corrosão é diretamente proporcional à taxa do fluxo de
corrente (Icorr). A taxa do fluxo de corrente é afetada por diversos fatores, entre eles:
resistividade elétrica do solo, eficiência do revestimento, etc. A tensão elétrica (ou
diferença de potencial) entre o anodo e o catodo (ΔE ou ΔV) resulta numa migração de
elétrons do anodo para o catodo, ao longo do caminho metálico ou eletrólito. No catodo,
um acréscimo de elétrons (cargas negativas) chega do anodo. Essa “sobra” de elétrons
do catodo pode ser transferida a um íon positivo do meio, como por exemplo o H+
formando hidrogênio (H2).
No caso de fundações, pés de torres ou mesmo o aterramento das LT, pode haver a
chamada corrosão eletrolítica, associada ou não à corrosão galvânica, vista
anteriormente. Esta corrosão é devida a indução eletromagnética da energia que a LT
transporta, ou de alguma outra fonte eletromagnética (trens elétricos, proteção catódica
de dutos, etc.), e é função da sua natureza elétrica (contínua ou alternada), densidade e
intensidade da corrente elétrica (Bertling et al., 1984). Esta corrosão é tida então como
não espontânea, devido a agentes externos.

2.2.1.2 – Mecanismo de corrosão em fundações de LT
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A corrosão das fundações metálicas das LT pode ocorrer de diferentes formas e
maneiras, o que vai resultar em diferentes ações de manutenção, tanto em termos de
avaliação de risco e planejamento, como em prevenção e correção. Portanto, é
imprescindível conhecer os mecanismos de corrosão dos metais como ponto de partida
para a elaboração de uma metodologia de planejamento de manutenção e gestão da
integridade de fundações metálicas devido à corrosão.

Um requisito básico de um programa de gerenciamento de integridade é a integração de
todas as informações pertinentes, para se alcançar uma avaliação de risco. Deste modo,
é necessário que a avaliação de um determinado mecanismo de falha ou dano seja feita
levando em consideração que esta falha possa ter originado a partir de dois
mecanismos/danos de falhas específicos (Bueno, 2007).

Nas fundações metálicas de LT têm-se, basicamente, dois tipos de corrosão: a corrosão
uniforme ou generalizada e a corrosão localizada. A corrosão generalizada tem como
principal causa os parâmetros físicos e químicos do solo (eletrólito), e a corrosão
localizada tem como principal causa a diferença de oxigênio entre a atmosfera e o
subsolo, a chamada pilha de aeração diferencial (Nunes, 2007). Pode haver, inclusive,
diferença de aeração entre regiões do próprio solo.

Outras causas são relatadas na literatura como a provocada por interferência
eletromagnética (Bertling et al., 1984), também chamada de causa externa ou corrosão
eletrolítica e devido a formação de par galvânico (corrosão seletiva) entre a fundação e
o fio ou cabo de aterramento (contrapeso) que normalmente é de cobre (aço cobreado)
(Ponossian, 1993). Outra causa possível de corrosão é a bacteriológica, por ação de
Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS).

De uma forma ou de outra, o principal fator que afetará a corrosão e seus mecanismos
nas estruturas enterradas de LT será o solo com suas características e parâmetros físicoquímicos, embora haja outras características capazes de impor ou alterar mecanismos de
corrosão ligados a heterogeneidade do meio, como os contrapesos de cobre, sua forma
de conexão na torre, heterogeneidades no aço e/ou no zinco, etc.
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O solo está entre os mais importantes meios corrosivos do planeta. Sua ação corrosiva
nos metais é função de suas características como aeração, porosidade, sais dissolvidos,
umidade, resistividade elétrica, bactérias, dentre outras, que podem resultar na formação
de pilhas eletroquímicas que propiciam os processos corrosivos em estruturas enterradas
(Braga et al., 2006; Serra, 2006). As variações das propriedades dos solos e suas
características ao longo de três dimensões tornam a corrosão em solos um fenômeno
complexo, envolvendo muitas variáveis. A importância relativa destas variáveis
depende das combinações possíveis de sistemas material/solo, tornando impossível a
construção de um guia universal de corrosão (Roberge, 1999). Em função disto,
inúmeros mecanismos de reações eletroquímicas de corrosão serão possíveis de ocorrer
em um sistema estrutural de LT.

Devido às características e composição dos solos serem complexas, diversos fatores
tornam-se importantes para a corrosividade dos solos, incluindo (Comitee, 2009;
Roberge, 1999):
•

Umidade

•

Grau de aeração

•

Conteúdo da mistura do solo

•

Resistividade

•

Concentração de íons cloreto

•

Concentração de íons sulfeto

•

Concentração de íons sulfato

•

Presença de bactérias ativadoras de corrosão

•

Concentração de oxigênio

•

pH

•

Dureza total do solo

Estas características vão interferir nas reações eletroquímicas da corrosão, como a
redução do hidrogênio, oxigênio, sulfatos, dissolução anódica, etc. De uma forma geral
e esquemática, a Figura 2.19 mostra a interação entre os diversos fatores que afetam a
corrosividade dos solos, de maneira esquemática.
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FIGURA – 2.19 – RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS QUE AFETAM A TAXA DE CORROSÃO NO
SOLO (ROBERGE, 1999)

Em

função

desta

complexidade

de

caracterização

e

avaliação

da

corrosividade/agressividade dos solos, vários critérios foram propostos na literatura
(Silva et al., 2010; Serra, 2006).

No caso específico do mecanismo de corrosão por aeração diferencial, relatada como
sendo uma das mais comuns em LT (Braga et al., 2006; Silva et al., 2001), a reação

→ H 2O + 1/ 2O2 + 2e eletroquímica do eletrodo de oxigênio é descrita por: 2 HO − ←
Esta reação tem potencial de eletrodo padrão (E0) de +0,401V. Considerando que o
potencial de eletrodo do ferro e do hidrogênio são de -0,440V e 0V, respectivamente, a
pilha formada por ferro em meio mais aerado terá maior ΔV (catódico). Assim, haverá
um ΔV menor no meio menos aerado onde haverá redução, e consequente corrosão, pela
menor concentração de oxigênio e não pela redução do hidrogênio (Figura 2.18). A
Figura 2.20 mostra esquematicamente como ocorre o circuito eletroquímico, onde a
reação de eletrodo de oxigênio na região mais aerada tende a ser deslocada para a
esquerda (formação de hidroxila) e na região menos aerada tende a ser deslocada para a
direita (consumo de hidroxila e liberação de elétrons). Esta será uma pilha muito
comum de acontecer devido a presença abundante de água e oxigênio na atmosfera e no
solo.
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FIGURA – 2.20 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO MECANISMO DE CORROSÃO POR
AERAÇÃO DIFERENCIAL (NUNES, 2007, MODIFICADA)

2.2.1.3 - Dimensionamento e resistência estrutural da fundação ou pé de torre
O dimensionamento de quaisquer elementos de uma estrutura deve levar em conta uma
relação ou premissa básica do cálculo estrutural: a resistência de um corpo a uma
determinada solicitação tem que ser superior ou no mínimo igual ao carregamento ou
solicitação que lhe é imposto (Azevedo, 2009). Toda falha estrutural que, normalmente,
envolve rompimento ou deformações inaceitáveis (principalmente permanentes), ocorre
em função de esta premissa básica não ser verdadeira, respeitada ou verificada.

Segundo Gontijo (1994), os esforços mecânicos que frequentemente atuam em uma
torre de linha de transmissão são:
- Cargas devidas à pressão do vento exercida sobre a estrutura, cadeias de isoladores,
cabos condutores e cabos para-raios;
- Carga devida ao peso dos cabos, ferragens e da estrutura;
- Cargas em torres de ângulo, devidas à componente transversal da força de tração dos
cabos;
- Cargas especiais que ocorrem durante a construção e manutenção.
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O carregamento devido ao peso próprio é obtido com a divisão da estrutura em painéis.
O peso de cada painel é calculado e multiplicado pelo seu coeficiente de ponderação. A
determinação dos esforços devido à ação do vento na estrutura e nos cabos é feita
conforme a norma NBR 5422 (ABNT NBR 5422, 1985) ou IEC 60826 (IEC, 2003) que
vem sendo mais utilizada ultimamente. Os esforços provocados pela ação do vento nos
cabos e nas cadeias de isoladores são aplicados nos pontos de sua fixação na estrutura.
A ação do vento em um suporte é feita com a decomposição em painéis de comprimento
inferior a 10 metros aplicando as cargas nos centros de gravidade. A velocidade do
vento é corrigida em função da altura do painel considerado. Os coeficientes de
ponderação adotados para a ação do vento nas estruturas variam de acordo com a
especificação do cliente.

Gontijo (1994) destaca que as cargas nos pontos de fixação dos cabos podem ser
distinguidas em:
- Cargas Verticais (V): São cargas devidas ao peso dos cabos e acessórios.
- Cargas Transversais (T): São forças devidas à ação do vento nos cabos, cadeias de
isoladores e ferragens e, também, às componentes transversais das forças de tração
dos cabos nas torres de ângulo.
- Cargas Longitudinais (L): São forças devidas ao rompimento de cabos ou à tração
dos cabos condutores e para-raios em torres de fim de linha.
Estas cargas são conseguidas a partir de premissas, já conhecidas entre os projetistas
como hipóteses, onde se estabelece alguns pressupostos para o carregamento mecânico.
Há cargas, como as de vento máximo, onde uma determinada probabilidade de vento é
assumida de ocorrer, dada em período de retorno (tempo), ou seja, a probabilidade de
uma determinada velocidade (ou pressão) de vento ocorrer em determinado intervalo de
tempo. Existem outras hipóteses, como a de rompimento de cabos, construção e
manutenção, etc. Estas hipóteses levam em conta diversos fatores, como ponto de
aplicação, direções, etc., e são normalizadas nacionalmente (ABNT NBR 5422, 1985) e
internacionalmente (IEC, 2003; ASCE, 1991).

Após a análise estrutural, os esforços nominais em cada elemento de barra e nas
ligações são definidos permitindo os seus dimensionamentos e detalhamentos. Neste
ponto são produzidos desenhos de detalhes construtivos e de montagem, suas
29

especificações e instruções técnicas. As cargas nas fundações são também obtidas e
encaminhadas ao engenheiro responsável pelo projeto das bases. Ao calculista das
fundações cabe a definição estrutural e geotécnica das bases de apoio das torres de
linhas de transmissão. Os dados de entrada são as propriedades geotécnicas do solo
(relatório de sondagem, resistência ao cisalhamento, intercepto de coesão, ângulo de
atrito interno, tensão admissível à compressão, peso específico, etc.), os carregamentos
oriundos das estruturas e as características físicas e mecânicas dos materiais a serem
empregados nas fundações (concreto simples, concreto armado, aço, reaterro, etc.).

De posse dos carregamentos obtidos na análise estrutural das torres, definem-se as
hipóteses mais desfavoráveis predominantes dos carregamentos: vertical, horizontal
longitudinal e transversal. Estes valores são adotados como carregamentos atuantes nas
fundações. Para o cálculo das fundações das torres de uma LT, apenas após o projeto de
locação das estruturas, da exata definição das posições das fundações, é que há
condições de definir as variáveis do projeto: esforços solicitantes, alturas e tipos de
estruturas, ângulos, travessias, vãos, natureza do terreno e vegetação, nível do lençol
freático, etc. O projetista das fundações deverá considerar: (1) os esforços que as bases
devem absorver, (2) os fenômenos naturais sobre as estruturas das fundações, e (3) as
características geotécnicas do terreno. A partir destas considerações, o tipo de fundação
será selecionado, projetado e detalhado. Dentre as várias formas geométricas que podem
ser adotadas, destacam-se grelhas metálicas, sapatas, tubulões (com ou sem bases
alargadas), blocos, estacas, etc.

Portanto, a estrutura deve resistir aos carregamentos impostos através de seus
elementos, onde o projetista irá usar os limites de resistência dos materiais, no caso aço,
concreto e o solo, de acordo com o tipo de carregamento (tração, compressão,
cisalhamento, flexão ou uma combinação deles).

Observa-se, contudo, que há muitas incertezas na definição das cargas (ou solicitações)
e na resistência da estrutura. Estas incertezas podem estar relacionadas à variabilidade
inerente das propriedades dos materiais, da geometria das fundações, dos carregamentos
atuantes ou incertezas epistemológicas, isto é, aquelas relacionadas à limitação do

30

conhecimento humano. Nesta última categoria estão os erros associados aos modelos de
predição, erros amostrais e erros de avaliação.

Devido à presença de incertezas, a segurança de uma fundação ou pé de torre de LT só
pode ser garantida em termos da probabilidade de sobrevivência, P (R ≥ S), ou
probabilidade de falha (um menos a probabilidade de sobrevivência). O cálculo da
probabilidade de falha, Pf, ou da probabilidade de sobrevivência, Ps, requer o
conhecimento das distribuições fR(r) e fS(s), ou da distribuição conjunta fR,S (r,s), como
pode ser visto na Figura 2.21 e calculado através da expressão (Equação 2.1):
∞

Pf = ∫ FR ( s ) f S ( s ) ds

2.1

0

Onde:
Pf é a probabilidade de falha;
FR(S) é a função de distribuição acumulada da variável R;
fS(S) é a função densidade de probabilidade da variável S.

FIGURA 2.21 – FDP (FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE) PARA A RESISTÊNCIA E O
EFEITO DO CARREGAMENTO E REGIÃO DE
SOBREPOSIÇÃO (AZEVEDO, 2011).

Na prática, esta informação usualmente não está disponível ou é difícil de ser obtida
devido à insuficiência de dados. Para tanto, usa-se de várias abordagens e critérios de
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segurança e confiabilidade das estruturas, divididas em níveis de complexidade e
aplicabilidade.

A grande variedade de idealizações representadas por distintos modelos para a
confiabilidade de estruturas e as numerosas possibilidades para a combinação destas
idealizações na análise de um determinado problema tornam desejável a classificação
dos distintos métodos de análise de confiabilidade em níveis. Dentre os seis níveis
apresentados (tensões admissíveis, estados limites, índices de confiabilidade,
probabilidade de falha, otimização e índices de qualidade de vida), as normas atuais
para o projeto de fundações e torres estão no nível 0 (tensões admissíveis) e/ou no nível
1 (estados limites). Embora nos dias atuais haja uma tentativa para a implementação de
um código modelo probabilístico, pode-se esperar que a aceitação de tal código seja
ainda bastante limitada no meio técnico nacional e internacional. Independentemente do
nível selecionado para a atualização de uma dada norma (nível 1 ou superior), a
evolução de normas técnicas para o projeto de fundações de LT deverá necessariamente
passar por um melhor tratamento das diversas incertezas envolvidas no problema
(Azevedo, 2011).

Na realidade, a falha de uma estrutura enterrada se dará segundo dois modos
basicamente: falha geotécnica ou falha estrutural. Isto pode ser confirmado através das
bibliografias especializadas no assunto (Azevedo, 2009), onde há distinção entre projeto
estrutural e projeto geotécnico, e maior atenção é dada a este último em função da maior
variabilidade, complexidade e especificidade da resistência mecânica do solo nos
projetos de fundações de LT. A representação esquemática da Figura 2.22 indica,
basicamente, como pode ocorrer a falha de uma fundação de LT, baseado na teoria de
sistemas (Azevedo, 2007), onde a falha da fundação pode ocorrer devido a estrutura da
fundação ou devido ao solo, em eventos independentes Ou seja, a fundação pode falhas
devida a perda de resistência da sua estrutura por corrosão, por exemplo, ou devido a
perda de resistência mecânica do solo.
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FIGURA 2.22 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA SIMPLIFICADA DA CONFIABILIDADE
SISTÊMICA DE UMA FUNDAÇÃO DE LT E O EFEITO DA CORROSÃO

2.2.2 – Casos relatados de defeitos e falhas por corrosão de fundações de LT

Existe uma deficiência nos registros de casos de corrosão em fundações de LT,
principalmente em termos de criticidade, muito provavelmente devido à dificuldade,
complexidade dos processos corrosivos e custos de inspeção. Na CEMIG, por exemplo,
foram relatados vários casos de corrosão (Braga et al., 2006), mas em nenhum dos casos
levou a falha estrutural, ou seja, a LT deixou de cumprir o seu papel de transmitir
energia devido à corrosão. Portanto, todos os casos podem ser considerados defeitos e
não falhas. O caso de corrosão mais grave detectado na CEMIG está mostrado na Figura
2.23 (CEMIG, 1991). Esta corrosão levou ao rompimento total da haste de âncora de
estaiamento de uma estrutura estaiada de uma importante LT da CEMIG, com pouco
mais de 10 anos de operação, onde inclusive foi feita análise do solo mostrado nessa
pesquisa. Outro caso de corrosão conhecido e publicado (Lima, 1986) ocorreu na
Eletrobrás CHESF (Nordeste do Brasil) onde uma haste de âncora rompeu na sua parte
enterrada, de forma semelhante ao caso da CEMIG (CEMIG, 1991). Além destes, Silva
et al. (2001) e Fontan (2009) fazem relatos de casos de corrosão, mas não de falha
efetivamente. Novamente vem à tona o problema maior e objeto desta pesquisa:
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determinação de critérios de criticidade de defeitos para elaboração de planos de
manutenção preventiva e preditiva das fundações das LT.

FIGURA 2.23 – DETALHES DO CASO MAIS GRAVE DE CORROSÃO ENCONTRADO NA CEMIG
(CEMIG, 1991).

2.3 – Inspeção e Manutenção de Fundações e Pés de Torres de LT
A inspeção, acompanhamento e monitoração é uma etapa fundamental do processo de
análise e planejamento da manutenção das fundações metálicas das LT, já que, como
informado anteriormente, é uma etapa onerosa e/ou complexa, mas que não deve ser
eliminada, pelo menos a princípio, sem um sistema de avaliação da integridade
estrutural, haja vista que fornece informações importantes do estado de deterioração e a
possibilidade de determinar riscos e vida útil das fundações. Além do mais, algumas
técnicas não fornecem a precisão e confiabilidade necessária, devido à complexidade do
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fenômeno e da quantidade de variáveis envolvidas. É a partir da inspeção e
caracterização dos riscos que se define a necessidade de intervenção, que pode ser por
reparo (pintura, por exemplo), troca ou aplicação de proteção catódica, dependendo do
grau de comprometimento, risco de falha, custos de intervenção, etc. Os custos de
intervenção são diretamente relacionados com a inspeção, pois se a corrosão é detectada
de forma inicial os custos são menores, enquanto que eles sobem de acordo com o
estágio detectado na inspeção.

A avaliação dos custos é uma etapa muito importante na metodologia de planejamento
da manutenção e gestão do ativo em questão (fundação de LT). Como o negócio
transmissão de energia elétrica é uma concessão pública para exploração do serviço, ele
é fortemente regulado pelo poder concedente (MME) e fiscalizado pela ANEEL para
garantir modicidade tarifária (preços acessíveis) e qualidade no fornecimento de
energia. Assim, a disponibilidade do sistema de transmissão, onde a LT está inserida, ao
menor custo possível, é alvo de qualquer concessionário (ou permissionário) de
transmissão ou distribuição para que haja melhor (maior) retorno do investimento sobre
o ativo e atendimento aos requisitos regulatórios.

O CEPEL, Centro de Pesquisa do setor elétrico e empresa do grupo Eletrobrás, tem
pesquisado a corrosão de fundações metálicas de LT há mais de 3 décadas. Com toda
esta experiência e resultados obtidos, o CEPEL (Sebrão et al., 2012) chegou ao seguinte
critério de manutenção para fundações de torres de LT (Tabela II.1).

Este critério é baseado em três parâmetros: potencial de corrosão (PCA), resistência
linear de polarização (RPL) e resistividade do solo, onde os limites estabelecidos foram
construindo ao longo de mais de 30 anos de pesquisa em corrosão de fundações
metálicas.
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Tabela II.1 - Critérios utilizados pelo CEPEL para classificação de riscos de
manutenção em torres enterradas devido a corrosão (Sebrão et al., 2012).

Existem diversas formas de se inspecionar uma fundação ou pé de torre de uma LT,
desde as mais simples às mais complexas em termos de aparatos, procedimentos, etc.,
das mais caras às mais baratas e das mais precisas às menos precisas. Por isso deve
existir um sistema de planejamento e gestão da manutenção, que pode incluir ou não as
inspeções, das fundações metálicas.

São basicamente quatro os tipos de técnicas de inspeção, acompanhamento e
monitoração da corrosão das fundações de LT, já aplicadas ou que podem vir a ser:
1. Inspeção visual e medição dimensional direta da perda de massa;
2. Avalição a partir das propriedades do solo;
3. Uso de técnicas eletroquímicas;
4. Inspeção e avaliação com uso de fenômenos físicos diretamente na fundação e
seus componentes (Ensaios Não Destrutivos – END).
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Além das técnicas de inspeção, existem metodologias já consagradas para a gestão das
inspeções, como a inspeção baseada em risco (IBR) ou do inglês RISK-BASED
INSPECTION (RBI).

2.3.1 – Inspeção visual

A inspeção visual associada com a medição da perda de massa das seções dos perfis das
fundações e pés de torres de LT é a técnica mais adotada, confiável, simples de ser
executada (Braga et al., 2006). Entretanto, é a técnica mais dispendiosa, pois exige a
escavação da fundação para constatação do defeito/falha. Devido a este fato, no caso
das hastes de âncora de estruturas estaiadas, a CEMIG adotou como prática, a partir dos
anos 90, o encapsulamento direto em conjunto com a inspeção das hastes (Figura 2.12 e
2.13). Caso a haste estivesse com uma perda muito elevada de material por corrosão, ela
seria trocada. A Eletrobrás CHESF adotou este mesmo procedimento a partir da
ocorrência de rompimento de haste em 1984 (Lima, 1986). Isto se justificou em função
da pequena diferença entre o custo de inspeção e o encapsulamento, sobretudo na época
em que foram encontrados os primeiros casos críticos (década de 80 e 90). Desde então,
ao que se sabem, as empresas do setor elétrico vêm adotando este sistema construtivo
ou similar para as fundações dos estais das LT.

2.3.2 – Avaliação da corrosividade através das propriedades do solo

Outra forma de se inspecionar/avaliar se uma fundação está corroída ou não e seu grau
de corrosão é através das medições das propriedades físicas, químicas e bacteriológicas
do solo. Este procedimento, via de regra, é feita em laboratório a partir de amostras
coletadas em campo, onde se recolhem amostras do solo e fazem-se as medições e
ensaios necessários. Tem como desvantagem a não caracterização de algumas condições
que só existem em campo in loco, ou seja, pode não representar a realidade. Mas
apresenta vantagens, como a aplicação de certos ensaios e medições que não podem ser
feitos in loco no campo, devido a limitação de aparelhagem. Além disso, este
procedimento pode dar indicativo antes de um empreendimento de LT ser construído,
orientando os projetistas e construtores quanto à necessidade de algumas alterações ou
considerações no projeto para reduzir ou mitigar problemas futuros devido a corrosão.
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O processo de corrosão depende das propriedades físicas e químicas do solo, pois o
solo, neste caso, é o eletrólito do processo eletroquímico de corrosão, e estas
propriedades são determinadas por fatores específicos dos mesmos e fatores externos.
Assim, é comum classificar a corrosividade (ou agressividade) do solo em agressividade
específica e agressividade relativa. A agressividade específica depende do conjunto de
propriedades físico-químicas e biológicas do solo; já a agressividade relativa depende
dos fatores externos capazes de modificar o processo de corrosão como, por exemplo, a
incidência de corrosão por influência de interferência eletromagnética (corrosão
eletrolítica) e a existência de diferenciais de resistividade e aeração do solo ao longo da
estrutura (Serra, 2006).

Na literatura estão disponíveis diversos métodos de classificação da corrosividade do
solo, cada um baseado em um conjunto de diferentes parâmetros de caracterização.
Entre os critérios de avaliação mais citados encontra-se o proposto por Booth et al.
(1967). Neste método são considerados a resistividade elétrica e o potencial de oxiredução do solo. Na Tabela II.2 estão apresentados os critérios para classificação do
solo segundo esta metodologia. O teor de água do solo é considerado um parâmetro
adicional utilizado apenas quando os dois primeiros se encontrarem na condição limite
crítica.

Tabela II.2 – Critério de agressividade do solo, segundo Booth et al. (1967)
Agressivo

Não agressivo

Resistividade (Ω.cm)

<2000

>2000

Potencial redox (Eh) no

<0,4

>0,4

>20

<20

pH=7
Teor de água (%)

Outro critério utilizado na avaliação de agressividade do solo é o proposto por Girard
(1970), que utiliza um índice resultante de uma equação (Equação 2.2) que envolve
parâmetros de umidade de saturação (r), resistividade do extrato aquoso (ρ0), e acidez
total (A):
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C = r(104 - r)A/ ρ o

2.2

A Tabela II. 3 apresenta o resultado de agressividade conforme o índice encontrado.

Tabela II.3 – Classificação da agressividade proposto por Girard (1970)
Índice

Classificação

C<10

Baixa agressividade

10<C<100

Média agressividade

C>100

Alta agressividade

Além do exposto acima, Girard leva em conta a aeração do solo. Caso o índice de
saturação seja maior que 80, característico de solos pouco aerados e teor de sulfetos
>1meg/100g, o valor encontrado para C deve ser multiplicado por 10. Essa
compensação é feita em decorrência do meio nessas condições ser propício à corrosão
bacteriológica.

Um dos métodos mais completos, usados (Bueno, 2007) e consolidados de avaliação de
agressividade do solo em relação ao aço foi proposto por Steinrath (Trabanelli et al.,
1972). Neste critério, para cada propriedade do solo, é atribuído um índice de acordo
com a importância da faixa encontrada para o parâmetro (Tabela II.4). A classificação
da agressividade é função do somatório dos índices parciais encontrados, de acordo com
a Tabela II.5.

Além dos critérios propostos acima, Silva et al. (2010) propõem um novo método para
avaliação de corrosividade de solos, baseado na sobretensão de hidrogênio. Este critério
é baseado na diferença de potencial gerada entre o potencial de corrosão e a linha de
equilíbrio de concentração de H/H+, ou seja, baseada na reação de redução do
hidrogênio.

Todos estes métodos e critérios são bem completos e interessantes, mas não apresentam
a praticidade às vezes necessária que se requer no dia a dia da manutenção. Assim, a
norma BS 31S-8S (ASME B31.8S, 2001), aplicada a dutos enterrados, considera como
parâmetro para avaliação da corrosividade do solo somente a resistividade. Já a norma
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estadunidense National Bureau Standards – NBS (NBS, 1962) estabelece um critério de
avaliação da agressividade do solo em relação ao aço, baseado no potencial de corrosão
e no valor da resistividade local. A Tabela II.6 apresenta a classificação da
agressividade segundo este critério. Vale observar que a avaliação dos valores de
potencial de corrosão deve ser considerada a convenção dos polos elétricos em corrente
contínua, que considera o anodo como polo positivo e o catodo como polo negativo. A
CEMIG considera nas medições de potenciais de corrosão os polos elétricos contrários,
portanto potenciais com sinais invertidos, em relação ao da Tabela II.6 (Passos et al.,
2000). Estes critérios podem ser usados com rapidez no campo a partir das medições
destes parâmetros que são de fácil execução.

Tabela II.4 – Índices parciais de agressividade do solo, por Trabanelli et al. (1972)
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Tabela II.5 – Critério de agressividade, segundo Trabanelli et al. (1972)

Tabela II.6 – Agressividade do solo em função da resistividade e do potencial de
eletrodo do aço, segundo NBS (1962).
Potencial de
eletrodo vs
Cu/CuSO4, E
(mV)

Resistividade, ρ, Ω.cm
Até 1.000

De 1.000 a
10.000

De 10.000 a
100.000

E>-400

Pouco corrosivo

Muito pouco
corrosivo

Não corrosivo

-400<E<-500

Moderadamente
corrosivo

Pouco corrosivo

Muito pouco
corrosivo

-500<E<-600

Corrosivo

Moderadamente
corrosivo

Pouco corrosivo

E<-600

Muito corrosivo

Corrosivo

Moderadamente
corrosivo

2.3.3 – Inspeção e monitoramento da corrosão por técnicas eletroquímicas

Numerosas são as técnicas para monitoração da corrosão, todas apresentando vantagens
e desvantagens. Em geral, nas condições industriais e de campo, a utilização de apenas
uma técnica não é suficiente para conseguir resultados confiáveis e satisfatórios. A
utilização de técnicas combinadas tem sido a opção mais eficiente para a otimização do
controle e monitoração da corrosão.

Das técnicas empregadas no monitoramento da corrosão, o método mais simples
consiste na utilização de cupons metálicos de perda de massa. A maior inconveniência
deste método é o longo tempo necessário para obtenção de dados de corrosão, além de
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não ser possível saber quando iniciou a corrosão durante o período da exposição. As
medidas de ER (“electrical resistance”) também são baseadas em perda de massa e têm
sido designadas como cupons eletrônicos. Ambas as técnicas podem fornecer a taxa de
corrosão, mas não permite distinguir a forma da corrosão, entre uniforme e localizada
(Holcomb et al.,2011).

Por outro lado, a utilização de técnicas eletroquímicas para o monitoramento da
corrosão, além de superarem as limitações acima mencionadas, permite uma avaliação
muito melhor dos processos corrosivos, uma vez que a maior parte dos fenômenos da
corrosão pode ser explicada em termos das reações eletroquímicas. Por este motivo
estes métodos são os mais adequados para se estudar e medir os parâmetros que
controlam a corrosão.

Entre as técnicas eletroquímicas mais relevantes estão à resistência à polarização,
medida de potencial de corrosão, a espectroscopia de impedância eletroquímica e o
ruído eletroquímico. A determinação do potencial de eletrodo, taxas de corrosão,
passividade e até tendência à corrosão localizada, tais como a formação de pites, estão
entre as informações importantes possíveis de serem obtidas pelos métodos
eletroquímicos (Roberge, 1999).

Cabe ressaltar, contudo, no que se refere às dificuldades experimentais, que existe uma
grande diferença entre a utilização de técnicas eletroquímicas em laboratório e nas
condições reais de campo. Em laboratório, a reprodutibilidade dos ensaios é aceitável e,
em geral, as interferências externas podem ser eliminadas. Em campo, a
heterogeneidade do solo, principalmente em termos de umidade e aeração, a
complexidade

geométrica

das

estruturas

a

inspecionar

e

as

interferências

(eletromagnéticas, por exemplo) constituem os principais fatores que dificultam tanto a
reprodutibilidade dos ensaios como a interpretação dos resultados. Desta forma, a
utilização de técnicas eletroquímicas em condições experimentais de campo, com a
finalidade de obtenção de valores absolutos de taxa de corrosão, deve ser considerada
com as devidas cautelas (Serra, 2006). Estas técnicas devem fazer parte de um critério
maior de inspeção, que envolva as outras técnicas já expostas, além de uma metodologia
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de gestão de ativos que leve em conta custos e riscos, que, aliás, é o objeto principal
desta pesquisa.

2.3.3.1 – Potencial de eletrodo e potencial de corrosão
O potencial de eletrodo padrão de um elemento é a diferença de potencial expressa em
volts entre o elemento e uma solução 1 Molar de seus íons em relação ao eletrodo
normal de hidrogênio, ao qual foi atribuído o valor zero (Gentil, 2007). Este potencial é
calculado em condições padrão de equilíbrio, através da equação de Nernst. Em
aplicações práticas, usa-se o chamado potencial de corrosão ou misto, fora das
condições padrão de equilíbrio, definido como sendo o potencial misto de célula onde a
corrente anódica e catódica se igualam, que pode ser calculado pelas equações
empíricas de Tafel.

Para determinação do potencial de eletrodo de uma estrutura enterrada, ou seja, o
potencial de corrosão, usa-se geralmente um eletrodo de referência de cobre/sulfato de
cobre saturado (Cu/CuSO4) e um voltímetro de corrente contínua, de alta resistência
interna ou de alta impedância. Para executar a medição do potencial estrutura/solo,
conecta-se o terminal positivo do voltímetro no ponto de teste da estrutura enterrada e o
polo negativo deve ser ligado ao eletrodo de referência Cu/CuSO4. É importante
assegurar um bom contato da extremidade do eletrodo com o solo e, no caso de solos
secos, é conveniente o seu umedecimento com água (Dutra, 1999).

A CEMIG, como a maioria das empresas do setor elétrico nacional, tem utilizado a
medida de potencial em relação ao eletrodo de referência Cu/CuSO4 para avaliação da
corrosão nos componentes enterrados de suas linhas de transmissão (Braga et al., 2006 e
CEMIG, 2007). A partir do valor de potencial obtido, é inferido o nível ou estágio da
corrosão da estrutura metálica enterrada com base no diagrama de Pourbaix ou E-pH
(Gentil, 2007), conforme a Tabela II.7 (Passos et al., 2000).

A medida do potencial de corrosão pode dar indicação do comportamento frente à
corrosão em termos termodinâmicos (tendência para ocorrer). No entanto, não fornece
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nenhuma indicação da velocidade de corrosão (Wolynec, 2003), como foi, inclusive,
constatado na prática por Braga et al. (2006).

Tabela II.7 - Interpretação de resultados da medição do potencial de corrosão (Passos et
al., 2000).
Potencial de corrosão

Estágio de corrosão

em
relação ao Cu/CuSO4
(V)
Entre – 0,900 e – 0,700

O revestimento de zinco encontra-se em boas
condições e protegendo de forma adequada o
aço das peças.

O aço das peças ainda está recebendo
Entre – 0,700 e – 0,500 proteção do revestimento de zinco, porém pode
apresentar corrosão inicial (corrosão branca).
Indica existência de áreas de aço expostas ao
Entre – 0,500 e – 0,400
solo, em consequência do consumo do
revestimento de zinco, apresentando corrosão
vermelha.
Deve-se observar um processo de corrosão
Entre – 0,400 e – 0,250 intenso das peças.
Maiores ou iguais a –
0,250

Estágio comprometedor, perda acentuada da
estrutura de aço enterrada, merecendo
cuidados imediatos quanto à proteção
anticorrosiva das peças.

2.3.3.2 – Resistência à polarização linear
A resistência de polarização é um dos métodos mais importantes no estudo da corrosão
eletroquímica. O método consiste em uma varredura de potencial na proximidade do
potencial de corrosão do material no meio em estudo (normalmente ±5/10mV, podendo
chegar a ±20mV). São utilizados como eletrodo e eletrólito, respectivamente, o metal e
o meio corrosivo de interesse. A amostra é chamada eletrodo de trabalho e uma corrente
circula entre este e um material inerte, como platina, denominado eletrodo auxiliar ou
contraeletrodo. O potencial do eletrodo de trabalho é medido com relação a um eletrodo
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de referência, como o eletrodo de prata-cloreto de prata. A corrente aplicada equivale à
diferença entre a corrente correspondente ao processo de redução e aquela
correspondente ao processo de oxidação.

Quando os eletrodos de uma célula eletroquímica são conectados, ocorrerão processos
globais de oxidação e redução e os potenciais desses eletrodos não permanecerão
constantes nos valores de potenciais de equilíbrio tabelados ou calculados pela equação
de Nernst, mas, sim, irão variar com o tempo. Esse desvio do potencial de equilíbrio é
chamado polarização. Assim sendo, a polarização pode ser definida como um
afastamento do potencial de eletrodo como resultado de uma corrente global. Uma
medida da polarização é a sobrevoltagem, η, definida como o potencial do eletrodo
menos o potencial de equilíbrio, este último denominado potencial de corrosão ou
potencial misto (Fontana, 1987).

As causas da polarização são as mais diversas como, por exemplo, devido ao meio
oxidante, diferença de concentração, diferença de temperatura, diferença de aeração ou
por uma fonte externa (Gentil, 2007).

A polarização (η) é decorrente de uma barreira energética à transferência eletrônica
(energia de ativação) e foi verificada empiricamente por Tafel, levando à lei descrita nas
Equações (2.3) e (2.4):

I
I0

2.3

I
I0

2.4

ηanódico = βa ⋅ log( )

ηCatódico = βc ⋅ log( )

Onde:
•

η é a sobrevoltagem,
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•

β é a constante de Tafel (reúne temperatura, constante dos gases, número de
oxidação da espécie eletroativa, a constante de Faraday e o efeito da barreira de
energia da reação);

•

I é a densidade de corrente (corrente por unidade de área)

•

I0 é a densidade de corrente de corrosão, correspondente ao potencial de equilíbrio
do sistema (potencial de corrosão).

A Equação (2.3) se refere à reação anódica e a Equação (2.4) à reação catódica
(supondo-se somente polarização por ativação). Pelas equações acima, o gráfico η (ou
E, potencial) versus logI fornece duas retas, referentes aos processos de redução e
oxidação (Figura 2.24). No ponto em que as retas de Tafel se cruzam, tem-se E = Ecorr
(ou η = 0) e Ianódico = | Icatódica | = Icorr.
A corrente de corrosão está relacionada à resistência de polarização através da Equação
(2.5):

I corr =

B
, sendo
Rp

B=

βa × βc
2,3 × (β a + β c )

2.5

Onde:
•

Icorr=corrente de corrosão

•

Rp=resistência de polarização

•

a=constante

de Tafel anódica

•

c=constante

de Tafel catódica

Dessa forma, a inclinação do gráfico potencial versus densidade de corrente (Figura
2.24) fornece o valor de Rp.
2.3.3.3 – Método da extrapolação das tangentes de Tafel
O método de determinação da corrente de corrosão através da extrapolação das
tangentes de Tafel consiste na obtenção das curvas de polarização anódicas e catódicas
do metal no meio de interesse (Serra, 2006).
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Na prática, a curva de polarização, potencial (ou sobrevoltagem) versus o logaritmo da
densidade de corrente se aproxima das retas de Tafel nos limites fora da faixa de
±50mV do potencial de corrosão (região de Tafel), normalmente em torno de ±250mV.
Para determinação da corrente de corrosão, e consequentemente da taxa de corrosão, a
reta de Tafel é extrapolada até o potencial de corrosão (Figura 2.24).

FIGURA 2.24 – DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DE CORROSÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DAS
TANGENTES DE TAFEL (SERRA, 2006)

O levantamento das curvas de polarização pode ser conduzido num sistema conhecido
como potenciostato/galvanostato, no qual é conectada uma célula eletroquímica
formada por três eletrodos imersos em um eletrólito. Assim, o ensaio pode ser realizado
por dois métodos: potenciostático ou potenciodinâmico. Pelo método potenciostático
são aplicados valores discretos, crescentes ou decrescentes, ao potencial de eletrodo e
determina-se para cada potencial o valor correspondente da corrente. Já no método
potenciodinâmico, o potencial de eletrodo (E) é variado continuamente e a corrente de
resposta, que também varia de forma contínua, é registrada. A amostra a ser estudada é
mergulhada no meio em que será realizado o ensaio (eletrólito), dentro da chamada
célula eletroquímica, onde se procura reproduzir as condições encontradas em situações
reais.

Uma montagem clássica da célula é a chamada célula de três eletrodos, que consiste em
um eletrodo de trabalho (amostra a ser analisada), um eletrodo de referência e um
contra-eletrodo (geralmente de platina). Com o potenciostato/galvanostato controla-se o
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potencial e lê-se a resposta em corrente do sistema, sendo que a aquisição desses dados
é feita por um computador acoplado ao potenciostato, e uma curva de potencial versus
corrente, ou curva de polarização, é obtida.

A análise das curvas de polarização permite obter parâmetros importantes para a
avaliação do desempenho de diferentes materiais frente à corrosão. A taxa de corrosão
pode ser determinada através da corrente de corrosão medida usando-se a Equação (2.6)
(ASTM G102 – 89, 2010):

CR = K1 ⋅

icorr

ρ

⋅ EW

2.6

Onde:
•

CR=taxa de corrosão (mm/ano);

•

K1=3,27 x 10-3 (mm.g/mA.cm.ano) – constante de Faraday;

•

ρ=densidade (g/cm3);

•

icorr=densidade de corrente de corrosão medida (mA/cm2)para a área afetada;

•

EW=peso equivalente da amostra, peso molecular (Fe para o aço) dividido pelos
elétrons de valência.

Ostendorp (2003) sugere que seja usada a Tabela II.8 e as constantes de Tafel ba e bc (ou
βa e βc) 60 e 120mV, respectivamente, no método de inspeção com resistência linear de
polarização em fundações de LT. Segundo Ostendorp (2003), os resultados das
medições foram satisfatórios e condizentes com inspeções visuais. Certamente, estes
dados e resultados, como o próprio autor cita, poderão sofrer variações em função de
alguns fatores que interferem no cálculo, como temperatura, difusividade, geometrias,
revestimentos, anisotropia, etc.

Tabela II.8 – Tabela de severidade de corrosão para valores de Icorr (Ostendorp, 2003,
traduzido)
Icorr (mA)

Grau de corrosão

0,001 - 0,999 mA Estrutura não apresenta corrosão significativa
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1,00 - 1,999 mA

Estrutura apresenta indícios de pequena corrosão

2,00 - 2,999 mA

Estrutura apresenta indícios de corrosão em curso e deve ser
inspecionada em 3 meses para avaliar qual ação é requerida

Acima de 3 mA

A estrutura apresenta evidencia de grande corrosão e deve ser
escavada imediatamente

Outros dois métodos eletroquímicos baseados nos mesmos princípios (voltametria em
corrente contínua) são relatados na literatura (Serra, 2006): método dos três pontos e
método dos dois eletrodos. No primeiro, são aplicados três pulsos de sobretensão (η, 2η,
-2η) com duração de dez segundos, sendo a sobretensão (η) de 15mV, geralmente. Com
isto é possível separar as componentes de ativação e difusão na curva de polarização.
No segundo, é aplicada a voltagem (ddp) entre dois eletrodos do mesmo material que se
deseja ensaiar. Em ambos os casos, os parâmetros eletroquímicos devem ser obtidos a
partir de outras técnicas ou por análise computacional.

2.3.3.4 – Espectroscopia de impedância eletroquímica
A técnica de impedância eletroquímica (EIS, do inglês Electrochemical Impedance
Spectroscopy) consiste na aplicação de uma sobretensão AC (CA em português)
senoidal de baixa amplitude (de 10 a 30mV) em uma faixa ampla de frequência e medir
a resposta em corrente (Lopes et al., 2014). Através desta técnica pode-se obter uma
quantidade maior de informações sobre os mecanismos das reações eletroquímicas,
principalmente os difusionais, devido ao fato de um circuito eletroquímico ser
constituído por resistências e capacitores. O valor da impedância (Z) é representado por
um número complexo em pares de coordenadas cartesianas (parte real e parte
imaginária) (Wolynec, 2003).

Esta técnica é considerada adequada para estudo de fenômenos que apresentam variação
em ampla faixa de grandezas com o tempo, pois o sinal (potencial elétrico) utilizado na
varredura é variável com o tempo (corrente alternada). Além disso, a ampla faixa de
frequência disponível nos instrumentos de medição possibilita o estudo de uma grande
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diversidade de fenômenos interfaciais, que podem ser separados por suas constantes de
fase (Wolynec, 2003).

A interface metal-sólido de um eletrodo pode ser representada por um circuito elétrico
equivalente, como o da Figura 2.25.

FIGURA 2.25 – CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE DE UMA INTERFACE METALELETRÓLITO (WOLYNEC, 2003)

É possível mostrar que a impedância Z do circuito equivalente da Figura 2.25 é dada
por:

2

 Rp 

1 

2
 
Z
−
R
+
R
+
Z
=


r
e
p
i


2



 2 

2

2.7

Na forma vetorial, o circuito pode ser representado por:
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r r r r r
Z = V / I = V0 / I 0 ∗ sen ω t / sen (ω t + θ )

2.8

Onde:
•

Zr=impedância real

•

Zi=impedância imaginária

•

Re=resistência do eletrólito

•

Rp=resistência de polarização ou resistência de transferência de carga

•

I0=amplitude do sinal de corrente

•

V0=amplitude do sinal de tensão (potencial)

•

ω=frequência angular

•

θ=ângulo de fase

Em um ensaio de EIS a determinação da impedância do sistema é realizada ao longo de
uma ampla faixa de frequência: 10-2 a 105Hz. Os resultados obtidos para os vários
valores de frequência da perturbação imposta podem ser representados num diagrama
de coordenadas retangulares Zr e Zi, que é designado como diagrama de Nyquist. Para
um processo corrosivo, que satisfaz o circuito equivalente da Figura 2.25 e, portanto, a
Equação (2.7), a representação de Nyquist terá o aspecto indicado na Figura 2.26.

FIGURA 2.26 - REPRESENTAÇÃO DE NYQUIST DOS VALORES DE IMPEDÂNCIA DE UM
PROCESSO CORROSIVO CUJO CIRCUITO EQUIVALENTE É O INDICADO NA FIGURA 2.25

(WOLYNEC, 2003)
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Assim, a resposta de um sinal de tensão (potencial) sinusoidal será uma corrente
sinusoidal, com mesma frequência e ângulo de fase, onde a relação entre as suas
amplitudes resultara no valor da impedância real ou resistência (R), conforme mostra a
Equação (2.8) e definido na lei de Ohm.

A representação desta impedância no plano complexo corresponde a um ponto no eixo
real, a uma distância R da origem, enquanto que nos diagramas de Bode será
representada por uma linha horizontal, independente da frequência e o ângulo de fase
será também constante e igual a zero. No caso de um capacitor, a carga é diretamente
proporcional à diferença de potencial entre as suas placas (q = C.V). A Figura 2.27
ilustra alguns circuitos RC (resistivo e capacitivo) e as respostas nos diagramas de
Nyquist e Bode.

FIGURA 2.27 - FIGURAS (A) E (D ) APRESENTAM DOIS CIRCUITOS RC. (B) E (E) ILUSTRAM
OS DIAGRAMAS DE IMPEDÂNCIA (NYQUIST), (C) E (F) OS GRÁFICOS DE ADMITÂNCIA

(BODE). AS SETAS INDICAM O SENTIDO DE AUMENTO DA FREQUÊNCIA (MACDONALD,
1987).
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Para cada valor de frequência existe um valor de impedância associado ao fenômeno
eletroquímico. Para baixos valores de frequência, e desprezando-se a difusão das
espécies, no prolongamento do arco capacitivo até o eixo real, a impedância total Z
corresponde à soma dos componentes resistivos do circuito: resistência do eletrólito (Re)
e resistência de polarização ou de transferência (Rp). Para valores elevados de
frequência, o capacitor do circuito equivalente permite a passagem da corrente e a
impedância total Z corresponde apenas a componente resistiva Re (Serra, 2006).
O método da impedância não possibilita a determinação direta das constantes de Tafel,
as quais são necessárias para o cálculo da corrente de corrosão. Em geral a medição da
resistência de polarização por EIS é suficiente quando se deseja comparar a
agressividade de diferentes solos ou a eficácia do sistema de proteção anti-corrosiva,
como sistemas de pintura, por exemplo.

A técnica de EIS em condições experimentais de laboratório tem se mostrado capaz de
fornecer informações úteis sobre a cinética do processo de corrosão e adequada à
utilização em meios resistivos, como o solo, apesar de os resultados publicados, até o
momento, serem de caráter mais qualitativo. Entretanto, sua utilização em condições
reais de campo tem sido relatada como difícil (Serra, 2006), principalmente em LT, uma
vez que está sujeita a interferências diversas. Além disso, há a necessidade do
desenvolvimento de modelos que possam explicar o comportamento observado da
impedância em função da frequência, já que os circuitos elétricos equivalentes
mostrados aqui são meramente teóricos e ilustrativos. Talvez isto justifique a baixa
reprodutibilidade desta técnica quando utilizada no campo, como relata a literatura
(Serra, 2006), embora já exista trabalhos interessantes a este respeito (Bueno, 2006;
Ribeiro, 2015). Há de se verificar/considerar também a influência da indutância,
impedância também presente em circuitos de corrente alternada.

2.3.3.5 – Ruído eletroquímico (EN)
A técnica de ruído eletroquímico (em inglês Eletrochemical Noise-EN) está baseada nas
oscilações de potencial ou de corrente que ocorrem na interface eletrodo/eletrólito e foi
originalmente desenvolvida para o estudo da corrosão localizada e fenômenos de
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ruptura da camada passiva (Serra, 2006). O potencial eletroquímico é relacionado com a
força motriz da reação (termodinâmica), enquanto que a corrente de corrosão é
relacionada com a velocidade da reação (cinética). Entre as principais vantagens da
técnica destacam-se o seu caráter não destrutivo (normalmente não injeta sinal elétrico),
a rapidez na aquisição de dados e também o fato de que tem sido utilizado como um
rápido indicador da condição de revestimentos (Mabbutt et al., 2007). No entanto, a
análise é relativamente complexa e alguma experiência é necessária para a interpretação
dos registros do ruído eletroquímico, ou lançar mão de técnicas matemáticas para
processamento dos sinais.

A técnica do ruído eletroquímico requer a utilização de três eletrodos para se medir o
parâmetro de interesse, denominado resistência de ruído (Rn). Dois destes são eletrodos
de trabalho e são utilizados para se medir a corrente em intervalos regulares. Flutuações
de corrente (tipicamente na faixa de µA ou nA) são denominadas de ruído da corrente.
Simultaneamente às medidas de corrente, a diferença de potencial é medida entre o par
de eletrodos de trabalho e um terceiro eletrodo (referência). Pela relação entre os
desvios padrões das medidas de potencial (Uv) e de corrente (Ui) é obtido o parâmetro
Rn. Uma boa correlação tem sido encontrada entre o valor de Rn e a resistência à
polarização, em situações onde a velocidade de corrosão é relativamente baixa, o que
fortalece a utilização da técnica de ruído. (Mabbutt et al., 2007). Conceitualmente tem
sido comentado que a técnica de ruído eletroquímico pode ser também utilizada para
medição da taxa de corrosão, mas a validade dos valores tem sido motivo de
controvérsia (Roberge, 2000).

Um caso de monitoramento da corrosão de pés de torres galvanizados de linhas de
transmissão

utilizando

diferente

técnicas

eletroquímicas,

incluindo

o

ruído

eletroquímico foi relatado por Garcia et al. (1996). Os autores utilizaram conjuntamente
as técnicas de medição do potencial de corrosão, curvas de polarização, resistência à
polarização linear e o ruído eletroquímico para avaliar o nível da corrosão em pés de
seis torres de linhas de transmissão. Foi também considerada a resistividade do solo. Os
resultados obtidos estão apresentados na Tabela II.9 e podem ser relacionados com
diferentes situações de corrosão: corrosão do zinco, corrosão do aço e corrosão mista
(efeito galvânico) sob forma de corrosão localizada ou generalizada. Vale ressaltar que
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a referência bibliográfica não cita se a inclinação de Tafel é anódica ou catódica.
Inclusive a unidade usada está errada (correto é mV/década).

Tabela II.9 - Parâmetros eletroquímicos obtidos em pés de torres de linhas de
transmissão (Garcia et al., 1996)

Conforme se pode observar na Tabela II.9, os potenciais (Ecorr) mais baixos, portanto
mais ativos em termos de corrosão, foram os registrados para as torres 1, 2 e 6 e os mais
nobres (menos corrosivo) para as torres 3 e 4, sendo o encontrado para a torre 5 o mais
anódico (mais corrosivo). Uma situação de exposição da superfície do aço exposta a
meio agressivo, polariza o par galvânico Fe/Zn na direção anódica. Já as torres 1, 3 e 4
apresentaram potenciais característicos de dissolução ativa do aço. Os potenciais
medidos para as torres 1 e 6 são conflitantes, pois os valores são próximos e a torre 1
caiu, e a 6 estava em boas condições após a escavação. O mesmo sendo verificado para
a torre 5 que, apesar do potencial anódico, a condição da torre após a escavação foi
considerada boa. Os solos das torres 1 e 3 apresentaram alta corrosividade, os das torres
2, 4 e 5 menos corrosivos e o solo da torre 6 apresentou-se como o de menor
corrosividade. A avaliação da taxa de corrosão a partir da inclinação de Tafel e da
resistência à polarização indicou que as piores condições foram encontradas para as
torres 1 e 3 e a melhor para a torre 6.

Para esclarecer estes resultados foram analisados os espectros de ruído eletroquímico.
As flutuações de ruído de baixa amplitude registradas para a torre 1 estavam associadas
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à corrosão generalizada com potencial ativo associado à corrosão do aço, o que fica
explicado pela ausência do revestimento de zinco ilustrada na imagem da direita (Figura
2.28). Já para a torre 3 no espectro de ruído foram observadas oscilações de alta e baixa
amplitude característica de corrosão localizada (Figura 2.29). Este tipo de corrosão pode
ser confirmado na inspeção visual da torre após a escavação, que indicou pequenas
áreas onde o aço perdeu a camada galvanizada.

FIGURA 2.28 - ESPECTRO DO RUÍDO DE POTENCIAL (E-T) OBTIDO PARA A TORRE 1 COM
CORROSÃO GENERALIZADA, E DESAPARECIMENTO COMPLETO DA CAMADA DE ZINCO.

(EIXO Y 1,5 MV). A DIREITA VISTA DA TORRE APÓS ESCAVAÇÃO (GARCIA ET AL.,
1996).

FIGURA 2.29 - ESPECTRO DO RUÍDO DE POTENCIAL (E-T) OBTIDO PARA A TORRE 3 COM
PONTOS DE CORROSÃO LOCALIZADA. A DIREITA VISTA DA TORRE APÓS ESCAVAÇÃO
MOSTRANDO ÁREAS DE CORROSÃO DO AÇO (GARCIA ET AL., 1996).

Os resultados acima relatados mostram a conveniência da condução de uma inspeção
para diagnóstico da corrosão utilizando técnicas eletroquímicas complementares e a
grande potencialidade do ruído eletroquímico na definição do tipo de corrosão
(localizada ou generalizada).
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2.3.3.6 – Injeção de corrente
A técnica de injeção de corrente foi concebida como uma possível ferramenta a ser
utilizada na avaliação do grau de comprometimento de estruturas de aço galvanizado,
com base no consumo do revestimento de zinco e na formação da camada de óxido. A
técnica consiste na polarização de uma amostra ou de um componente de aço
galvanizado com consumo parcial do revestimento até o potencial de corrosão que o
mesmo apresentaria na condição íntegra que, no caso, é de -850mV, obtido no diagrama
de Pourbaix ou E-pH para o aço carbono. Teoricamente, a corrente requerida para
polarizar a amostra seria proporcional à área de aço exposta ao eletrólito. Em condições
laboratoriais obtém-se uma correlação, no mínimo qualitativa, entre a corrente e área de
aço exposta, limitada a uma relação (aço/aço galvanizado) de cerca de 50% (Serra,
2006). O mesmo é válido para a relação aço/óxido.

A técnica já foi adotada em LT com o objetivo de avaliar a dificuldade de se proteger
catodicamente estruturas com resistividade mais baixa em comparação com estruturas
com resistividade mais elevada (Silva et al., 2007). As curvas levantadas neste trabalho
mostram que a redução dos óxidos de ferro (formado em um meio muito resistivo) é
bastante facilitada, comparado com a redução dos óxidos de ferro formados em um
meio pouco resistivo. Na prática, acontece que quando há um óxido uniforme sobre toda
a superfície da estrutura, muito comum em solos de baixa resistividade, é mais difícil
fazer a polarização, em função de não haver partes metálicas para a polarização. Ou
seja, a técnica poderia não ser útil a todos os casos, principalmente se houver um
processo corrosivo avançado com perda de galvanização.

2.3.4 – Uso de Ensaios Não Destrutivos (END)

Os Ensaios Não Destrutivos (END) são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e
equipamentos sem danificá-los e constituem uma das principais ferramentas da
manutenção, controle e confiabilidade. Dessa forma, estes ensaios vêm sendo muito
empregados nas avaliações de integridade estrutural em diversos setores tais como,
petróleo/petroquímico,

químico,

aeronáutico,

aeroespacial,

siderúrgico,

naval,

eletromecânico, papel e celulose. Os ENDs incluem métodos capazes de proporcionar
informações a respeito do teor de descontinuidades, que posteriormente podem ser
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caracterizados como defeitos de um determinado produto ou das características
tecnológicas de um material. Permitem ainda monitorar a degradação de componentes,
equipamentos e estruturas.

De uma maneira geral, os ENDs utilizam-se de fenômenos físicos para tentar inferir
uma condição ou situação de um determinado material ou componente, sem precisar
destruí-lo ou danificá-lo. Assim, trata-se de uma medição indireta de características e
propriedades do material. Os fenômenos físicos mais adotados nestas técnicas estão
relacionados geralmente a óptica, som, eletromagnetismo, movimento ondulatório,
dentre outros. Portanto, é possível saber, por exemplo, a resistência mecânica de
determinado componente fazendo-se a determinação de sua perda de massa, trincas,
inclusões, etc., por uma avaliação visual ao invés de fazer um ensaio mecânico que
levaria a inutilização do componente. Apresentam como principais vantagens, a
possibilidade de reutilização do material ou sua avaliação em serviço, o fato de
permitirem monitorar ou acompanhar o estado do material e a possibilidade de serem
executados em qualquer local, ou seja, são portáteis. A desvantagem é a não
caracterização direta do fenômeno que se deseja, além de serem técnicas complexas de
se executar, dependendo do END. Outro problema é que dependem de uma metodologia
de cálculo/modelo físico para determinação da propriedade de interesse, como mecânica
da fratura, método dos elementos finitos, etc.

Nos últimos vinte anos os ensaios não destrutivos avançaram tecnologicamente de
forma rápida em decorrência dos desenvolvimentos de computadores, programas
aplicativos e da eletrônica, entre outros. O grupo dos ENDs convencionais é composto
pelas inspeções que utilizam, além do método visual, os métodos mais estabelecidos e
conhecidos como líquido penetrante, ultrassom, radiografia, magnetoscopia, partículas
magnéticas, termografia e corrente induzida para detecção de descontinuidades
(correntes parasitas). Outros métodos também vêm sendo utilizados, como emissão
acústica, descargas parciais, etc.

Algumas destas técnicas já vêm sendo utilizadas para inspeção de fundações de LT.
Stranovsky et al. (2011) fizeram um projeto piloto aplicando vibração nos perfis dos pés
de algumas estruturas. Os sensores, chamados de transdutores, usados para excitar a
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estruturas nos seus modos naturais de vibração usaram o efeito Lorentz, semelhante ao
adotado no método EMAT (ultrassom sem acoplante). O (s) sinal (is) é (são) emitido (s)
e captado (s) pelos transdutores, e é (são) tratado (s) por um software baseado em redes
neurais e lógica fuzzy, pelo método de assinaturas de sinal. Neste trabalho, foram feitas
comparações com medições de agressividade no solo, sem a indicação de um critério
específico. Segundo os autores, os resultados foram satisfatórios.

Fontan (2009) descreve uma técnica que já vem sendo utilizada há mais tempo para
tirantes (ou hastes) de fundações de estruturas estaiadas. O método é chamado de
reflectométrico, com a marca registrada RIMT®, onde um pulso elétrico é aplicado
sobre a barra (haste) e o sinal é analisado, na sua reflexão, por meio de um software
específico. A Figura 2.30 mostra em linhas gerais como é o processo de medição. Com
ele, é possível detectar a perda de massa por corrosão, seu grau ou extensão e sua
posição. O autor cita os resultados como satisfatórios.

FIGURA 2.30 – PROCESSO DE MEDIÇÃO PELO MÉTODO RIMT (FONTAN, 2009)

2.3.5 – Inspeção Baseada em Risco (IBR ou RBI do inglês)

Com o desenvolvimento e ampliação das linhas de transmissão e distribuição de energia
(LT e LD), torna-se necessária a implementação de técnicas de inspeção, manutenção e
controle de defeitos e falhas, uma vez que o sistema elétrico fica complexo para seu
controle. Assim, para gerenciar estas atividades de inspeção e manutenção, é necessário
desenvolver um plano de avaliação de integridade que garanta que tais linhas de
transmissão possam operar sem riscos de que algum modo de falha venha a ocorrer, o
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que causaria danos materiais, econômicos, perdas de vidas, etc., e tenha custos
adequados para garantir a competitividade econômica das atividades inerente à
concessão de serviço público de energia elétrica. Para isto, a técnica de IBR (RBI em
inglês)) é a mais citada na literatura especializada e em normas técnicas (Lafraia, 2001).

A Inspeção Baseada em Risco (RBI) é um método em que os ativos são identificados
por inspeção com base nos seus riscos associados ao contrário de um intervalo de tempo
fixo pré-determinado.

Em outras palavras, é uma ferramenta de priorização e

planejamento, predominantemente utilizada e desenvolvida para as indústrias de
petróleo e gás, que ajuda na identificação de itens de alta prioridade (ou seja, aqueles
com alto risco) versus itens de baixa prioridade (ou seja, aqueles com baixo risco). Esta
abordagem permite que os usuários/proprietários dos ativos maximizem a eficácia de
seus recursos de fiscalização, concentrando-os sobre os ativos que apresentam o maior
risco e não desperdiçar recursos em ativos que são, em essência, inconsequentes. A
correta aplicação da metodologia RBI conduz a uma otimização de toda a atividade de
inspeção, permitindo uma efetiva compreensão dos mecanismos de degradação atuantes
em cada ativo do processo, e direciona as inspeções para os ativos identificados com
níveis de risco mais elevados.

A inspeção baseada em risco é uma ferramenta para gerenciamento de riscos na
manutenção de ativos, e foi desenvolvida pelo American Petroleum Institute (API)
como uma metodologia de gestão das inspeções de instalações da indústria do petróleo
em formato de norma (API 581, 2008 e API 580, 2002), com os seguintes objetivos:
•

Determinar o equipamento de maior risco de falha;

•

Projetar um programa de inspeção que não somente identifique corrosão, mas
também reduza o risco de falha do equipamento;

•

Otimização dos custos em todas as atividades associadas, para garantir um custo
ótimo do programa de inspeção.

A metodologia consiste na estimativa da frequência (ou probabilidade) de falha e na
determinação da consequência da mesma, calculando, assim, o risco através do produto
da “frequência de falha” pela “consequência da mesma falha”. A frequência, quando
não conhecida com exatidão, é estimada através de frequências de falhas genéricas e
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aplicação de fatores modificadores; já a consequência considera a segurança, perdas
econômicas e o impacto ambiental. A acurácia das previsões dos riscos pode ser
melhorada se existir um banco de dados específico para as frequências e consequências
de falhas.

O risco poderá ser calculado e aplicado de forma qualitativa, quantitativa ou combinado.
A aplicação qualitativa requer menor quantidade de informações e a quantitativa
fornece o risco para cada equipamento de uma unidade. Elas podem ser utilizadas em
conjunto, sendo que a qualitativa define a unidade/sistema com o equipamento de risco
mais alto e a quantitativa para uma análise dos itens mais críticos nessa unidade/sistema.
A norma API 581 (2008) estabelece quatro níveis de aplicação da RBI, de mais
qualitativos a mais quantitativos, de acordo com a quantidade de dados, profundidade
das análises e resultados esperados (API 581, 2008)

Segundo a norma ASME B31.8S (2001) o risco é calculado pela Equação (2.9):

Risco = Pof ⋅ C of

2.9

Onde:
Pof é a probabilidade de falha;
Cof é a consequência de falha.
A probabilidade (frequência) de falha (Pof) é calculada com base nos tipos de
mecanismo de deterioração presentes no equipamento em estudo. A consequência de
falha (Cof) é definida com base em todas as consequências que implicariam numa
determinada falha, ou seja, perdas econômicas, contaminação ambiental, perda de
segurança e perdas de vidas.

Lafraia (2001) define a RBI como uma metodologia integrada que evidencia o risco na
tomada de decisão de inspeção e manutenção. A Figura 2.31 apresenta um fluxograma
simplificado da metodologia RBI.
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FIGURA 2.31 - APLICAÇÃO DA INSPEÇÃO RBI (LAFRAIA, 2001).

Pela análise da Figura 2.31 verifica-se a forma integrada com que a metodologia RBI é
aplicada. Sua análise não considera somente a inspeção, projeto do equipamento e
registros de manutenção, mas também inúmeras questões de gerência de segurança de
processo e todas as outras questões que possam afetar a integridade de um determinado
equipamento. É importante considerar que a análise RBI não considera unicamente os
programas de inspeção para estabelecer o risco.

Considerando todas as ameaças de falha por corrosão descritas anteriormente, a
avaliação de risco tem como objetivo:
• Priorização de pontos suscetíveis à falha estrutural na LT através de tabelas de
avaliação de integridade e ações de mitigação.
• Avaliação dos benefícios derivados das ações de mitigação.
• Avaliação da integridade após modificação nos intervalos de inspeção.
• Avaliação do uso e da necessidade de metodologias alternativas de inspeção.
• Alocação de pesquisas mais efetivas.
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Após a definição de todas as probabilidades e consequências de cada risco, faz-se uma
matriz de risco (Figura 2.32) onde cada risco será alocado em um ponto da matriz. De
acordo com as análises descritas anteriormente, uma ameaça de falha poderá ser alocada
em regiões de alto ou baixo risco.

FIGURA 2.32 - MATRIZ DE RISCO (API 580, 2002).

2.3.5.1 – Metodologia de aplicação da RBI
A metodologia se baseia na definição dos dois pontos básicos, ONDE E QUANDO
inspecionar, e é feita com base em análises qualitativas e quantitativas.

A análise qualitativa é conduzida a partir dos resultados obtidos por grupos de trabalho
com a participação de técnicos com experiência em inspeção e manutenção, engenheiros
de estruturas, engenheiros com experiência nos tópicos discutidos, etc., com todo o
suporte necessário em relação aos detalhes das inspeções.

A análise quantitativa é feita com os resultados de análises dos modelos de degradação
da estrutura e com os cálculos da confiabilidade estrutural. Assim, é possível prever
quando um componente do sistema atinge determinado estado limite, por exemplo,
espessura do perfil estrutural da fundação. Com a escolha e/ou cálculo dos limites e
modelos de degradação apropriados, o intervalo de inspeção para cada componente
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pode ser determinado. Normalmente os cálculos de confiabilidade estrutural são
baseados em documentos de projeto, sem a necessidade de análises estruturais
adicionais, exceto em casos especiais onde nenhum dado ou documento é encontrado.

Segundo Fonseca (2009), o primeiro passo para avaliação das ameaças em potencial de
uma determinada LT é definir e integrar os dados necessários que caracterizam o
segmento ou as estruturas da LT. Segundo Bueno (2007), para o caso específico do
plano de gerenciamento da integridade contra processos corrosivos, além dos dados
coletados para avaliação da consequência de falha, deverão ser coletados também os
dados técnicos necessários para caracterização das ameaças em potencial, como
dimensões, dados de construção, dados de inspeção, entre outros.

Uma vez mapeados os detalhes construtivos críticos, deverão ser identificadas as áreas
de alto risco suscetíveis às falhas devido à corrosão e à fadiga, onde são feitos
monitoramento de medição de espessura e ensaios não destrutivos (Souza e Faria,
2007). Tal identificação é feita de forma qualitativa por de grupos multidisciplinares,
utilizando-se a matriz de probabilidade versus consequência (Figura 2.32). Uma
alternativa que vem sendo adotada em LT é a utilização de análises multicritérios
baseadas em SIG-Sistemas de Informações Geográfica (Braga et al., 2011; Braga e
Junqueira, 2016). Também chamada de álgebra de mapas, a metodologia permite
identificar áreas onde a corrosão está mais avançada, baseada nas várias variáveis
envolvidas e partindo do pressuposto que a cinética da corrosão é variável
geograficamente, uma vez que depende do meio onde a estrutura está enterrada (solo,
clima, etc.).

Uma vez identificados os detalhes estruturais críticos, bem como concluída a análise
qualitativa e/ou quantitativa de risco, as informações são cruzadas com os resultados das
análises de degradação da estrutura para a definição do intervalo de inspeção (Figura
2.33).
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FIGURA 2.33 – PROBABILIDADE DE FALHA X RISCO ASSOCIADO X TEMPO DE OPERAÇÃO
(SOUZA E FARIA, 2007)

O estabelecimento dos intervalos de inspeção é feito através do estudo dos mecanismos
de degradação e estimativa de quando um componente ou sistema atinge determinado
estado limite com aplicação das taxas de corrosão, dimensões mínimas e análise dos
carregamentos extremos, vida útil e da experiência e julgamento de especialistas. O
ideal é inspecionar o componente quando a deterioração atinge a probabilidade alvo,
como 10-3, por exemplo, como mostrado na Figura 2.34 (Ghoneim et al., 2009).

FIGURA 2.34 – PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO BASEADA NA RELAÇÃO PROBABILIDADE X
TEMPO (GHONEIM E SIGURDSSON, 2009, TRADUZIDO)
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A transição da inspeção prescritiva para a IBR é uma exigência do mercado atualmente.
Os novos intervalos só podem ser aceitos e aplicados depois da realização de diversos
estudos e reavaliações além do refinamento que será alcançado após algumas séries de
coleta de dados.

2.3.5.2 – Aplicações práticas e resultados da RBI
Vários são os casos de sucesso de aplicação da RBI na literatura.

Pezzi et al., 2004 aplicaram a avaliação de risco em dutos de gás e óleo, e relatam que
esta avaliação apresentou muitos benefícios para o operador do duto em vários aspectos,
tais como:
• Facilidade de integração dos dados de projeto, operação, manutenção e inspeção
obtida ao longo da vida do duto, o que permitiu o uso destas informações durante o
processo de avaliação de integridade.
• Padronização dos dados a serem utilizados no processo de avaliação de integridade.
• Identificação dos dutos que necessitam ser priorizados em termos de aquisição de
dados, manutenção e inspeção.
• Otimização de algoritmos associados para sistemas de avaliação de risco, provendo
respostas rápidas para as ameaças de corrosão e ações de mitigação.

Ghoneim e Sigurdsson (2009) relatam um exemplo de aplicação de como a
confiabilidade da estrutura é dobrada com a adição de US$ 650.000,00 e o custo do
dano é reduzindo em mais de US$ 2 milhões para menos de US$ 400.000,00 (FIGURA
2.35).
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FIGURA 2.35 – TOMADA DE DECISÃO (GHONEIM E SIGURDSSON, 2009, TRADUZIDO),
ONDE C0 É O CUSTO INICIAL, CR É O CUSTO DE MANUTENÇÃO, CF É O CUSTO DA
FALHA E PF É A PROBABILIDADE DE FALHA

Segundo Lafraia (2001) um possível resultado da análise de RBI é um esforço para
otimizar um programa de inspeção da planta industrial, obtendo o menor risco razoável
ao mais baixo custo. Para realizar isto, uma companhia deve perceber que ela pode
deslocar os seus recursos limitados de inspeção dos equipamentos de baixo risco (os
quais devem estar sendo inspecionados frequentemente demais) para os equipamentos
de risco mais alto (os quais não devem estar sendo inspecionados com a frequência
suficiente).

Fonseca (2009) aplicou a RBI em um universo de 115 LT de 69 e 138kV segundo a
norma API 580 (2002). Entretanto, esta aplicação não gerou o Programa de Inspeção
Baseado em Risco propriamente dito, pois foi empregada para o caso de todos os
componentes de uma LT, que necessitaria estabelecer uma árvore de falha, ou seja,
separar componente por componentes e sua função dentro da LT, estabelecendo uma
árvore de evento. Fica difícil gerar um programa de inspeção desta forma, uma vez que
o universo de dados é grande, e de difícil caracterização de defeitos e falhas. As falhas
em LT são pouco frequentes, e não foi evidenciado, por exemplo, até o momento,
nenhuma falha de uma LT na CEMIG devido a corrosão do pé ou fundação, única e
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exclusivamente, por se considerar como falha o desligamento ou perda da função de
transmissão de energia elétrica. Além disso, a aplicação da RBI foi feita para LT de 69 e
138kV (ativos de distribuição) que têm regras regulatórias para a consequência
financeira de falha diferentes das LT de 230kV e acima (ativos de transmissão), pois as
regras do poder concedente da concessão para os ativos de distribuição e de transmissão
são diferentes, principalmente em relação a remuneração do ativo. A RBI deverá ser
melhor tratada, trabalhada e adaptada para um caso amplo de aplicação em LT, pois ela
é muito voltada para a indústria do petróleo e gás, onde o fenômeno da corrosão é muito
preponderante e importante na causa de defeitos/falhas, o que nem sempre acontece no
setor elétrico.

2.4 Riscos, Confiabilidade e Gestão de Ativos
A manutenção e sua gestão têm caminhado nos últimos tempos para o que se
convencionou chamar de gestão de ativos (Flecha, 2012). Um ativo é tudo que seja
capaz de gerar valor para um indivíduo ou organização, e pode ser físico ou não físico.
Na verdade, a gestão de ativos é algo maior que a manutenção em si. Trata-se de um
conjunto de atividades e práticas sistemáticas e coordenadas através das quais uma
organização gerencia otimizada e sustentavelmente seus ativos e sistemas de gestão, o
desempenho, os riscos e os custos ao longo do ciclo de vida dos mesmos, com o
propósito de alcançar os planos estratégicos da organização (BSI PAS 55, 2008). Na
prática, a gestão de ativos é um sistema que visa colocar a manutenção dentro da gestão
do ciclo de vida do ativo, transformando-se em um negócio, e não simplesmente num
centro de custo, dentro do negócio maior da organização. Busca-se descobrir quais são
os custos e riscos globais de um ativo, desde sua concepção/planejamento da sua
implementação até o seu descarte e fim de vida útil. Como esta tese apresenta uma
contribuição para gestão da integridade estrutural e vida útil das fundações metálicas
das LT, torna-se fundamental a utilização destes conceitos e técnicas.

A Figura 2.36 representa uma visão da gestão de ativos como uma estratégia
empresarial.
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FIGURA 2.36 – CICLO DA GESTÃO DE ATIVOS AO LONGO DA VIDA ÚTIL DE UM ATIVO
(FONTE: ABRAMAN)

Não é possível gerenciar os ativos, de forma otimizada, sem conhecer a confiabilidade e
a disponibilidade dos sistemas e componentes críticos ao longo do tempo de operação,
os riscos inerentes à operação e manutenção da planta, as probabilidades de ocorrências
de eventos não desejáveis que afetem a segurança da planta ou das pessoas e do meioambiente e as consequências das falhas de equipamentos que tem como função impedir
as ocorrências de acidentes ou gerar perda da produção da planta.

Como se trata de uma mudança de paradigmas, de conceito e de visão, a implementação
da gestão de ativos pode originar dificuldades e resistência por parte dos colaboradores
da organização, pois é necessário alterar o procedimento padrão da “perfeição técnica”
utilizada na organização durante décadas (Slootweg e Clemens, 2007). Esta barreira
pode ser minimizada por meio de ações de formação aos funcionários, de forma a dotálos de componentes teóricas e de metodologias sobre a nova forma de abordagem ao
problema da manutenção. Ou seja, a manutenção deve estar inserida dentro de algo
maior que é a gestão de ativos, onde o objetivo não é adotar a “perfeita técnica” para
que um ativo permaneça funcionando sem falhas ou paradas, mas sim obter o máximo
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de rentabilidade sustentável deste ativo, dentro de uma ótica maior de planejamento,
concepção, operação e vida útil.

2.4.1 Benefícios de um sistema de gestão de ativos

Um sistema de gestão de ativos apresenta uma abordagem estruturada para o
desenvolvimento, coordenação e controle de atividades realizadas sobre os ativos pela
organização ao longo de diferentes fases do ciclo de vida, e para alinhar essas atividades
com seus objetivos organizacionais (ABNT NBR ISO 55000, 2014).

A criação de um sistema de gestão de ativos fornece benefícios em si mesmo. O
processo de implementação de um sistema de gestão de ativos pode exigir um esforço
significativo de tempo e despesas. No entanto, a organização não precisa esperar até que
todo o sistema esteja totalmente em operação para começar a usufruir de seus
benefícios. Os benefícios ("resultados rápidos"), em áreas como redução de riscos,
identificação de oportunidades ou melhoria de processos, podem ser identificados no
início da implementação e explorados para demonstrar retornos e ganhar maior apoio
das partes interessadas.

A gestão de ativos é intensiva em dados e novas ferramentas, e mudanças de processos
são frequentemente necessários para coletar, estruturar, gerenciar, analisar e utilizar os
dados dos ativos. A criação e o uso dessas ferramentas podem estimular e melhorar o
conhecimento organizacional e processo de decisão.

O processo de criação de um sistema de gestão de ativos traz novas perspectivas para a
organização e novas ideias sobre a criação de valor a partir do uso dos ativos. Essas
novas perspectivas também podem estimular melhorias em outras funções
organizacionais, como compras, finanças, recursos humanos e tecnologia da
informação.

A criação de um sistema de gestão de ativos é normalmente multifuncional e com base
nas considerações do ciclo de vida. Isto pode fornecer um ponto focal para tratar as
questões de integração funcional da organização e planejamento do ciclo de vida.
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O sistema de gestão de ativos pode ajudar na obtenção de um entendimento sobre os
mesmos, seus desempenhos, os riscos associados com o gerenciamento destes ativos, as
necessidades de investimento, e valor dos ativos como uma entrada para o processo de
tomada de decisão e para o planejamento estratégico organizacional.

O sistema de gestão de ativos, bem implementado e funcionando efetivamente, permite
à organização obter a maior eficiência operacional possível de um ativo físico, com
retorno financeiro, redução de riscos para o meio ambiente, saúde e segurança do
trabalho e de terceiros.

Um sistema de gestão de ativos atinge muitas partes da organização:
•

A função de recursos humanos da organização pode trabalhar com o sistema de
gestão de ativos no desenvolvimento de modelos de competências, programas de
treinamento e processos de coaching e mentoring. Esse desenvolvimento
beneficia todas as funções;

•

Alguns dados dos ativos vêm de sistemas de controle, que frequentemente são
isolados de outros sistemas de informação. A integração destes dados através do
sistema de gestão de ativos pode fornecer novas informações sobre os ativos,
levando à melhoria do processo de tomada de decisão da organização;

•

A comunicação com empregados e fornecedores e prestadores de serviços
contratados sobre o sistema de gestão de ativos pode resultar em melhorias na
qualidade da informação dos ativos; isto também aumentará a conscientização
entre os indivíduos, dentro e fora da organização, do seu papel nos processos de
tomada de decisão na gestão de ativos e o valor das atividades que estão
realizando;

•

O sistema de gestão de ativos pode estimular criatividade e inovação, apoiando
pessoas que entendem a sua importância e são motivados a trabalhar voltados ao
alcance dos objetivos globais da organização.
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2.4.2 Análise de riscos

O risco é uma medida de potencial perda financeira, humana, ambiental, de produção ou
imagem da empresa (ISO/IEC 31010, 2009; ABNT NBR ISO 31000, 2009; ABNT
ISO/TR 31004, 2015 e ABNT NBR ISO/IEC 31010, 2012). Em certas circunstâncias, o
risco pode se tornar numa oportunidade e, consequentemente, um benefício ou
vantagem e não só algo negativo. Entretanto, para o caso deste trabalho, o risco será
considerado para ocorrência de falhas em um ativo. Apesar da dificuldade em eliminar
totalmente os riscos, pode-se diminuí-los para níveis aceitáveis através do seu
gerenciamento. Risco é o produto do número de vezes (frequência) que um evento perda
ocorre, pela severidade do efeito (consequência). O impacto das perdas pode ser
expresso em termos da combinação do impacto do evento sobre as seguintes
consequências, dentre outras:
• Investimento de Capital: Danos e custo do reparo de equipamentos;
• Comunidade: Efeito sobre o público;
• Controle Direcional: Perda completa ou redução da capacidade de manobra;
• Explosão ou fogo: Danos aos equipamentos;
• Perda de Contaminantes: Quantidade de substâncias perigosas que passam para o meio
ambiente (custo de limpeza) e danos ambientais;
• Operações (perda da eficiência, atrasos da missão, adiamentos indesejáveis,
inoperância localizada, etc.);
• Propulsão: Perda completa ou redução da capacidade de propulsão;
• Segurança: Número de pessoas afetadas (feridos e mortos).

Portanto, o risco se difere do perigo pela probabilidade de acontecer, já que o perigo é
uma característica física e/ou química inerente de um material, sistema, processo, planta
ou equipamento, que tem o potencial de causar dano, seja ele qual for (Raposo, 2004;
ISO/IEC 31010, 2009; ABNT NBR ISO 31000, 2009; ABNT ISO/TR 31004, 2015 e
ABNT NBR ISO/IEC 31010, 2012). Assim, para o caso em estudo neste trabalho, as
tempestades, terremotos, desmoronamentos, agressividade química, etc., são perigos
para estruturas e fundações das LT, mas não representam nenhum risco se não
ocorrerem geograficamente próximo a uma LT.
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Tendo identificado o risco de um evento perda, devem-se estabelecer medidas para
evitar e/ou mitigar a extensão do risco de modo que se possa reduzi-lo para um nível
aceitável. Para tanto, utiliza-se de uma análise de risco, que é um processo ou
procedimento para identificar, caracterizar, quantificar e avaliar os riscos e seu
significado, segundo Lafraia (2001). Tal análise é realizada para apontar deficiências e
pontos fracos no projeto ou operação.

As principais técnicas de Análise de Riscos são: HAZOP (Hazard and Operabilty
Studies), APP (Análise Preliminar de Perigos), CHECK LIST, WHAT IF, BOW TIE
entre outras. Quanto ao Gerenciamento dos Riscos, são utilizados o PGR (Plano de
Gerenciamento de Riscos), PAE (Plano de Ação de Emergência), PEI (Plano de
Emergência Individual), MOC (Management of Change), entre outros. Ainda existem
outras técnicas como LOPA (Layer of Protection Analysis), Avaliação de SIL (Safety
Integrity Level), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), FTA (Fault Tree Analysis)
entre outras que poderão servir de suporte para avaliações quantitativas dos Riscos. Elas
podem ser agrupadas e classificadas de várias formas e serão aplicadas de acordo com o
objetivo do estudo de avaliação. Além destas técnicas, existem técnicas normatizadas e
especificamente desenvolvidas para a indústria do petróleo, no caso a API RP 579
(2007) chamada de Fitness- For-Service (traduzindo = adequação ao uso) e a RBI (já
descrita em itens anteriores). Estas normas são mais específicas em termos de ativos
(petróleo/petroquímico), mas são mais abrangentes, indo além da análise de riscos
simplesmente gerando planos de inspeção e gerenciando a integridade do ativo.

Para a gestão da integridade de ativos, objeto desta contribuição, as técnicas mais
empregadas são APP, HAZOP, FMEA/FMECA e FTA.

A análise preliminar de perigos ou análise preliminar de riscos (preliminar hazard
analysis) é uma técnica geralmente usada para avaliar a existência de perigos em estágio
inicial de um processo ou atividade (Raposo, 2004). É uma técnica qualitativa de análise
bem estruturada que fornece uma categorização dos riscos envolvidos em um processo
ou atividade nele desempenhada. A categorização do risco é geralmente feita através de
uma matriz, resultado da severidade do evento (colunas) e da probabilidade de sua
ocorrência (linhas). A APP pode ser utilizada para realizar uma comparação entre
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diversas situações de risco e priorização de ações mitigadoras. É uma técnica
precursora, que estabelece critérios básicos de seleção para aquelas atividades que serão
objeto de análises quantitativas mais rigorosas.

A análise operacional e de perigos (HAZOP) foi desenvolvida para identificar e avaliar
perigos em plantas de processo e também para identificar problemas operacionais que
apesar de não perigosos, comprometem a confiabilidade desejada. A técnica utiliza-se
da combinação de palavras guias com parâmetros de processo/projeto para definir os
desvios operacionais que podem ocorrer durante a operação do sistema. São avaliadas
as causas e consequências dos desvios, bem como a Frequência de Ocorrência das
Causas e Severidade das Consequências. Exemplos de um ativo tanque de dissolução
dentro de um processo químico:
•

Exemplo de DESVIO: Mais vazão de água para o tanque de dissolução de soda
cáustica.

•

Exemplo de CAUSA: Erro de ajuste do set point.

•

CONSEQUÊNCIA: Perda de especificação do produto com parada da produção.

Uma vez identificadas as causas e consequências de desvios, são recomendadas ações
com o propósito de diminuir os riscos identificados.

A metodologia de Análise do Tipo e Efeito de Falha, conhecida como FMEA (do inglês
Failure Mode and Effect Analysis), é uma ferramenta que busca, em princípio, evitar,
por meio da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, que ocorram
falhas no projeto do produto ou do processo. É utilizada, dentre outros, para diminuir a
probabilidade de falhas potenciais (ou seja, que ainda não tenham ocorrido) em
produtos/processos já em operação e para aumentar a confiabilidade de produtos ou
processos já em operação por meio da análise das falhas que já ocorreram. Para aplicar a
análise FMEA em um determinado produto/processo, portanto, forma-se um grupo de
trabalho que irá definir a função ou característica daquele produto/processo, relacionar,
em seguida, todos os tipos de falhas que possam ocorrer, descrever, para cada tipo de
falha, suas possíveis causas e efeitos, relacionar as medidas de detecção e prevenção de
falhas que estão sendo (ou já foram tomadas), e, para cada causa de falha, atribuir
índices para avaliar os riscos e, por meio desses riscos, discutir medidas de melhoria.
Apesar de ser uma técnica essencialmente qualitativa, uma extensão da FMEA,
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denominada Análise de Modo, Efeito e Criticidade das Falhas (Failure Modes Effects
and Crticality Analysis – FMECA), pode fornecer também estimativas para as
frequências de ocorrência dos modos de falhas e para o grau de severidade dos seus
efeitos (Raposo, 2004).

A FTA (análise por árvore de falhas) consiste na construção de um diagrama lógico,
mediante um processo dedutivo que, partindo de um evento indesejado pré-definido,
busca as possíveis causas de tal evento. O processo segue investigando as sucessivas
combinações de falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas básicas (ou
eventos básicos da árvore de falhas), as quais constituem o limite de resolução da
análise. O evento indesejado é comumente chamado de evento topo da árvore. Portanto,
o conceito fundamental da FTA consiste na tradução de um sistema físico em um
diagrama lógico estruturado, FT, em que certas causas específicas conduzem a um
evento topo de interesse. Frequentemente, é aplicada após uma primeira técnica
utilizada apontar a necessidade de uma análise mais detalhada (ex: HAZOP, FMEA),
pois a árvore pode fornecer resultados quantitativos através das probabilidades e
frequências de ocorrência do evento topo e de cada um dos cortes mínimos das árvores
(Raposo, 2004; Helman e Andery, 1995; ISO/IEC 31010, 2009; ABNT NBR ISO
31000, 2009; ABNT ISO/TR 31004, 2015 e ABNT NBR ISO/IEC 31010, 2012).
Utiliza uma estrutura lógica em forma de ramificações com símbolos de álgebra
Booleana (E, OU, ...). A Figura 2.37 mostra um exemplo simplificado de uma estrutura
de árvore de falhas e a simbologia básica adotada nesta técnica.

Em linhas gerais, para contribuição deste trabalho, como será trabalhado um
componente do ativo LT e apenas um modo de falha, não será aplicado, especificamente
nenhuma destas técnicas de análise de risco em especial ou isoladamente, considerando
que o objetivo do estudo é um modo de falha referente a apenas um componente. Serão
adotadas algumas características e parâmetros destas técnicas em conjunto com a
análise multicritério georreferenciada, que está sendo chamada de Geocorrosão neste
trabalho, descrita a seguir.
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FIGURA 2.37 – EXEMPLO E SIMBOLOGIA DE UMA ÁRVORE DE FALHAS (HELMAN E
ANDERY, 1995)
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2.4.2.1 Análise multicritérios georreferencida ou álgebra de mapas aplicada à corrosão
de fundações metálicas de LT – Geocorrosão
A análise multicritérios é uma forma de análise espacial que compreende no cruzamento
de variáveis envolvidas em determinado fenômeno. Ela permite a criação de
informações novas, servindo de apoio à tomada de decisões. Em uma análise espacial a
qualidade das decisões tomadas depende da qualidade dos dados inseridos no modelo
espacial utilizado. Compreende três métodos: Especialista, Delphi e Assinatura. No
método Especialista é (são) escolhido (s) especialista (s) da (s) área (s) definida (s) na
análise para que este (s) defina (m) as variáveis, notas e pesos. A consulta, neste caso,
acontece de forma direta e é um método mais rápido. O método Delphi requer a opinião
de especialistas em mais de uma rodada visando um consenso entre eles. O método
Assinatura requer o reconhecimento de pontos no território para o qual já se tenha uma
resposta já definida e padronizada (Moura, 2003).

Simulando condições reais, esta análise utiliza as relações espaciais entre as feições
geográficas. São utilizados diversos tipos de dados para este fim, como por exemplo,
dados raster (quadrículas) e vetoriais (linha, ponto ou polígono) (Figura 2.38).
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FIGURA 2.38 – ESTRUTURA DE DADOS VETORIAL (VECTOR) E RASTER (TOMLIN, 1990,
TRADUZIDO)

A Álgebra de Mapas corresponde a uma linguagem computacional usada para realizar
análises espaciais baseadas em dados raster, ou seja, quadrículas ou pixels, de acordo
com Dana Tomlin em seu livro intitulado Geographic Information Systems and
Cartographic Modeling (Tomlin, 1990).

De modo simples, a Álgebra de Mapas corresponde à matemática aplicada a mapas no
formato raster. Isso é possível pelo fato de os rasters serem matrizes georreferenciadas
de números, ou seja, cada quadrícula pode ser associada a um número. Dispondo várias
camadas de rasters que representam diferentes informações, é possível realizar desde
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operações aritméticas simples até sofisticadas operações algorítmicas. Na análise
multicritério é necessário a conversão dos vetores, representada por figuras geométricas
(linha, ponto ou polígono) a serem utilizados para o formato raster.

A proposta para esta contribuição foi de aplicação da metodologia de análise de
multicritério (modelo de álgebra de mapas) que contemplou a consulta Delphi junto a
especialistas no assunto para calibração e validação do sistema.

O método Delphi na obtenção dos pesos e notas baseia-se na escolha de um grupo
multidisciplinar de especialistas, que conheçam bem o fenômeno e melhor ainda se
conhecerem bem a realidade espacial onde ele se localiza. A esses especialistas é
solicitado que indiquem e depois hierarquizem as variáveis (ou planos de informação)
segundo a ordem de importância para a manifestação ou ocorrência do fenômeno
estudado. Exemplo: para a geração do mapa de Síntese de Propensão ao Risco de
Corrosão, quais são as variáveis escolhidas e qual é a sua ordem de importância? Uma
vez recebidas respostas do grupo, realiza-se a seleção da média e a indicação do
predomínio nas manifestações.

Cada especialista então recebe o resultado da consulta e é solicitado a rever suas
posições. Caso ele tenha firmeza das suas escolhas, mantém suas respostas, mas caso ele
decida ajustar suas avaliações diante da resposta do grupo, ele manifesta nova opinião.
A partir da média das respostas do grupo são determinadas as variáveis a serem
mapeadas, para posteriormente combiná-las por processo de álgebra de mapas.

Os produtos gerados caracterizam zoneamentos que indicam o grau de risco à corrosão,
em escala hierárquica de risco.

Observa-se que esta metodologia em muito se assemelha a algumas das técnicas de
análise de risco descritas anteriormente, como a APP e FMEA. Assim sendo, ela foi
adotada como parte do modelo de gestão e avaliação de integridade de fundações
metálicas de LT, por caracterizar e visualizar geograficamente (georreferenciadamente)
os riscos em questão.
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2.4.3 Confiabilidade na manutenção

A engenharia de confiabilidade pode ser aplicada em vários processos da vida humana.
Pode ser aplicada no desenvolvimento de produtos, O&M de plantas e equipamentos, na
economia, meteorologia, etc. Na manutenção, é o ponto central ou alma da gestão de
ativos.

A MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade), ou em inglês RCM (Reliability
Centered Maintenance), começa identificando a funcionalidade ou desempenho
requerido pelo equipamento no seu contexto operacional, identifica os modos de falha e
as causas prováveis e, então, detalha os efeitos e consequências da falha. Isto permite
avaliar a criticidade das falhas e onde podemos identificar consequências significantes
que afetam a segurança, a disponibilidade ou custo. A metodologia permite selecionar
as tarefas adequadas de manutenção direcionadas para os modos de falha identificados
(Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Segundo Lafraia (2001), a confiabilidade pode ser definida como o nível de confiança
que um determinado equipamento ou sistema desempenhe a função básica para a qual
foi projetado e instalado, durante um período de tempo pré-estabelecido e sob condições
de operação padronizadas. Assim, a confiabilidade operacional de um ativo é quase que
exclusivamente dependente da qualidade do programa de manutenção, uma vez que a
confiabilidade intrínseca, agregada a este ativo por seu fabricante, só pode ser
aumentada através de mais e melhores materiais e redimensionamentos de parâmetros, o
que implica em maiores investimentos. Este conceito é compartilhado por vários outros
autores na literatura (Moubray, 1996; Lafraia, 2001; Beehler, 1997).

A análise das políticas de manutenção na indústria da aviação civil na década de 60 e no
início dos anos 70 conduziu ao desenvolvimento dos conceitos da Manutenção Centrada
na Confiabilidade. Os princípios e aplicações da RCM foram documentados na
publicação de Nowlan and Heap intitulada “Manutenção Centrada na Confiabilidade”
(Nowlan e Heap, 1978). O trabalho demonstrou que a forte correlação entre idade
(tempo) e falha não existia e a premissa básica da manutenção com base no tempo
(manutenção preventiva sistemática) era falsa para a grande maioria dos equipamentos.
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Existem oito atributos que definem e caracterizam a RCM, tornando-a distinta de
qualquer processo de manutenção, a saber:
•

Preservar as funções dos equipamentos, com a segurança requerida;

•

Restaurar sua confiabilidade e segurança projetada, após deterioração;

•

Otimizar a disponibilidade;

•

Minimizar os custos de ciclo de vida;

•

Atuar conforme os modos de falha;

•

Realizar apenas atividades que precisam ser feitas;

•

Agir em função dos defeitos e consequências das falhas;

•

Documentar as razões para a escolha das atividades.

A RCM, quando adequadamente conduzida, deverá responder a 7 (sete) perguntas
básicas:
1 - Quais as funções do sistema/equipamento e os padrões de desempenho associados?
2 - Como o sistema pode falhar ao realizar essas funções?
3 - O que pode causar a falha funcional?
4 - O que acontece quando uma falha ocorre?
5 - Quais podem ser as consequências quando da ocorrência da falha?
6 - O que pode ser feito para detectar e prevenir a ocorrência da falha?
7 - O que deverá ser feito se uma tarefa de manutenção não pode ser identificada?
Na prática, costuma-se acrescentar uma questão adicional, objetivando o cálculo da
melhor frequência das atividades, após a escolha de todas as tarefas de manutenção, ou
seja (Nowlan e Heap, 1978):
8 - Quais as frequências ideais das tarefas?

Fica claro, pelas definições clássicas acima, que o termo confiabilidade não prevê a
possibilidade de intervenções e reparos, ou seja, aplica-se a ativos não reparáveis. Para
ativos reparáveis, o termo confiabilidade fica mais bem definido como disponibilidade
(Endrenyi, 1978): “A disponibilidade de um equipamento reparável é a duração do
tempo, em longo prazo, no qual o equipamento permanecerá apto para realizar sua
função requerida”.
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A disponibilidade, assim como a confiabilidade, é medida probabilisticamente, ou seja,
é igual à probabilidade de o equipamento encontrar-se em operação em um determinado
instante de tempo escolhido aleatoriamente (Endrenyi, 1978). Da mesma forma a
probabilidade de falha fica definida como a unidade (total de observações/amostras)
menos a confiabilidade (ou disponibilidade). No caso, os parâmetros que se apresentam
de forma estocástica, ou casual, são chamados de variáveis aleatórias e toda a função de
variáveis aleatórias também será uma variável aleatória. Na prática, as variáveis
associadas à análise de confiabilidade são descritas por distribuições de probabilidades
cumulativas.

2.4.3.1 Princípios e conceitos para aplicação da engenharia da confiabilidade
Como neste trabalho está se tratando apenas da função estrutural da LT, as variáveis são
as cargas ou carregamentos mecânicos das estruturas das LT, onde as cargas de vento
são predominantes, e a resistência mecânica estrutural, onde a corrosão tem notada
influência. Essas cargas e a corrosão são de natureza aleatória e dependente do tempo.
Devido a isso, toda vez que se faz uma nova medição dessas grandezas, durante um
predeterminado período “T”, obtemos uma nova realização (situação). Um processo
aleatório caracteriza-se por uma coleção de séries randômicas onde cada série individual
constitui uma realidade do processo.

Os fenômenos determinísticos são aqueles em que os resultados são sempre os mesmos,
qualquer que seja o número de ocorrência dos mesmos. Por outro lado, se estes
resultados não forem idênticos, o fenômeno é chamado de aleatório ou randômico. No
último caso, a cada experimento está associado um número real de probabilidade de
ocorrência de um determinado evento relacionado ao fenômeno em observação.
Intuitivamente pode-se avaliar que: (a) a probabilidade está relacionada com a
frequência de ocorrência do evento ao longo de uma sequência grande de experimentos;
(b) ela deve estar situada entre 0 e 1 e (c) a soma da probabilidade de todos os possíveis
resultados do fenômeno deve ser igual a 1 (Câmara, 2011; Ang e Tang, 1975).

Os vários resultados de um fenômeno aleatório podem ser vistos como os resultados de
uma função. Em probabilidade e estatística tal função é definida como variável aleatória
e é usualmente representada por uma letra maiúscula. Valores específicos de uma
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variável aleatória são representados por letras minúsculas. Sendo X uma variável
aleatória, sua função densidade de probabilidades é definida de tal forma que:

2.10

Onde P significa a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Usualmente uma
função densidade de probabilidade é identificada por PDF (Probability Density
Function).

A expressão (Equação 2.11):

2.11

Indica a probabilidade da variável X assumir valores entre a e b. Qualquer fx (x) que
satisfaça as seguintes condições pode ser considerada como uma PDF:

2.12

A função cumulativa de probabilidades Fx (x) de x é definida da seguinte forma:

2.13

Onde Fx (a) significa a probabilidade da variável x assumir valores menores ou iguais a
a. Uma função cumulativa de probabilidades deve satisfazer as seguintes propriedades:

83

2.14

Graficamente fx (x) e Fx (x) são apresentados na Figura 2.39.

FIGURA 2.39 - FUNÇÕES (A) DENSIDADE E (B) CUMULATIVA DE PROBABILIDADES
(CÂMARA, 2011; ANG E TANG, 1975)

Notar que a Equação (2.13), assim, fica facilmente demonstrável e entendível.

Na literatura existem muitas funções teóricas que satisfazem as condições descritas
anteriormente. A escolha de uma delas para representar um determinado fenômeno (ou
variável) passa basicamente por um processo de ajuste em relação aos dados coletados
(ou observados) do mesmo (Câmara, 2011; Fogliatto e Ribeiro, 2009), chamada também
de distribuição estatística dos dados. Este processo é chamado de teste de aderência
muito utilizado em probabilidade e estatística. Existem vários testes de aderência, e na
engenharia da confiabilidade o teste mais conhecido e usado é do qui-quadrado (Ang e
Tang, 1975).

A função mais comum e utilizada nos cálculos probabilísticos e estatísticos é a advinda
da distribuição normal, ou de Gauss. Esta lei de distribuição estabelece que os valores
mais frequentes, isto é, que correspondem às maiores probabilidades, se encontra em
torno da expectância (esperança), ou média, da variável aleatória; quanto mais afastados
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os valores estão da média, quer acima quer abaixo desta, menos frequentes são. Esta
interpretação imediata da lei da distribuição normal é coerente com o que passa com a
maioria dos fenômenos que ocorrem na natureza.

O valor médio, ou a média, ou o valor esperado de uma variável aleatória X é definido
como:

2.15

Onde fx (X) é a PDF de X definida anteriormente. Outro resultado interessante é o valor
médio quadrático de X definido como:

2.16

A variância mede a dispersão dos valores da variável em torno da média e é definida
como:

2.17

O desvio padrão de X é definido como a raiz quadrada da variância, ou seja,

2.18

O coeficiente de variação de X é definido como a razão entre o desvio padrão e a média,
ou seja,

2.19
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O coeficiente de variação (COV) mede, de forma adimensional (ao contrário da
variância) a dispersão dos dados da variável aleatória em torno da média. Coeficientes
de variação baixos indicam que os valores da variável aleatória estão distribuídos
próximos à média, enquanto que valores altos indicam uma forte dispersão em torno da
mesma.

Esta abordagem estatística descrita anteriormente é chamada de paramétrica, ou seja,
baseada em parâmetros da distribuição a ser adotada (média, desvio padrão, etc.). É
mais adotada que a abordagem não paramétrica, pois é mais precisa e permite trabalhar
com quantidade de amostras (eventos) maiores. Como dito anteriormente, qualquer
função que satisfaça as condições dadas pela Equação (2.12) pode ser usada como uma
distribuição de probabilidades. O uso prático desta função depende da capacidade de ela
representar estatisticamente um determinado fenômeno que está sendo investigado. A
literatura descreve várias funções que atendem às condições citadas anteriormente e que
podem ser usadas na prática da engenharia de confiabilidade (Tabela II.10). Estas
distribuições podem ser contínuas ou discretas. Como nas análises de confiabilidade a
variável aleatória contínua normalmente é o tempo, é mais comum o uso de
distribuições contínuas.

Em grande parte dos eventos observáveis, mesmo que uma pequena amostragem do
fenômeno não siga a distribuição normal, quando em uma grande amostragem, a
distribuição da probabilidade do fenômeno considerado tende a aproximar-se da lei de
distribuição normal, independente da distribuição de probabilidades que descreve a
pequena amostragem (Meyer, 1983). Este princípio é um caso particularmente
importante muito utilizado em estatística, designado por Teorema do Limite Central,
que nos permite considerar a distribuição normal como uma boa aproximação de
cálculos de probabilidades da maioria dos acontecimentos, desde que se tenha uma
amostra suficientemente grande. A aproximação é tanto melhor quanto maior for o
tamanho da amostra. Vale ressaltar que em estudos de confiabilidade de ativos as
distribuições geralmente apresentam comportamento não simétrico.

Observa-se, pela conceituação e teoria descrita acima, que a confiabilidade na
manutenção é idêntica à confiabilidade estrutural de fundações de LT descrita na
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literatura (Azevedo, 2007; Azevedo, 2011), considerando apenas a função estrutural e
seus respectivos modos de falha. Uma importante diferença entre confiabilidade
estrutural e RCM está na variável tempo que normalmente é utilizada nas análises de
RCM e que é muito importante para LT e para o fenômeno corrosão.

Tabela II.10 - Algumas distribuições de probabilidades

2.4.3.2 Modelos e comportamento das falhas dos ativos
Na literatura (Lafraia, 2001 e Moubray, 1996) já é conhecido o comportamento de
alguns tipos de ativos em termos de defeitos e falhas. Uma distribuição matemática
muito utilizada para representar as falhas de equipamentos é a Distribuição de Weibull.
Esta distribuição é utilizada para representar falha:
• devido à mortalidade infantil ou inicial (dominada pelos pontos fracos de fabricação e
erros de partida, instalação e manutenção);
• aleatórias (dominada pelas falhas inesperadas causadas por esforços repentinos,
condições extremas, erros humanos, ...);
• por desgaste (dominado pelo fim da vida de uso do equipamento).
A Figura 2.40 mostra comportamento típico de falhas em alguns equipamentos,
subsistemas e itens (NASA, 2008), em estudos feitos por empresas diferentes, em
épocas diferentes.
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FIGURA 2.40 - CURVAS DE PROBABILIDADE CONDICIONAL DE FALHAS ALEATÓRIAS
(NASA, 2000)

Na Figura 2.40, o padrão A, também chamado de “Curva da Banheira”, apresenta uma
elevada taxa de falhas no início da operação do item físico (mortalidade infantil),
seguido de uma frequência de falhas constante e, posteriormente, de um aumento
acentuado da taxa de falhas, devido à degradação ou desgaste do item. O padrão B
ilustra a taxa de falhas de itens físicos com uma probabilidade constante de falha
seguida de uma região de acentuado desgaste no fim da sua vida útil. Este padrão é
típico de equipamentos submetidos a esforços cíclicos, que se deterioram com o tempo,
como motores alternativos, por exemplo. O padrão C descreve um aumento lento e
gradual da taxa de falhas, sem uma zona definida de desgaste mais acentuado. Este
padrão é típico de equipamentos submetidos à fadiga, como turbinas, por exemplo. O
padrão D apresenta uma baixa frequência de falhas quando o item é novo ou reformado,
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sofrendo posteriormente um rápido aumento da taxa de falhas até atingir um nível
constante. O padrão E apresenta uma taxa de falhas constante em qualquer período,
sendo que a natureza das falhas é aleatória para este tipo. O padrão F indica uma taxa de
falhas superior enquanto o item é novo ou reformado. Neste padrão, o item físico possui
uma elevada mortalidade infantil, sendo que posteriormente esta frequência cai para um
nível constante. Este comportamento é típico de componentes eletrônicos.

Esta informação ajuda na determinação de uma estratégia de manutenção adequada. A
análise dos dados de falha, utilizando a Distribuição de Weibull, ajuda no
estabelecimento do intervalo para certos tipos de tarefas de manutenção. Outra medida
associada com essa distribuição é o Tempo Médio Para Falhar (TMPF) ou do inglês
MTTF (Mean Time To Failures), no caso de itens não reparáveis, e MTBF (Mean Time
Between Failures) no caso de itens reparáveis. A Figura 2.41 mostra uma análise típica
utilizando a distribuição de Weibull na qual se pode prever comportamentos de falha
através do parâmetro de forma β.

FIGURA 2.41 - FORMA DAS CURVAS ASSOCIADAS À DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL, ONDE Β <
1 REPRESENTA FALHAS POR MORTALIDADE INFANTIL.
Β = 1 REPRESENTA FALHAS ALEATÓRIAS
Β > 1 REPRESENTA FALHAS POR DESGASTE

89

2.4.4 Planejamento da inspeção - Amostragem

Como já visto, o ponto central da manutenção e gestão da integridade das fundações
metálicas de LT é a inspeção. Portanto, torna-se imperativo um programa/planejamento
das inspeções. No caso, como o universo de ativos (fundações) é da ordem de milhares
e dispersos geograficamente, uma amostragem se faz necessária. Mesmo para esta
pesquisa em questão, para mapeamento do fenômeno, uma amostragem também se faz
necessária.

Quando se pretende realizar uma pesquisa de levantamento de dados (survey), com o
objetivo de conhecer alguma característica de interesse de uma população, existem duas
alternativas: censo e amostragem. A diferença é que na amostragem são coletados
alguns elementos da população, ou seja, é selecionada uma amostra qualquer
(subconjunto) da população, a partir da qual a característica de interesse da população
será estimada. De modo mais amplo, um levantamento por amostragem visa “procurar
dentro das restrições de orçamento, desenhar uma amostra que atinja os objetivos,
produzindo estimativas com menor imprecisão possível” (Bolfarine e Bussab, 2005). O
censo é indicado para casos de população pequena, característica de interesse barata, de
fácil mensuração ou obtenção, alto custo associado à tomada de decisão errada,
necessidade de elevada precisão, imposição legal, etc. (Teles, 2007).

Vale destacar algumas diferenças de conceitos que podem tornar confuso o
planejamento das inspeções baseadas em amostragem. O elemento da população é
definido com a unidade básica que compreende e define a população (Bolfarine e
Bussab, 2005); já a população é o conjunto U de todas as unidades elementares, U={1,
2, ..., N}, onde N é o tamanho da população, e a unidade elementar é qualquer elemento
i ϵ U.

Na amostragem não probabilística, a amostra selecionada depende da avaliação do
pesquisador ou do entrevistador em campo, assim, a partir do seu julgamento, o
pesquisador ou entrevistador procura escolher uma amostra que represente
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adequadamente a população de onde foi colhida. Já a amostragem probabilística é
definida como o processo de selecionar aleatoriamente elementos ou grupos de
elementos da população, de maneira que todos esses elementos ou grupos tenham uma
probabilidade calculável e diferente de zero de integrar a amostra. Alguns motivos para
a utilização da amostragem não probabilística são: inexistência de alternativa viável,
como a falta de uma lista com todos os elementos da população (sistema de referência);
problemas ocorridos na execução de uma amostragem probabilística, que enfraquecem
sua superioridade; limitações diversas, etc. (Teles, 2007; Bolfarine e Bussab, 2005).

Os planos amostrais mais citados na literatura consultada são: amostragem aleatória
simples (AAS), amostragem estratificada (AE) e amostragem por conglomerados (AC).
Ao escolher um desses planos amostrais, deve-se optar por aquele que fornece máxima
precisão, em função dos recursos despendidos, ou, equivalentemente, aquele que
emprega o mínimo de recursos e alcança a precisão desejada (Teles, 2007).

A AAS é normalmente empregada quando a população tem características semelhantes
e, consequentemente, pouca variabilidade. Esse plano de amostragem probabilístico é o
mais simples e mais importante, pois serve de base para os outros planos amostrais, que
podem ser vistos com adaptações da AAS. Entretanto, os demais planos de amostragem
probabilísticos são mais utilizados, em função da maior precisão, economia, praticidade
ou comodidade, esta última em virtude de não haver a necessidade da identificação de
todos os elementos da população (Teles, 2007).

O princípio da AE é dividir a população de modo que as unidades elementares dentro de
um estrato sejam o mais similar possível, acarretando em variâncias menores dentro dos
mesmos e, por consequência, o estimador de variância também será menor. Como
exemplo de critério de estratificação pode-se citar: região geográfica, fatores
socioeconômicos e fonte de matéria prima, visto que em uma determinada condição
desses critérios, a característica de interesse é provavelmente semelhante entre as
unidades elementares (Teles, 2007).

A variância do estimador da média amostral com reposição é dada pela Equação (2.20).
A partir da mesma, pode-se observar que com o aumento do tamanho da amostra, a
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variância diminui. Nesses casos recomenda-se empregar a AE, dividindo a população
em estratos. Caso os estratos não forem homogêneos, a AE não gera estimativas mais
precisas do que a AAS. Isso demonstra que o resultado obtido a partir da AE depende
diretamente da capacidade do pesquisador em dividir a população em estratos
homogêneos (Bolfarine e Bussab, 2005).

Var( y) =

σ2

2.20

n

Onde: Var(y) é a variância do estimador média amostral; σ2 é a variância populacional;
n é o tamanho da amostra.

A AE é um dos planos amostrais mais utilizados, sendo principalmente empregada
quando a população é heterogênea. Apresenta vantagens em relação a AAS quando os
estratos são homogêneos, como maior precisão na estimativa dos parâmetros, facilidade
na coleta de informações, diminuição dos custos, etc. (Bolfarine e Bussab, 2005).

A AE ótima leva em consideração o desvio padrão dos estratos e o custo da amostragem
de cada estrato (Equação (2.21) e (2.22)), assim obtém-se o menor erro-padrão na
estimativa de um parâmetro populacional para um determinado custo de obtenção da
amostra. Pode-se observar na Equação (2.21) que: quanto maior o estrato, maior o
tamanho da amostra do estrato; quanto maior a variabilidade do estrato, maior o
tamanho da amostra do mesmo; quanto maior o custo de amostragem do estrato, menor
o tamanho de amostra do mesmo (Teles, 2007).

nN hσ h
nh =

ch

∑

L
k =1

2.21

N kσ k
ck

n1
N 1σ 1 c1

=

n2
N 2σ 2 c 2

= ... =

nh
N hσ h c h

2.22
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Onde: nh é o tamanho da amostra do estrato h; n é o tamanho da amostra (Σnh); Nh é o
tamanho do estrato h; σh é o desvio padrão do estrato h; ch é o custo por unidade
elementar amostrada no estrato h; L é o número de estratos.

A amostragem por área (AA) é um tipo de amostragem por conglomerados (AC), na
qual os conglomerados representam áreas geográficas. Essa derivação da AC baseia-se
em mapas das regiões, estados, cidades, etc.

A escolha de um plano amostral depende muito do comportamento da característica de
interesse na população e deve levar em conta os seguintes fatores: possibilidade de
cálculo do erro amostral (sim ou não); eficiência estatística (alta, baixa); necessidade de
um sistema de referência (sim ou não); custo (muito baixo, baixo, moderado, alto e
muito alto). Um plano amostral é mais eficiente que outro quando: sob certas condições,
seus resultados forem mais confiáveis que o outro; para um determinado custo, seus
resultados forem mais precisos; e para uma determinada precisão, o custo de obtenção
de seus resultados seja menor (Teles, 2007).

O erro amostral é ocasionado pelo plano amostral e não por problemas de mensuração e
obtenção de dados. A partir desta informação, conclui-se que o objetivo da escolha de
um plano amostral e um estimador é poder controlar o erro amostral. Já os erros não
amostrais são aqueles que independem do plano amostral e aconteceriam mesmo que
toda a população fosse investigada.

Na determinação do tamanho da amostra, devem-se evitar tamanhos de amostra
pequenos, pois podem não fornecer resultados estatísticos aceitáveis, ao passo que,
devem-se evitar tamanhos de amostra grandes, uma vez que podem ser inviáveis.
Assim, o tamanho da amostra tem grande importância do ponto de vista econômico, já
que, tanto amostras pequenas quanto grandes, desperdiçam recursos. Além disso, quanto
maior o tamanho da amostra, maior o erro amostral. Assim, o objetivo da determinação
do tamanho da amostra é identificar o ponto ótimo entre esses dois extremos (Teles,
2007).
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Observa-se pelas Equações (2.21) e (2.22) que, independente do plano amostral
adotado, a determinação do tamanho da amostra depende do desvio padrão, que a priori
não se sabe. O que pode ser feito nestes casos é utilizar duas etapas, amostras pilotos,
desvio padrão da literatura, etc.

A avaliação do desempenho de um plano de amostragem/inspeção para manutenção
baseia-se na curva característica de operação/ocorrências, que indica a probabilidade de
falha de um ativo, em função do seu histórico/fração de falhas/defeitos. O nível de
qualidade/confiabilidade aceitável em uma inspeção por amostragem é a porcentagem
de defeitos relativos a determinado grupo de características de qualidade/confiabilidade
considerada aceitável para o ativo.

Observa-se, pelo descrito acima, que na definição de um plano de inspeção baseada em
amostragem, existe uma busca constante do equilíbrio entre eficiência estatística
(precisão do estimador) e custos. A amostragem por conglomerados ou áreas parece a
que mais se adequa ao caso deste trabalho. De certa forma, estes princípios já estão
estabelecidos nas técnicas apresentadas e propostas anteriormente, como a análise
multicritérios georreferenciada (Geocorrosão) e RBI. Uma abordagem de amostragem
conforme descrito, na forma literal, não foi adotada nesta pesquisa por limitação de
tempo e custo para o trabalho de campo.
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3
3 - Materiais e Métodos

3.1 - Metodologia
A metodologia empregada neste trabalho consiste, basicamente, no levantamento,
análise e diagnóstico integrados de dados que interferem no fenômeno da corrosão,
principalmente na sua questão cinética (taxa de corrosão), uma vez que este fenômeno
irá influir no planejamento da manutenção das fundações metálicas que estarão sujeitas
à defeitos ou falhas funcionais. Para a análise e integração dos dados e gerar programas
ou planos de manutenção, foram adotadas ferramentas específicas para análise e
tratamento dos dados. Estes dados foram obtidos de bancos de dados de empresas,
ensaios e inspeções feitas em laboratório e em campo. São eles:
•

Potencial de corrosão em circuito aberto (PCA ou OCP);

•

Resistência de polarização linear (Rp);

•

Resistência de ruído (Rr);

•

Umidade (percentual) do solo;

•

Resistividade elétrica do solo (ρ);

•

Temperatura (ºC) do solo;

•

pH do solo;

•

Impedância eletroquímica real e imaginária;

•

Teor (concentração) de sulfatos;

•

Teor de sulfetos;

•

Heterogeneidades (aeração diferencial);

•

Histórico de falhas/defeitos;

•

Dados financeiros/custos;

•

Dados geográficos que interferem nos parâmetros descritos acima.
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Foram também levantados dados históricos de defeitos e/ou falhas por corrosão das
fundações de LT da CEMIG GT, obtidos de inspeções de campo com técnicas
normalmente empregadas no setor elétrico (visual e/ou PCA). Após este levantamento
de dados, eles foram integrados e analisados utilizando metodologias já utilizadas para
outros tipos de ativos físicos, componentes e sistemas, como a RBI, desenvolvida e
muito utilizada pela indústria petroquímica, de petróleo e gás, e RCM, desenvolvida
pela indústria aeroespacial e muito utilizada em plantas industriais. Foi utilizada a
metodologia de análise multicritério georreferenciada, intitulada neste trabalho de
Geocorrosão, para definições de locais mais propícios a altas taxas de corrosão, e os
dados das estruturas, ou seja, os parâmetros estruturais de projeto, para a avaliação
global dos riscos. Uma particularidade em relação à coleta dos dados está no fato de as
incertezas e variabilidade destes dados poderem ser grandes, dependendo do dado e da
forma como foi conseguido. Assim, apesar de não terem sido feito cálculos das
incertezas dos dados (medições e ensaios), houve a comparação das técnicas,
metodologias e dados, de forma a confrontá-los para buscar os resultados mais precisos.

A Figura 3.1 resume o fluxo de informações e etapas para a criação do plano de gestão
da integridade estrutural das fundações metálicas de LT proposta nesta pesquisa.

FIGURA 3.1 – RESUMO DA METODOLOGIA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE
ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES METÁLICAS DE LT
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O trabalho consistiu de duas etapas: a primeira de coleta de dados para se determinar a
presença da corrosão em fundações e pés de torres de LT, a partir de ensaios em
laboratório, dados e inspeções em campo. Nesta etapa foi feita a caracterização do meio
ambiente eletroquímico no qual a fundação metálica está exposta, ou seja, as variáveis
que interferem nas reações eletroquímicas de corrosão, tanto em campo quanto em
laboratório. Na segunda etapa, foi realizada a análise integrada dos dados de interesse
para o fenômeno de modo a permitir elaborar planos de manutenção das fundações de
LT, baseado na metodologia RBI, que é muito aplicada a indústria do petróleo. Como
um dos principais problemas dos equipamentos e sistemas da indústria do petróleo é a
corrosão, acredita-se que seja possível sua aplicação. Assim, com esta metodologia, em
conjunto com a RCM, é possível responder à pergunta quando inspecionar/reparar as
fundações de LT. Já a pergunta onde inspecionar/reparar, a metodologia de análise
multicritério (álgebra de mapas), chamada aqui de Geocorrosão, utilizando ferramentas
SIG (georreferenciamento), foi utilizada.

A metodologia foi aplicada, em três LT piloto, a saber: LT Neves 1-Três Marias, LT
Barbacena 2-C. Lafaiete 1 e LT Jeceaba-Ouro Preto 2, todas com tensão de operação de
345kV. A escolha destas LT se deve às idades de operação diferentes (52, 34 e 28 anos,
respectivamente), regiões geográficas diferentes (centro-norte e sudeste de Minas
Gerais, respectivamente), histórico de inspeções, facilidade de acesso logístico, etc.

Os dados de ocorrência (histórico) de defeitos e/ou falhas por corrosão nas fundações de
LT no sistema de transmissão da CEMIG GT foram utilizados para simulações de
confiabilidade baseadas nas metodologias RCM e RBI.

Alguns dos dados utilizados de desempenho dos materiais das fundações frente à
corrosão, em laboratório, foram publicados por Lopes (2012).

3.1.1 – Ensaios, inspeções e medições

Foram feitas as seguintes medições em campo, e algumas em laboratório (Lopes, 2012):
•

Potencial de corrosão (OCP);
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•

Resistência de polarização linear (LPR);

•

Resistividade elétrica do solo;

•

Inspeção visual;

•

Ruído eletroquímico (EN);

•

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS).

A montagem para executar estas medições, com exceção da resistividade e inspeção
visual, usam basicamente a mesma montagem e procedimento. Os seguintes materiais e
equipamentos foram utilizados:
•

Potenciostato de campo, modelo Field Machine 1692, da marca inglesa ACM®;

•

Cabos para extensão das conexões do potenciostato, caso seja necessário;

•

Eletrodo de referência comercial de Cu/CuSO4, (RE);

•

Eletrodo auxiliar de aço inoxidável, contra-eletrodo, (CE);

•

Eletrodo de trabalho, amostra a ser analisada, (WE);

•

Medidor de umidade e condutividade do solo, modelo TRIME-TDR, marca
IMKO®.

A seguir, nas Figura 3.2 a 3.6, são apresentados o equipamento e suas conexões, os
eletrodos utilizados, as montagens experimentais para cada tipo de medida
eletroquímica citada acima, além da montagem para medição de umidade e
condutividade elétrica do solo.

1
2
4 3

1.
2.
3.
4.

Cabo para CE
Cabo para RE
Cabo do neutro
Cabo para WE

FIGURA 3.2 - POTENCIOSTATO DE CAMPO FIELD MACHINE E SUAS CONEXÕES (FONTE:
CETEC/SENAI)
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CE – Aço inoxidável

RE – Cu/CuSO4

FIGURA 3.3 - ELETRODOS EMPREGADOS NA MONTAGEM: CE E RE (FONTE:
CETEC/SENAI)

FIGURA 3.4 - SENSOR DE MEDIÇÃO DE UMIDADE, TEMPERATURA E CONDUTIVIDADE DO
SOLO (TRIME).
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WE

CE

RE

FIGURA 3.5 - MONTAGEM DOS ELETRODOS PARA AS MEDIÇÕES ELETROQUÍMICAS DE OCP,
LPR E EIS (FONTE: CETEC/SENAI)

WE

CE - Desligado

RE

FIGURA 3.6 - MONTAGEM DOS ELETRODOS PARA MEDIÇÃO ELETROQUÍMICA DE RE
(FONTE: CETEC/SENAI)
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Os procedimentos de medidas foram:
•

Escolher o pé da torre a ser analisada. Selecionar e lixar levemente a área de
onde são fixadas as garras do eletrodo (WE), conforme Figura 3.7 abaixo. Fixar
a garra o mais próximo possível do solo.

FIGURA 3.7 - PREPARAÇÃO DO ELETRODO WE PARA MEDIÇÃO ELETROQUÍMICA (FONTE:
CETEC/SENAI)
•

A aproximadamente 1 metro de distância do pé da torre a ser medida, coloca-se
no solo o eletrodo de referência de Cobre/Sulfato de cobre (RE), de modo que a
base fique totalmente imersa no solo.

•

A aproximadamente 1 metro de distância do pé da torre e do eletrodo de
referência, fixa-se o CE, que consiste de uma haste de aço carbono ou aço inox
de aproximadamente 1 metro de comprimento, conforme Figura 3.6. A Figura
3.8 mostra a montagem dos eletrodos. Conectam-se os cabos correspondentes.

O uso do potenciostato de campo, no caso da marca ACM®, seguiu as orientações do
manual do fabricante para realização das medições. Os parâmetros utilizados no
aparelho seguiram as experiências de laboratório (Lopes, 2012) e da literatura (Sebrão
et al., 2012).

Para a medição do potencial de corrosão foi adotado o tempo de estabilização
recomendado para fundações em grelha de torres que é de 120 segundos (Sebrão et al.,
2012). A medição do potencial de corrosão é a técnica mais usada para avaliar o grau de
corrosão de fundações metálicas de LT, de forma não intrusiva, utilizada na CEMIG
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(CEMIG, 2007) e no setor elétrico em geral. O potencial de corrosão é um dos
parâmetros eletroquímicos de mais fácil determinação experimental, com uso de
eletrodo de referência de Cobre/Sulfato de cobre e um multímetro, ao invés do
potenciostato, no caso da metodologia da CEMIG (CEMIG, 2007). Para determinação
do potencial de eletrodo de uma estrutura enterrada, usa-se geralmente um eletrodo de
referência de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) e um voltímetro de corrente
contínua, de alta resistência interna ou de alta impedância. Para executar a medição do
potencial estrutura/solo, conecta-se o terminal positivo do voltímetro no ponto de teste
da estrutura enterrada e o polo negativo deve ser ligado ao eletrodo de referência
Cu/CuSO4. É importante assegurar um bom contato da extremidade do eletrodo com o
solo e, no caso de solos secos, é conveniente o seu umedecimento com água (Dutra,
1999).

FIGURA 3.8 - MONTAGEM DOS ELETRODOS PARA MEDIÇÃO ELETROQUÍMICA (FONTE:
CETEC/SENAI)

A polarização é um dos métodos mais importantes no estudo da corrosão eletroquímica
(Fontana, 1987). Nesta técnica foram utilizados como eletrodo e eletrólito,
respectivamente, o metal (fundação) e o meio corrosivo de interesse (solo). A amostra,
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no caso a fundação ou pé de torre, é chamada de eletrodo de trabalho e uma corrente
aplicada entre este e um material inerte, neste caso aço inox, denominado eletrodo
auxiliar ou contraeletrodo. O potencial do eletrodo de trabalho foi medido com relação a
um eletrodo de referência, neste caso o cobre/sulfato de cobre. A corrente aplicada
equivale à diferença entre a corrente correspondente ao processo de redução e aquela
correspondente ao processo de oxidação. O dispositivo de inspeção, chamado
potenciostato ou galvanostato, opera emitindo uma corrente (∆I) e registrando a
variação do potencial elétrico (∆E), ou vice-versa, que ocorre entre a meia (semi) célula
e a fundação. Para pequenos valores em torno do potencial de corrosão (Ecorr), a
plotagem cartesiana é assumida de forma linear e a inclinação da reta é a resistência de
polarização (Rp). Foram aplicados potenciais na faixa de -20mV a +20mV do valor do
ocp, com velocidade de varredura de 10,02mV/Min. A área a ser aplicada é variável, de
acordo com a LT e projeto de fundação, no caso das torres de 345kV foi adotado a
medida de 6,5m2.

Na medição de EIS, os parâmetros foram os mesmos da etapa anterior, com faixa de
frequência de 0,05 a 10.000Hz, amplitudes de perturbação de ±10mV, escala de leitura
logarítmica e 50 leituras por teste.

Para realizar a medida de ruído eletroquímico, troca-se o cabo “eletrodo auxiliar” (CE),
pelo eletrodo de trabalho 2 (WE2), ou cabo terra em alguns equipamentos, e conecta-se
este na haste de aço, conforme apresentado na Figura 3.5. Os seguintes procedimentos e
parâmetros foram escolhidos no software do potenciostato:
•

Record a Reading Every: 0,5 seconds

•

Readings per test: 1024

•

Cell settle time: 0 seconds

•

Gain: x1

•

Internal counter resistor at start: Auto

•

Marque a janela “Potential measurenment”

•

Marque a janela “Galvanic measurenment”

•

Marque a janela “Auto ranging counter resistor during test”

•

Clique em OK e siga o mesmo procedimento dos outros métodos (seleção da
área, local de salvamento do arquivo, etc.)
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•

Tempo aproximado de ensaio: 20 minutos

Ao fim de cada medida, o programa mostrará o gráfico obtido. A medição é salva
automaticamente. Para a construção das curvas foi necessário, inicialmente, resgatar os
dados para, então, exportá-los para programas de obtenção de gráficos, tais como Excel,
Origin, entre outros, pois o software do potenciostato ACM® não permite aprofundar na
análise dos dados.

Para as inspeções visuais, foram feitas as escavações dos pés das torres/fundações, e
avaliado qualitativamente e quantitativamente por medição da espessura do perfil, o
grau ou estágio da corrosão. A escavação das grelhas de alguns pés/torres, foi escolhida
por facilidade de logística e atividades de campo para minimizar riscos de acidentes e
problemas ambientais. Foram também feitas medições da resistividade do solo,
medições de potenciais de corrosão (Pc) e análise de alguns parâmetros físico-químicos
do solo em laboratório.

A resistividade elétrica do solo é um parâmetro muito utilizado no projeto de uma LT,
uma vez que ela é usada para o dimensionamento do sistema de aterramento e para fazer
cálculos do desempenho ou probabilidade de falha de isolamento das LT devido a
sobretensões e impulsos, como os de natureza atmosférica (descargas). Dos 7 principais
critérios de avaliação de corrosividade de solos sugeridos na literatura, 5 usam como
parâmetro a resistividade (Silva, 2009). A baixa resistividade elétrica do solo indica que
há abundância de corrente fluindo entre áreas anódicas e catódicas na superfície do
metal, enquanto que em solos com alta resistividade há dificuldade do fluxo de elétrons.
As medições de resistividade na CEMIG são feitas pelo método dos quatro pontos
(Wenner) conforme instrução (CEMIG, 1994) com o equipamento chamado Megger ou
terrômetro.
Normalmente são realizadas três medições por torre, no sentido longitudinal da LT, com
espaçamentos entre hastes de 2, 4, 8, 16 e 32 metros (Figura 3.9) para execução das
medições. Esse método é muito utilizado no setor elétrico, inclusive ele é normalizado a
nível nacional (ABNT NBR 7117, 2012).
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MEGGER
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S
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P2

X

S/2

S/2

C2
##
S

Profundidade variável
entre 15 e 50 cm
PONTO DE MEDIÇÃO CENTRAL
DA TORRE

FIGURA 3.9 – ARRANJO GERAL PADRÃO DE MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO (FONTE:
CEMIG)

Para o cálculo, usa-se a seguinte Equação (3.1):

ρ = 2×π ×S× R

3.1

Onde:

ρ = Resistividade calculada, em Ω.metro
S = Espaçamento entre hastes conforme Figura 3.9
R = Resistência medida no aparelho, em Ω
Para K = 2 x π x S , existem os valores de K calculados para vários espaçamentos:
S (metro)
K

1
6,28

2
12,57

3
18,85

4
25,13

5
31,42

8
50,27

16
100,5

32
201,06

3.1.2 – Geocorrosão

Para possibilitar uma avaliação mais abrangente e verificar a aplicação prática dos
resultados, foram escolhidas duas LT de regiões distintas: uma da região centro-norte de
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Minas Gerais, a LT Neves 1-Três Marias, e outra da região sudeste de Minas Gerais, a
LT Barbacena 2-C. Lafaiete 1. Escolheram-se regiões distintas para verificar a
aplicabilidade e eficácia, tendo em vista que são ambientes geograficamente diferentes.
No caso da LT Neves 1-Três Marias, trata-se da LT com maior quantidade de
estruturas/fundações inspecionadas visualmente por escavação, o que torna mais fácil a
verificação da eficácia e possíveis ajustes a serem feitos na metodologia.

3.1.2.1 Aplicação da consulta a especialistas pelo método Delphi
O processo foi iniciado por uma palestra junto ao grupo de colaboradores, na qual foram
explicados os objetivos, como funciona a análise de multicritérios, relatando exemplos
de aplicações em outros estudos de caso, e apresentando como seria feita a consulta.

A partir daí, foi construída uma lista de e-mails com 15 participantes que receberam 3
rodadas de perguntas sobre a indicação das variáveis espaciais que influenciam no
fenômeno e o pedido de hierarquização da importância de cada um para o potencial de
risco de corrosão em linhas de transmissão. A Tabela III.1 mostra a relação de
participantes da pesquisa Delphi.

O resultado da consulta apresentou as seguintes variáveis elencadas pelos especialistas
com seus respectivos agrupamentos para facilitar o tratamento e hierarquização (Figura
3.10 e 3.11).
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Tabela III.1 – Participantes da pesquisa
Especialistas

Especialidade

Empresa

1

Engenharia

CEMIG D

2

Laboratório

CEMIG GT

3

Engenharia

CEMIG D

4

Engenharia

CEMIG GT

5

Pesquisa

CETEC/SENAI

6

Engenharia

CEMIG GT

7

Pesquisa

Lactec

8

Engenharia

CEMIG D

9

Pesquisa

CETEC/SENAI

10

Pesquisa

CEPEL

11

Engenharia

CEMIG D

12

Pesquisa

CETEC/SENAI

13

Manutenção de Campo

CEMIG GT

14

Engenharia

CEMIG D

15

Hidrometeorologia

CEMIG GT
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FIGURA 3.10 – VARIÁVEIS LEVANTADAS
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FIGURA 3.11 – AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS
Os entrevistados então hierarquizaram as variáveis por grau de importância (pesos) para
o risco de corrosão, o que, tiradas as médias, resultou na classificação a seguir
(FIGURA 3.12).

FIGURA 3.12 – RESULTADO DA SÍNTESE – ORDEM DE IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS
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A legenda da Figura 3.12 (em verde) tem-se o seguinte significado:
Peso 1 – Topografia do terreno – topografia menos complexas, menos íngremes;
Peso 2 – Clima – média da chuva total (mm) e temperatura média;
Peso 3 – Hidrografia – proximidade a corpos d’água;
Peso 4 – Histórico – média de descargas atmosféricas por km² da última década;
Peso 5 – Uso e Ocupação – proximidade a centros urbanos, a barragens, mineradoras,
aterros sanitários, lixões, garimpos, indústrias, áreas de agricultura, etc.;
Peso 6 – Solo – tipo de solo, textura, granulometria, permeabilidade, resistividade, pH e
agressividade.

Algumas variáveis citadas pelos especialistas, e que se referem ao tema solo, não foram
consideradas neste estudo devido à inexistência da informação, havendo a necessidade
de um mapeamento específico por amostragem de solo. São elas:
• Presença de cloretos, sulfatos e sulfetos (relacionada à agressividade do solo).
• Potencial Redox (medida associada ao grau de aeração indica o nível de oxigênio
presente no solo);
• Coeficiente de despolarização do solo (mede a agressividade do solo).

A hierarquização foi então transformada em pesos, que somam 100%, e traduzem o
grau de pertinência em relação ao conjunto. Os mais importantes somam 72%:
29% - 6 - Solo;
24% - 5 - Uso e Ocupação;
19% - 4 - Histórico.
Devido à ausência de dados histórico de corrosão em estruturas ou linha próximas, o
único dado adotado no histórico foi o de descargas atmosféricas.

Os considerados menos importantes somam 28%:
14% - 3 - Hidrografia;
9% - 2 - Clima;
5% - 1 – Topografia.
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3.1.2.2 Composição dos planos de informação (mapas)
Os dados necessários para o estudo foram obtidos junto a CEMIG, tais como: Incidência
de Descargas Atmosféricas, Temperatura Média Compensada e Precipitação. Os demais
dados foram da base de Solos da Embrapa, base de Hidrografia da Agência Nacional
das Águas, Modelo Digital de Terreno da NASA e Imagens de Satélite do Google. Os
seguintes mapas intermediários foram gerados:
•

Tipos de Solo, Granulometria, Textura, Permeabilidade, pH, Resistividade e
Agressividade

•

Uso e Ocupação do Solo

•

Descarga Atmosférica Média Anual

•

Precipitação Média Anual

•

Temperatura Média Anual

•

Proximidade a corpos d’água

•

Topografia

A escolha das variáveis citadas foi determinada pelas consultas Delphi aos especialistas
identificados pertencentes a concessionárias de distribuição, transmissão e centros de
pesquisa. As variáveis foram tratadas para comporem planos de informação,
posteriormente utilizados para comporem o “Índice de Risco de Corrosão”, que
apresenta áreas classificadas de acordo com o grau de risco (baixo, baixo a médio,
médio, médio a alto e alto) para a área-piloto.

3.1.2.3 Tratamento dos dados
Foram trabalhadas as bases de dados vetoriais, alfanuméricos (tabelas) e de imagens de
satélite com vistas ao cruzamento das variáveis e construção dos mapas de potencial de
risco.

A primeira etapa de todo projeto na área de Geoprocessamento é reunir a base de dados
disponíveis e compatibilizá-las. Como se trabalhou com dados produzidos por diversas
instituições foi necessário padronizar as unidades territoriais de integração, a projeção
cartográfica e a escala dos dados trabalhados. A projeção escolhida foi a Universal
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Transversal Mercator, SIRGAS 2000, fuso 23, e a escala cartográfica compatível com o
pixel de 30 metros de resolução (quadrado de 30m de lado).

Definidos os critérios mencionados, todas as camadas de variáveis foram convertidas
para formato matricial (raster).

Com isso, chegou-se ao seguinte quadro com as notas e a classificação (Tabela III.2):

Tabela III.2 – Classificação (notas) da suceptibilidade a corrosão
Classes de Susceptibilidade
Alto

10

Médio a Alto

7

Médio

5

Médio a Baixo

3

Baixo

1

Uma vez organizadas as camadas para a álgebra de mapas, foi estruturada a lógica de
combinação destas camadas. Este esquema é denominado “Árvore de Decisões”. A
Árvore de Decisões (Figura 3.13) é o esquema que retrata a construção das análises e as
sínteses parciais e final obtidas.
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FIGURA 3.13 – ESQUEMA DA ÁRVORE DE DECISÃO PARA CONSTRUÇÃO DAS ANÁLISES E
SÍNTESES PARCIAIS E FINAL

O procedimento de combinação de variáveis que apoia a análise de multicritérios é a
média ponderada, realizada pela álgebra de mapas traduzidos em camadas de
informação na forma de matrizes.

A fórmula da média ponderada aplicada é explicada na Equação (3.2):

3.2
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Sendo:
Aij – a posição na matriz de análise (linha/coluna), ou do pixel no mapa
n – número de mapas ou camadas de variáveis cruzadas
Pk – pontos percentuais ou peso atribuído ao mapa ou camada de variável k
Nk – graus de influência (de 0 a 10) da tipologia da variável para o risco final
avaliado
O valor de cada variável é atribuído segundo o componente de legenda, caracterizado
como “nota” e ponderado pelo “peso”.

A Figura 3.14 mostra o processo de análise multicritérios que foi adotada, comum a
toda análise multicritério geográfica.

FIGURA 3.14 – RESUMO DO PROCESSO DE ÁLGEBRA DE MAPAS ADOTADO

3.1.3 – Dados estruturais e cargas nas fundações das LT

Conforme mostrado na seção 2.2.1.3, as cargas nas fundações e nos pés das torres
advêm das hipóteses de cálculo das cargas nos diversos elementos da LT e as mesmas
devem resistir a estas cargas. Esta resistência é dada pela resistência mecânica do
elemento estrutural (limite de escoamento para os perfis metálicos, basicamente) e
também da resistência do solo, dada pelo peso específico, atrito de cisalhamento, etc.
Assim, como há muitas variáveis que interferem no dimensionamento da fundação (e da
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torre como um todo), trabalha-se com uma série ou família padronizada de torres e
fundações que irão ser aplicadas segundo algumas características do projeto da LT,
através dos chamados "Gráficos de Aplicação" (também conhecidos como Gráficos de
Utilização ou Diagramas de Utilização) de estruturas, que são representações
simplificadas das hipóteses de carregamento, e que são obtidos com mapeamentos de
ventos e critérios das normas técnicas vigentes por ocasião da concepção do projeto da
estrutura. As hipóteses de carregamento caracterizam as principais possibilidades das
solicitações mecânicas que cada estrutura pode estar submetida durante sua vida útil, e
durante as fases de construção, montagem e manutenção. Trata-se dos limites de
carregamentos estabelecidos pelo projeto baseados em dados globais das linhas que irão
influenciar no carregamento mecânico, que são o vão médio, o vão gravante e o ângulo
de deflexão da LT. O vão médio, também chamado de vão de vento, que nada mais é
que o comprimento da LT dividida pelo número de vãos (ou o vão anterior mais o
posterior da torre dividido por dois).

O vão gravante (ou vão de peso) que é o

comprimento de vão entre os pontos de inflexão das catenárias dos cabos no vão
anterior e posterior ao da torre representando o peso de cabo sobre o suporte, e o ângulo
de deflexão (mudança de direção) da LT no ponto (torre) considerada. No caso das
fundações, ainda há de se considerar se o solo é forte (de maior resistência) ou fraco,
obtido através de campanhas geotécnicas (ensaios em amostras de solo, sondagens,
etc.). Assim, constroem-se os chamados gráficos de aplicação das estruturas, com suas
respectivas fundações, baseadas em limites de vão médio, vão gravante e ângulo de
deflexão, como mostrado na Figura 3.15, onde a torre deve ser plotada dentro (ou
abaixo) dos limites da área delimitada pelo gráfico.

Neste trabalho não foi feito nenhum cálculo ou avaliação estrutural, mesmo porque foge
ao escopo deste programa de pós-graduação, mas sim elencar as estruturas com maior
aplicação (mais próximas ou acima dos limites explicados no parágrafo anterior), ou
seja, as estruturas que estão numa condição de carregamento mecânico maior em
relação a estes parâmetros de aplicação. Assim, as várias torres serão elencadas segundo
a sua aplicação de projeto, desconsiderando o parâmetro vão de peso (gravante). Isto
porque o vão de peso tem influência maior no cálculo do ângulo de balanço das cadeias
de isoladores para definição da cabeça da torre (distância elétricas na parte superior da
torre) dentro do estudo de coordenação de isolamento da torre (Liolyd e Zaffanella,
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1975), que não vem ao caso para este trabalho, já que para as cargas verticais, a
condição de compressão ou de tração máxima ocorre em dois pés adjacentes
simultaneamente: dois comprimidos e dois tracionados, com o vento máximo atuando
na direção transversal ao eixo da linha.

FIGURA 3.15 – GRÁFICO DE APLICAÇÃO DAS ESTRUTURAS TÍPICAS DE UMA LT (FONTE:
CEMIG)

O gráfico de aplicação (Figura 3.15) é construído verificando na árvore de carregamento
(cálculo estrutural), cada condição de utilização (aplicação) da estrutura por meio de um
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par de valores Vão médio x Vão gravante. Assim é estabelecido as linhas do gráfico que
são o limite onde se coloca uma determinada torres (ou estrutura) ou outra, de acordo
com o carregamento que ela suporta. Se uma determinada condição de utilização (para
vão médio e vão gravante) ficar fora das linhas limites de um gráfico de aplicação para
uma determinada torre, deve-se escolher outra torre mais resistente (normalmente mais
pesada) para que esta aplicação (ou condição de utilização) seja aceita com segurança.

3.1.4 - Estatísticas de vida das fundações baseada em RCM

Na análise de dados de vida foram feitas previsões sobre a vida das fundações metálicas
sujeitas à corrosão, ajustando uma distribuição estatística de dados de vida a partir de
dados históricos de ocorrências/inspeções da LT Neves 1-Três Marias. Isto foi feito
utilizando um Software de Confiabilidade, denominado Weibull++8® (Reliasoft
Corporation, 2012), a fim de obter gráficos com parâmetros de probabilidade. Através
dos gráficos foram iniciados os estudos de análise de falhas e manutenção do sistema
em estudo.

Como o tempo é uma medida comum de vida, dados de vida são frequentemente
chamados de “tempo até a falha” ou “tempo entre falhas”, que é o parâmetro melhor
para este estudo, já que a corrosão é um fenômeno cinético. Através de uma função
densidade probabilidade f(t), o modelo tradicional envolve a variável aleatória, tempo
até a falha (MTTF) ou tempo entre falhas (MTBF). Esse procedimento também é
adotado pela modelagem da variável aleatória de tempo de reparo e derivação da função
densidade de reparo g(t) (Carvalho, 2008).

Primeiramente, estimou-se a distribuição de probabilidade através do teste de aderência,
com o ajuste da melhor distribuição para que o resultado da modelagem de
confiabilidade seja o melhor possível. O software dispõe de vários métodos, como a
máxima verossimilhança, método de ranqueamento padrão, método dos limites
confiança, método do ranque, etc. No caso, o método adotado foi o da máxima
verossimilhança (MLE). A distribuição que melhor se adequou aos dados foi a Gama
Generalizada e os parâmetros obtidos da análise são mostrados na Figura 3.16.
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FIGURA 3.16 – TESTE DE ADERÊNCIA DAS DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS QUE MELHOR
FORAM RANQUEADAS E OS PARÂMETROS CALCULADOS

A partir do software, cálculos foram feitos e elaborados os gráficos de probabilidade de
falha, confiabilidade, mantenabilidade, etc.

3.1.5 – Inspeção Baseada em Risco (RBI)

A utilização da metodologia de Inspeção Baseada em Risco foi utilizada baseando em
cenários, ou seja, situações que mais se assemelham às encontradas nas fundações
metálicas de torres de LT, já que não é (ou seria) prático fazer uma simulação de RBI
por torre ou fundação, que no caso da CEMIG GT, por exemplo, são dezenas de
milhares.

Optou-se por seguir o que preconizam as normas API para este trabalho pelos seguintes
motivos:
•

Uso de software específico para análises de RBI baseado nestas normas;
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•

O principal mecanismo de falha dos equipamentos e componentes é a corrosão;

•

Aplica-se a componentes enterrados e de difícil acesso para inspeção
(tubulações, por exemplo), como é o caso das fundações metálicas de LT.

As análises de RBI foram feitas utilizando um software específico, denominado
Reliasoft RBI® (Reliasoft Corporation, 2014). O processo de análise é basicamente o
mostrado na Figura 3.17.

Como mostrado no item 2.3.5, o risco, que é a base para aplicação da metodologia RBI,
é definido pela Equação (2.9), onde a probabilidade de falha é calculada pela Equação
(3.3).

Pf (t) = gff × Df (t) × FMS

3.3

Onde:
Pf(t) – probabilidade de falha (eventos por ano)
gff – freqüencia genérica de falha (literatura)
Df – fator de dano
FMS – fator de avaliação do sistema de gerenciamento
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FIGURA 3.17 – PROCESSO SIMPLIFICADO DA FILOSOFIA RBI SEGUNDO A

NORMA API

(PENA, 2013)

A frequência genérica de falhas (tacha de falhas) é dada por dados da literatura, onde a
norma API 581 (2008) e o software utilizado usam uma determinada tabela (Tabela
III.3). No caso das fundações metálicas e pés de torres de LT, foram usados os valores
dos equipamentos tipo Pipe (tubulação), que acredita-se ser o mais parecido,
fisicamente e geometricamente, com os ativos em estudo nesta tese (fundações
metálicas).
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Tabela III.3 – Valores fornecidos pelo software para frequência de falhas (API 581,
2008).

O fator de dano Df(t) baseia-se nos mecanismos de dano ativos, nos materiais de
construção dos equipamentos (LT) e no processo envolvido, e depende das condições
físicas dos equipamentos e dos históricos de inspeção. Ele avalia estatisticamente o
montante de danos em função do tempo de serviço e da efetividade das inspeções em
quantificar os danos. Existe um fator de dano para cada mecanismo, a saber:
•

Perda de Espessura (Thinning) - Dfthin

•

Lining em Equipamentos (Component Linings) - Dfelim
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•

Danos Externos (External Damage) - Dfextd

•

Trincamento por Corrosão sob Tensão (Stress Corrosion Cracking) - Dfscc

•

Ataque por Hidrogênio a Alta Temperatura (High Temperature Hydrogen
Attack) - Dfhtha

•

Fadiga Mecânica - (Mechanical Fatigue – Only Piping) - Dfmfat

•

Fratura Frágil (Brittle Fracture) - Dfbrit

Havendo mais de um fator de dano, o fator de dano total será a soma dos fatores. No
caso deste estudo, foram usados os fatores de dano perda de espessura e danos externos,
que são mais condizentes com a aplicação, a fabricação e os danos encontrados,
historicamente, nas fundações e pés de torres. Neste caso, os processos para determinar
os fatores de danos encontram-se nas Figuras 3.18 e 3.19, respectivamente.

FIGURA 3.18 – DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DANO PARA PERDA DE ESPESSURA (API 581,
2008 TRADUZIDO)
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FIGURA 3.19 – DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DANOS EXTERNOS PARA COMPONENTES
FERROSOS (API 581, 2008 TRADUZIDO)

Os dados de entrada no software foram correspondentes ao uso de uma tubulação (Pipe)
de aço carbono, sem revestimento e sem isolação, temperatura ambiente de 20ºC,
transportando agua e outros atributos que se aproximam ao máximo do caso das
fundações metálicas e pés de torre de LT. A espessura mínima foi definida como 70%
da espessura de projeto dos perfis metálico das treliças em questão e os demais dados
foram usados os que mais se aproximaram aos das torres das LT em estudo fornecidos
pela CEMIG GT (Figura 4.30), inclusive as taxas de falha/defeitos por corrosão
observadas em inspeções. Procurou-se fazer variações nestes dados de entrada,
principalmente em taxas de corrosão (variou-se de 0,005 a 0,2mm/ano) e datas dos
planos de manutenção, para verificar a aderência e convergência da simulação.

O fator de avaliação do sistema de gerenciamento realiza uma avaliação por meio de um
questionário contendo 101 questões que somam 1000 pontos. O questionário é aplicado
em forma de auditoria técnica com funcionários da empresa de diversos setores:
Gerenciamento da Planta, Operação, Manutenção, Inspeção, Segurança e Engenharia. O
Software Reliasoft RBI®, assim como a norma API 581 (2008), fornece uma pontuação
média típica de 500 pontos para a análise que é considerada interessante para a
aplicação deste trabalho.
123

A análise da consequência em uma avaliação por RBI é feita para se estabelecer um
ranking de componentes em termos do risco, com o objetivo de se priorizar os
programas de inspeção. Existem dois níveis de análise de consequência: 1 e 2. O nível 2
abrange uma gama maior de fluidos, além de apresentar uma análise mais profunda,
sendo assim mais completo. Na análise de nível 2, as categorias de consequência são:
•

Inflamáveis e explosivas.

•

Tóxicas.

•

Não-inflamáveis e não-tóxicas.

•

Financeiras.

De acordo com API 581 (2008), são necessários 12 passos para determinar as
consequências, onde um grande foco é dado no vazamento de um fluido já que a norma
foi desenvolvida pela indústria do petróleo e as consequências socioambientais são
grandes. Os 12 passos são mostrados na Figura 3.20.

FIGURA 3.20 – PASSOS PARA A ANÁLISE DA CONSEQUÊNCIA
124

Então, como visto anteriormente, neste ponto a norma e o software dão uma ênfase à
questão socioambiental. Neste sentido, procurou-se a escolha do fluido que desse o
menor impacto socioambiental, no caso a água a temperatura ambiente. Embora um
vazamento de água gere impactos socioambientais, a falha de uma fundação de LT
também leva, catastroficamente, à falha estrutural de toda a LT, onde pode haver
impactos socioambientais, como a necessidade de corte de vegetação, obras civis, risco
de acidente com terceiros, etc. Ou seja, neste ponto a analogia é válida.

No cálculo das consequências financeiras, são levados em conta vários custos
associados à falha em questão, como custo de reparação/substituição, custo de danos em
outros equipamentos, perdas de operação, lesões e ambientais (todos em US$). Foram
adotados dados médios fornecidos pela CEMIG, já que depende muito do local onde há
a falha, se é uma região urbana ou rural, da dimensão (classe de tensão) da LT, etc.
Procurou-se fazer algumas variações nestes parâmetros de entrada para verificar se
houve grandes alterações e convergência.

O programa de inspeção é desenvolvido analisando os seguintes itens:
•

Qual o tipo de dano está sendo pesquisado.

•

Onde se deve procurar por ele.

•

Como procurar pelo dano ou qual técnica utilizar.

•

Quando e com que frequência deve-se inspecionar.

•

Dados de Projeto e Construção (tipo e função do equipamento, material de
construção, tratamento térmico, espessura nominal, etc.).

•

Dados de Processo (temperatura, pressão, contaminantes: Cl-, CN-, sais de NH3,
taxa de escoamento, etc.).

•

Histórico do Equipamento (data da última inspeção, análise de falha, atividades
de manutenção, informação sobre substituição/modificação, etc.).

•

A correta identificação dos mecanismos de dano e modos de falha, para todos os
equipamentos, é essencial para a qualidade e eficácia da avaliação por RBI.

•

Um especialista em corrosão ou metalurgia deve ser consultado para essa
finalidade.
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•

Condições de processo (normais e anormais) devem ser consideradas na
avaliação.

•

Os mecanismos de dano, taxas e susceptibilidade são os dados de entrada
primários na avaliação da probabilidade de falha.

3.1.6 – Custos para a Gestão do Ativo, Avaliação da Integridade e Vida Útil das
Fundações Metálicas de LT

Os custos de inspeção, manutenção e reparo das fundações e pé de torres é fortemente
variável, já que depende muito do estágio em que a corrosão se encontra, local da torre,
dimensão (classe de tensão), quantitativos, etc. Assim, serão usados dados médios
apurados em relatórios, propostas comerciais e dados abertos e publicados pela CEMIG
dos últimos 5 anos.

3.2 – Materiais
As características dos materiais utilizados nesta pesquisa foram levantadas em
laboratório por Lopes (2012) e Alvial et al. (2013). Os materiais que compõem o meio
eletroquímico típico para esta pesquisa são o aço das fundações e o solo. Foram
caracterizados dois solos típicos do estado de Minas Gerais, onde encontram-se as
fundações das LT que representam o universo amostral utilizado neste trabalho.

3.2.1 – Caracterização dos componentes estruturais

As fundações metálicas são fabricadas em aço carbono e galvanizadas a quente. No caso
dos perfis L (cantoneiras) que compõem as fundações em grelha, o aço utilizado é o
ASTM A572 G50, laminado a quente. Este é um aço com baixo teor de carbono, alta
resistência mecânica e baixa liga, que apresenta um limite de escoamento mínimo de
345Mpa. A composição química de norma deste tipo de aço é C<0,23%; Mn<1,35%;
P<0,04%; S 0,15-0,40% (ASTM A572/A572M, 2013). O aço das hastes de estaiamento
é do tipo SAE 1045 forjado a quente, com composição química de C 0,43 – 0,50%; Mn
0,6 – 0,9%; Si<0,4%; P<0,04% e S<0,05% e limite de escoamento mínimo de 320Mpa.
Nos dois casos, o tratamento térmico utilizado é o de normalização.
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Os ensaios de caracterização foram realizados em amostras de perfis de fundações tipo
grelha, fornecida pela empresa DAMP ELETRIC. Os ensaios foram feitos com
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e seu detector de energia dispersiva (EDS) e
difração de raios X. Na Figura 3.21 estão apresentados resultados típicos da
caracterização dos perfis.

FIGURA 3.21 – MEV DA SUPERFÍCIE DE AÇO GALVANIZADO COMO RECEBIDO (IMAGEM DE
ELÉTRONS RETROESPALHADOS), PONTOS ANALISADOS POR EDS E DIFRATOGRAMA DE
RAIO X (FONTE: LOPES, 2012)

Outro aço estrutural muito comum e usado em estruturas de LT mais antigas é o aço
ASTM A36 (ASTM A36/A36M, 2012). Trata-se de um aço carbono de média
resistência mecânica, menor que a do aço ASTM A572. O aço ASTM A36 contém
carbono (0,26%), manganês (0,75%), e impurezas de enxofre (máximo de 0,05%) e
fósforo (máximo de 0,04%). Este aço também é muito utilizado nas estruturas de LT nas
chapas de ligação de perfis, chamadas de “cobre junta”.

Os parafusos têm uma especificação diferente dos perfis e chapa, tanto em termos de
composição e tratamento, que varia muito de fabricante e época em que a estrutura foi
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fabricada. Apesar desta diferença, usa-se aço estrutural nestes parafusos e porcas da
série ASTM A.

3.2.2 – Caracterização dos solos

Foram feitos estudos de caracterização em dois solos de duas regiões distintas do Estado
de Minas Gerais analisando-se textura e agressividade. Uma amostra foi retirada
próxima a estrutura estaiada Nº 51, estai C (haste) da LT Jaguara-São Simão, 500kV,
onde verificou-se um estágio avançado de corrosão levando inclusive ao rompimento
total da haste da fundação do referido estai (CEMIG, 1991). Apesar desta última não
fazer parte da pesquisa principal desta tese, achou-se interessante a análise do solo deste
caso. A segunda amostra foi retirada da estrutura autoportante Nº 22 da LT Neves 1Três Marias, 345kV, onde também houve um caso avançado de corrosão. A
profundidade de coleta para ambas as amostras foi a 1,5m de profundidade,
aproximadamente.

A caracterização da textura foi medida com o conforme procedimentos adotados por
Ruiz (2005), que consistem em uma adaptação dos manuais editados pela Embrapa,
1979 e Embrapa, 1997. O método baseia-se, resumidamente, em três etapas, (a)
remoção de agentes cimentantes e floculantes; (b) dispersão da amostra de solo e (c)
quantificação das frações do mesmo. Na última etapa, o peneiramento separa as frações
areia grossa e fina e a sedimentação é usada na separação de frações silte e argila.

A agressividade foi feita medida com o critério de Steinrath (Trabanelli et al., 1972), em
que são atribuídos índices parciais para cada um dos parâmetros físico-químicos: pH,
resistividade, potencial redox, concentração de íons sulfato, sulfeto e cloreto, que,
segundo o autor, influenciam na corrosividade do solo. Também foram realizadas
medidas de resistividade em função da umidade e da capacidade de retenção de água.
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4
4 – Resultados e Discussão

4.1 - Ensaios Eletroquímicos em Laboratório
Foram feitos ensaios eletroquímicos nos laboratórios do CETEC/SENAI DR-MG com o
objetivo de caracterizar o fenômeno em laboratório e posteriormente adaptá-los em
campo. A metodologia e resultados foram publicados por Lopes (2012), Alvial et al.
(2013), Lopes et al., 2014 e Lopes et al. (2013).

Os resultados de análise dos solos mostraram que os ensaios eletroquímicos foram
condizentes com a avaliação da agressividade proposta pelo critério de Steinrath
(Trabanelli et a., 1972), apesar das diferenças físicas entre os dois solos (sobretudo a
cor), não considerando os parâmetros resistividade e umidade, pois foram adotados
extratos aquosos de solo, e ambos foram classificados como baixa corrosividade ou sem
agressividade. Estes parâmetros devem ser medidos em campo. Talvez por isto os
resultados indicassem que os meios e materiais formaram um sistema sem agressividade
ou pouca agressividade pelo critério, o que não correspondeu à prática. Contudo, a
caracterização do solo pelo critério empregado foi válida e possível de ser usada, com
algumas considerações, dentro de um plano de inspeção e avaliação de vida útil. Além
disso, os ensaios eletroquímicos podem ser adaptados e parametrizados para aplicações
em campo, tornando-se uma opção para inspeção e critério de vida útil.

O resultado das caracterizações das amostras de perfis mostra que o revestimento e
substrato estão de acordo com o que sugere as normas técnicas (ABNT NBR 6323,
2007).
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4.2 – Inspeções e pesquisas em campo
Foram obtidos e usados dados de medições e ensaios de duas LT, basicamente: LT
Neves 1-Três Marias e LT Barbacena 2-Conselheiro Lafaiete 1, ambos em 345 kV de
tensão de operação. Foram também obtidos dados de um campo de teste de fundações
metálicas tipo grelha em escala reduzida, que foi instalada no ano 2000 pela CEMIG.

4.2.1 Medições e Ensaios na LT Neves 1-Três Marias, 345kV

A LT Neves 1-Três Marias, 345kV, entrou em operação em 1962. Suas fundações
constituem-se de perfis de aço galvanizado tipo L e U, em forma de pirâmide,
enterradas diretamente no solo, chamada de grelha (Figura 2.5). A LT Neves 1- Três
Marias têm 630 estruturas, e destas 479 já foram inspecionadas com escavação e
avaliação visual/dimensional da corrosão nos anos de 2004 e 2005. Ou seja, mais de ¾
desta linha teve pelo menos um pé/fundação da estrutura avaliado, e por isto ela foi a
escolhida.

Em dezembro de 2012, foi feita pela empresa Intron Brasil em conjunto com a CEMIG,
inspeção em 17 estruturas desta LT utilizando técnica não intrusiva (sem escavação). A
técnica utilizada foi a resistência de polarização linear (RPL ou LPR do inglês).

Não existe um critério bem claro para definição dos níveis de corrosão através da
utilização do potencial de eletrodo ou potencial de corrosão. Na própria CEMIG e no
setor elétrico em geral, existem instruções e critérios que estipulam a perda da camada
de zinco e o início da corrosão do aço a partir de -0,85 V e em outros em -0,7 V ou mais
positivo (menos negativo) (CEMIG, 2007 e Passos et al., 2000). A medida do potencial
de corrosão pode dar indicação do comportamento frente à corrosão com o tempo. No
entanto, não fornece nenhuma indicação da velocidade de corrosão (Wolynec, 2003),
como já foi inclusive relatado (Braga et al., 2006), podendo dar falsos indicativos de
acordo com o critério adotado.
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Os resultados encontrados na campanha de manutenção da CEMIG realizada no período
de 2004 e 2005 estão sumarizados na Figura 4.1, em diferentes regiões de Minas Gerais
(Figura 4.2).

Como pode ser observado, 13% das estruturas inspecionadas passaram por intervenção
e apresentaram problemas de corrosão. Dessa porcentagem aproximadamente metade
dos casos incidem em problema de aeração diferencial, localizados na interface
solo/atmosfera, conforme apresentado anteriormente (Braga et al., 2006). A Figura 4.3
ilustra um caso típico de corrosão por aeração diferencial que ocorreu em um montante
da linha Neves 1– Três Marias inspecionada em dezembro de 2012.

FIGURA 4.1 – RESULTADO DA CAMPANHA DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELA CEMIG NO
PERÍODO DE 2004 E 2005.

131

FIGURA 4.2 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS LT INSPECIONADAS NESTA CAMPANHA DE
2004 E 2005

FIGURA 4.3 – OCORRÊNCIA DE CORROSÃO POR AERAÇÃO DIFERENCIAL OBSERVADO EM
UM MONTANTE DE UMA DAS TORRES INSPECIONADAS EM DEZEMBRO DE 2012.

Na Figura 4.4 estão apresentados os valores de corrente de corrosão (mA/ano) obtidos
para as 17 torres com suas respectivas pernas inspecionadas da linha de Neves 1– Três
132

Marias, obtidos em dezembro de 2012 com ensaio RPL. Algumas estruturas tais como
608 e 618 passaram por substituição de componentes em 2004 e 2005.

FIGURA 4.4 – CORRENTE DE CORROSÃO OBTIDA PELA TÉCNICA DE LPR PARA AS
TORRES/PÉS INSPECIONADAS EM DEZEMBRO 2012. NOTA: OS NÚMEROS IDENTIFICAM
AS TORRES E AS LETRAS OS RESPECTIVOS PÉS/FUNDAÇÕES.

Pela Figura 4.4 observa-se que apenas as estruturas 609 e 618 foram consideradas em
estágios de corrosão mais avançados (Icorr>1,0mA, Passos et al., 2000), sendo que as
demais estruturas estariam com grau de corrosão insignificantes. Os resultados de
potencias de corrosão das torres inspecionadas estão apresentados na Figura 4.5.

FIGURA 4.5 – MEDIDAS DE POTENCIAL DE CORROSÃO MÉDIO DAS QUATRO PERNAS DAS
TORRES DE TRANSMISSÃO REALIZADAS NA INSPEÇÃO DE DEZEMBRO DE 2012.
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Pelos critérios adotados em procedimentos internos da CEMIG (CEMIG, 2007) todas as
estruturas inspecionadas apresentam potenciais de corrosão indicativos da necessidade
de intervenção, ou seja, com valores >-800mV. A grande maioria das estruturas
encontram-se em estágios mais críticos de corrosão com potenciais >-400mV.

Comparando-se os resultados obtidos pela LPR (Figura 4.4) e medidas de potencial de
corrosão (Figura 4.5) percebe-se que existe uma diferença de orientação em termos das
ações de manutenção que deveriam ser tomadas a partir dos critérios de cada técnica.
Pela técnica LPR somente as torres 609 e 618 deveriam passar por manutenção,
enquanto as medidas de potencial indicam que seria necessária inspeção visual com
ações subsequentes em todos os locais, tais como recuperação e proteção catódica,
dependendo do resultado encontrado.

A torre 572 pode ser tomada como comparativo entre as duas técnicas. Em 2004 e 2005
ela encontrava-se dentro dos 13% das torres que passaram por intervenção (Figura 4.1).
Na inspeção de dezembro de 2012 a medida de potencial dessa mesma torre indicava
novamente necessidade de inspeção visual (Figura 4.5). Entretanto o valor da corrente
de corrosão obtido no ensaio LPR mostra que a torre 572 encontra-se preservada. Desta
forma, com os procedimentos e amostragem adotados nessa inspeção de 2012, não foi
possível obter convergência de resultados entre as técnicas.

Apesar de não ter sido medida nessa campanha de inspeção de 2012, a resistividade da
torre 593 foi medida no ano de 2003, conforme instrução (CEMIG, 1994), onde foi
registrado o valor de 284,66ohm.m. Embora não se tenha feito medição de potencial de
corrosão ou resistência de polarização desta torre, foi feita inspeção visual com
escavação que verificou um estado/grau de corrosão inicial/médio, com perda média de
5% de material da seção transversal do perfil metálico do pé (montante), coerente com a
avaliação de agressividade de Steinrath (Trabanelli et al., 1972). Entretanto, há de se
avaliar a capacidade de retenção de água e saturação do solo, pois este influi
diretamente na resistividade e em outros processos eletroquímicos. Assim, o período do
ano (seco ou úmido) deve ser levado em conta, além da distância entre os pontos de
medição (hastes ou eletrodos) que estabelecem a profundidade do solo na qual a
resistividade se refere (Serra, 2006).
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4.2.2 Inspeções e Medições das LT Conselheiro Lafaiete 1-Barbacena 2 e JeceabaOuro Preto 2

Foram feitas inspeções em 12 pés (fundações) de torres da LT Lafaiete 1-Barbacena 2 e
3 pés da LT Jeceaba-Ouro Preto 2. Estas LT foram escolhidas devido ao fato de se ter
poucas informações sobre corrosão em LT desta região do estado, e terem idade de,
aproximadamente, 30 anos de instalação/operação, e com características estruturais
semelhantes à da LT Neves 1-Três Marias.

As inspeções foram feitas nas seguintes estruturas da LT Lafaiete 1-Barbacena 2: 191,
192, 193, 194, 198, 199, 201,202, 203, 207, 208 e 209. Na LT Jeceaba-Ouro Preto 2 as
estruturas inspecionadas foram: 111, 112 e 113.

Os resultados de inspeções visuais não indicaram nenhum estágio avançado de
corrosão/deterioração das fundações, mesmo em alguns locais onde foram encontrados
locais com presença de água nas estruturas 191 e 192. Nestas torres, foi encontrada
corrosão em estágio inicial, com perda da galvanização em alguns pontos de algumas
estruturas.

Os potenciais de corrosão medidos conforme metodologia CEMIG (CEMIG, 2007)
variou de -0,335V a -0,556V. A interpretação das medições pela Tabela II.7 indicaria
perda acentuada da camada de zinco e corrosão inicial do substrato de aço, ou perda
completa da camada de zinco e nível de corrosão médio a intenso. Entretanto, não foi
observado este nível/estágio de corrosão na inspeção visual em campo. Isso reforça que
o uso do OCP unicamente apresenta muitas incertezas grandes e pouca confiabilidade.

Nas medições feitas no solo destas torres (agressividade e resistividade), os resultados
mostraram convergência, já que as análises físico-químicas indicaram solo ligeiramente
agressivo, conforme critério Steinrath (Trabanelli et al., 1972) mundialmente adotado e
difundido. Conforme critério adotado pela NBS (NBS, 1962), o solo foi classificado
como pouco corrosivo ou muito pouco corrosivo. As estruturas 192, 193 e 208

135

apresentaram alguma alteração na avaliação da agressividade de Steinrath, sem,
contudo, alterar a classificação do solo quanto a agressividade.

Como pode ser visto na Figura 4.6, realmente o comprometimento da fundação metálica
pela corrosão é pequeno e inicial. Na maioria das grelhas ainda existia galvanizado em
bom estado. Vale ressaltar que estas grelhas foram pintadas na região de afloramento
ar/solo (com revestimento a base de alcatrão de hulha), fio contrapeso de aço
galvanizado e conectado longe (abaixo) da região de aeração/afloramento, como pode
ser visto na Figura 4.6. Em algumas grelhas houve também a concretagem parcial da
mesma. Estes critérios construtivos não são comuns em LT de acordo com a CEMIG.
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FIGURA 4.6 – FOTOS DAS INSPEÇÕES VISUAIS REALIZADAS NO CAMPO

4.2.3 Medições e Inspeções no campo de teste da SE Barreiro

Outra experiência realizada foi com cupons de grelhas em escala reduzida. Foram
enterradas duas grelhas em escala reduzida no mesmo local (SE Barreiro – Belo
Horizonte/MG) a cerca de 3m de distância uma da outra, sendo uma com corrosão
137

inicial da camada de zinco e a outra como de fábrica (nova). Apesar de os perfis
utilizados não serem de fundações em grelha, onde a espessura da camada de zinco é
normalmente maior, tentou-se reproduzir nestes cupons a geometria de uma grelha de
LT, inclusive colocando o fio de aterramento (contrapeso). A Figura 4.7 mostra detalhes
destes cupons.

FIGURA 4.7 – DETALHES DOS CUPONS DE GRELHA EM ESCALA REDUZIDA
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Nestes cupons foram feitas as seguintes medições:
1. Medição da massa inicial (em 2000) e depois de 13 anos (2013);
2. Medição do potencial de corrosão em três pontos diferentes do cupom (ver
Figura 4.7) no momento inicial;
3. Medição da resistividade no momento inicial (em 2000);
4. Ensaio de agressividade do solo;
5. Medição média das espessuras dos perfis metálicos.

Os resultados obtidos foram:
1. Na grelha mais corroída, o potencial de corrosão ficou em torno de -0,264V,
enquanto na grelha menos corroída o potencial ficou em -0,57V;
2. A variação do ponto onde foi colocada a semi-célula (meia-célula) não alterou
significativamente os resultados, exceto quando a proteção catódica estava
ligada;
3. O fato de o contrapeso (aterramento) estar conectado ou não, não alterou
significativamente os resultados, exceto quando a proteção catódica estava
ligada;
4. A medição do potencial de corrosão em pontos diferentes do cupom não alterou
o resultado da medição;
5. As grelhas tiveram perda de massa de 0,5kg (grelha nova) e 1,4kg (grelha
velha), o que equivale a perda de massa de 2% e 5,9%, respectivamente,
condizente com as perdas de espessura dos perfis medidos;
6. A resistividade medida teve o comportamento em relação a profundidade,
medida conforme CEMIG (1994), mostrado na Figura 4.8;
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FIGURA 4.8 – VARIAÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM RELAÇÃO À PROFUNDIDADE DO
TERRENO

7. Os resultados de ensaios físico-químicos para a classificação da agressividade da
corrosão conforme Steinrath classificou o solo neste campo de teste como
ligeiramente agressivo, conforme Figura 4.9;

FIGURA 4.9 – ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO SOLO ONDE OS CUPONS FORAM ENTERRADOS
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A Figura 4.10 mostra detalhes dos dois cupons enterrados, como estágio da corrosão, da
proteção catódica fotovoltaica e dos pontos onde são feitas as ligações para medição.

Os resultados das inspeções e medições mostram que a perda de massa por corrosão foi
condizente com a resistividade elétrica do solo medida, e em todos os critérios de
classificação de corrosividade indicam como pouco corrosivo. Os potenciais de
corrosão medidos, na época em que enterradas, estariam classificados como com perda
acentuada ou total da camada de zinco e corrosão em nível avançado, conforme Tabela
II.7. Já a classificação de corrosão conforme a Tabela II.1, indica como solo não
corrosivo, e usando o potencial de corrosão e a resistividade elétrica do solo (Tabela
II.6) é classificado como pouco corrosivo ou moderadamente corrosivo. Considerando
pelas fotos e perda de massa/seção de material, podemos dizer que o critério que usa os
dois parâmetros (resistividade do solo e potencial de corrosão) é o mais indicado para
indicar o progresso da corrosão. O potencial de corrosão, apesar de não indicar a taxa de
corrosão, indicou uma tendência que se confirmou após 13 anos. Entretanto, nesta
campanha, não foi possível verificar a presença de aeração diferencial devido ao não
afloramento do metal.
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Cupons menos corroídos

Cupons mais corroídos
FIGURA 4.10 – FOTOS DOS CUPONS DE GRELHA EM ESCALA MONITORADOS (APÓS 13
ANOS), COM DETALHES DOS FIOS CONTRAPESOS, PROTEÇÃO CATÓDICA E CUPONS DE
MEDIÇÃO.
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4.2.4 Medições e ensaios eletroquímicos em campo

A seguir estão apresentados os resultados obtidos com a visita a quatro torres de
transmissão da CEMIG, duas da Linha Neves 1-Três Marias (Figura 4.11) e duas da
Linha Lafaiete 1-Barbacena 2 (Figura 4.12), para testar a aplicação das técnicas de
potencial de circuito aberto, resistência à polarização linear, ruído eletroquímico e
espectroscopia de impedância eletroquímica.

FIGURA 4.11 - TORRES DA LINHA DE TRANSMISSÃO NEVES-TRÊS MARIAS (NÚMEROS 607
À ESQUERDA E 608)

FIGURA 4.12 - TORRES DA LINHA DE TRANSMISSÃO BARBACENA-LAFAIETE (NÚMEROS
191 À ESQUERDA E 198)
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A.

Torre 607 (Linha Neves 1-Três Marias)

A Tabela IV.1 apresenta os resultados das medições eletroquímicas e físicas realizadas
na estrutura do pé (B) da torre. Na Figura 4.13 está apresentada uma imagem da torre
607, podendo-se observar à direita o pé (B) em processo de escavação. Usou-se a
codificação usada nas LT para identificar os quatro pés/fundações como ABCD.

Tabela IV.1 - Dados de potencial de circuito aberto, resistência à polarização e de ruído,
resistividade, umidade e temperatura do solo para o pé B da Torre 607.
Parâmetros eletroquímicos e
físicos

Valores

PCA (V) – Cu/CuSO4

-0,445

Rp (Ω.cm2)

13x106

Rr (Ω.cm2)

21x106

ρ (Ω.cm)

505.800

Umidade (%)

21,6

Temperatura (°C)

21,5

FIGURA 4.13 - TORRE 607 DA LINHA DE TRANSMISSÃO NEVES-TRÊS MARIAS.

144

Na torre 607 foram testados três pés (A, B e C), sendo que em dois deles (A e C), não
foi possível levantamento de dados que possibilitassem a geração de gráfico de
impedância e de polarização linear. Os problemas ocorreram em função da baixa
condutividade do solo e falta de contato dos cabos.

O potencial de circuito aberto para o pé B da torre 607 foi de -445mV, o que
corresponde a uma estrutura com corrosão leve. Se forem utilizados os valores de
resistência obtidos por ruído eletroquímico e por polarização linear, e forem
relacionados com os critérios utilizados pelo CEPEL (Sebrão et al., 2012) para
classificar os riscos de manutenção nas estruturas, observamos que o pé B da torre 607
se encaixa no risco de manutenção por corrosão baixo.

As medidas de impedância eletroquímica estão apresentadas no diagrama de Nyquist
ilustrado na Figura 4.14 obtido para o pé B da torre 607 em que se pode observar um
formato linear no plano, similar ao já obtido na estação experimental (Lopes ,2012,
Alvial et al., 2013 e Lopes et al., 2013) para uma amostra parcialmente corroída.

FIGURA 4.14 - ESPECTRO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA NO PLANO NYQUIST DA TORRE
607- PÉ B.
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Como observado por Lopes (2012), Alvial et al.(2013) e Lopes et al.(2013), este tipo de
curva poderia corresponder a estruturas com alguma porcentagem de corrosão
(parcialmente corroídas).

Na fotografia da Figura 4.15, observa-se o pé B da torre 607 após desenterramento. O
serviço de escavação e inspeção visual foi realizado pela empresa THRUD Construtora
que, em seu relatório, apresenta a seguinte observação: “Risco pequeno – perda da
espessura da galvanização em pontos isolados”.

FIGURA 4.15 - FOTOGRAFIA DO PÉ 607-B APÓS ESCAVAÇÃO.

O conjunto de resultados obtidos mostra que as técnicas eletroquímicas estão coerentes
com o aspecto das torres observado após escavação. Neste caso particular, o pé da torre
apresenta perda de espessura em pontos isolados, o que não compromete, a princípio, a
integridade da estrutura.
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B.

Torre 608

Para torre 608 foram obtidos resultados reprodutíveis do pé D. O valor de potencial de
circuito aberto encontrado para esta torre foi de -0,433V, similar ao da torre 608, o que
indicaria certo grau de corrosão já em processo.

A Tabela IV.2 apresenta os resultados dos parâmetros eletroquímicos obtidos para torre
608, além de temperatura, resistividade e umidade do solo no momento das medições.

Tabela IV.2 - Dados de potencial de circuito aberto, resistências, resistividade,
temperatura e umidade do solo para o pé D da torre 608.
Parâmetros eletroquímicos e físicos

Valores

PCA (V) - Cu/CuSO4

-0,433

Rp (Ω.cm2)

6x106

Rr (Ω.cm2)

8x106

ρ (Ω.cm)

446.511

Umidade (%)

31,8

Temperatura (°C)

16,8

Relacionando os valores de resistência (obtidos por ruído eletroquímico e por
polarização linear) e de potencial de circuito aberto aos critérios da Tabela II.1, para
classificar os riscos de manutenção nas estruturas, observa-se que o pé D da Torre 608
se encaixa no risco de manutenção baixo.

A Figura 4.16 apresenta a imagem da torre 608 e o pé (D) em processo de escavação.
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FIGURA 4.16 - TORRE 608 DA LINHA NEVES-TRÊS MARIAS

Na Figura 4.17, pode-se observar novamente o formato linear no plano de Nyquist da
resposta do pé D da torre 608, muito similar ao da Figura 4.13, correspondente à torre
607- pé B.

FIGURA 4.17 - ESPECTRO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICO NO PLANO NYQUIST DA TORRE
608-D.
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Similarmente à torre 607, o formato do gráfico de espectroscopia de impedância
correspondente ao pé D da torre 608 pode ser relacionado às respostas obtidas para as
amostras ensaiadas por Lopes (2012), Alvial et al. (2013) e Lopes et al. (2013). Como
já mencionado, este tipo de curva poderia corresponder a estruturas com alguma
porcentagem de corrosão (parcialmente corroídas).

Na imagem da Figura 4.18, observa-se a o pé D da torre 608 desenterrado. O serviço de
escavação e inspeção visual, como no caso da torre 607, foi realizado pela THRUD
Construtora que, em seu relatório, apresenta a seguinte observação: “Risco pequeno –
perda da espessura da galvanização em pontos isolados”.

FIGURA 4.18 - VISTA DA TORRE 608-D APÓS ESCAVAÇÃO.

Como relatado para a torre 607, o conjunto de resultados obtidos mostra que as técnicas
eletroquímicas são concordantes com o resultado de escavação. Neste caso particular, o
pé da torre apresenta perda de espessura em pontos isolados, o que não compromete sua
integridade estrutural.
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A. Torre 191 (Linha Lafaiete 1-Barbacena 2)

A Figura 4.19 apresenta uma imagem da torre 191 da linha Lafaiete 1-Barbacena 2.
Nesta torre foi avaliado o pé A.

FIGURA 4.19 - TORRE 191 DA LINHA LAFAIETE-BARBACENA.

A Tabela IV.3 apresenta os resultados dos parâmetros eletroquímicos obtidos para torre
191, além de resistividade, temperatura e umidade do solo no momento das medições.

Tabela IV.3 - Potencial de circuito aberto, resistências, resistividade e umidade do solo
medidos na Torre 191.
Parâmetros eletroquímicos e físicos

Valores

PCA (V) - Cu/CuSO4

-0,702

Rp(Ω.cm2)

18x106

Rr(Ω.cm2)

0,6x106

ρ (Ω.cm)

11.602

Umidade (%)

31,8

Temperatura (°C)

28,0
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Como se observa na Tabela IV.3 e II.4, o valor de potencial de circuito aberto é mais
negativo que os observados na linha Neves 1-Três Marias. Pelo valor, infere-se que
existe princípio de corrosão, mas em grau mínimo comparado aos casos anteriores.
Embora as resistências de ruído e de polarização sejam divergentes, levando a diferentes
entradas na tabela do CEPEL (Tabela II.1), o risco ainda é de moderado a baixo não
necessitando de nenhuma intervenção.

No caso do espectro de impedância para este pé da torre 191, apresentado na Figura
4.20, observou-se que é muito similar às curvas das torres da linha Neves 1-Três
Marias. Como não está sendo considerada uma análise quantitativa dos resultados de
impedância, somente podemos afirmar que existe ocorrência de corrosão inicial nesta
estrutura enterrada.

FIGURA 4.20 - ESPECTRO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICO NO PLANO NYQUIST DA TORRE
191- PÉ A.

Na Figura 4.21 está apresentada uma imagem da escavação do pé A da Torre 191. Não
se pode observar claramente o estado do pé enterrado em função da presença de água,
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mas no relatório de inspeção visual da construtora THRUD conclui-se que existe um
“risco pequeno com perda da espessura da galvanização em pontos isolados”.

FIGURA 4.21 - FOTOGRAFIA DA TORRE 191- PÉ A APÓS ESCAVAÇÃO.

B. Torre 198

A Figura 4.22 apresenta uma imagem da torre 198 da linha Lafaiete 1-Barbacena 2.
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FIGURA 4.22 - TORRE 198 DA LINHA LAFAIETE 1-BARBACENA 2.

O potencial de circuito aberto teve um valor de -473mV, similar aos casos das estruturas
da linha Neves 1-Três Marias, o que corresponderia a uma estrutura com alguns pontos
de corrosão. A resistividade medida do solo foi de aproximadamente 220kOhm.cm. A
resistência obtida através da técnica de ruído eletroquímico possui um valor aproximado
de 7MOhm.cm2 e a resistência obtida por polarização linear tem um valor de
9MOhm.cm2. A Tabela IV.4 mostra estes valores, junto com os valores de umidade e
temperatura do solo.
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Tabela IV.4 - Dados de potencial de circuito aberto, resistências, resistividade e
umidade do solo.
Parâmetros eletroquímicos e físicos

Valores

PCA (V)

-0,473

Rp(Ω.cm2)

7x106

Rr(Ω.cm2)

9x106

ρ (Ω.cm)

218.983

Umidade (%)

20,9

Temperatura (°C)

24,7

Na relação entre os valores de resistência, obtidos por ruído eletroquímico e por
polarização linear, e de potencial de circuito aberto com os critérios da Tabela II.1, pode
se classificar o pé A da torre 198 como estrutura de baixo risco de manutenção.

Na Figura 4.23, pode-se observar mais uma vez, o formato linear do gráfico no plano de
Nyquist sendo similar aos gráficos das Figura 4.15, 4.18 e 4.21, correspondentes às
torres 607- pé B, 608- pé D e 191- pé A.

A Figura 4.24 apresenta uma fotografia do pé A da torre 198 após escavação. No
relatório da construtora THRUD conclui-se que existe um “risco pequeno com perda da
espessura da galvanização em pontos isolados” para este pé. Os resultados de avaliação
pelos métodos eletroquímicos e escavação foram concordantes.
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FIGURA 4.23 - ESPECTRO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICO NO PLANO NYQUIST DA TORRE
198- PÉ A.

FIGURA 4.24 - IMAGEM DA TORRE 198- PÉ A APÓS ESCAVAÇÃO.
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De modo geral, houve concordância entre os resultados eletroquímicos obtidos para as
quatro torres e a inspeção visual após escavação. As torres inspecionadas no trabalho de
campo não apresentaram estágios avançados de corrosão e os resultados obtidos foram
semelhantes, não sendo expressiva a diferença entre elas.

Outro ponto importante a ressaltar é que o procedimento de aplicação da técnica de
impedância eletroquímica para diagnóstico da corrosão ainda necessita de ajustes. Os
resultados práticos obtidos no trabalho de campo mostraram que existem dificuldades
na coleta dos dados. Os gráficos de Nyquist que foram obtidos neste trabalho não
possuem um volume de pontos suficiente para ajuste de modelo e, consequentemente,
determinação de valores para resistência à corrosão das estruturas. Desta forma, os
gráficos de Nyquist foram avaliados qualitativamente baseando-se nos resultados por
Lopes (2012), Alvial et al. (2013) e Lopes et al. (2013).

Um importante ponto a destacar é em relação a material dos fios contrapeso
(aterramento). Se eles forem de aço cobreado (também chamado copperweld) que são
de aço recoberto por cobre, é conveniente desconectá-los do pé da torre, para não
mascarar os resultados pela corrosão galvânica, sugerido por Sebrão et al. (2012).
Apesar deste fato não ter sido observado em algumas medições, talvez pela grande
diferença de quantidade de material/área exposta de cobre em relação ao aço da
estrutura, mas isto foi relatado na literatura consultada (Sebrão et al., 2012).

Fazer as medições em período úmido, preferencialmente, como foi o caso, pois isso
permite eliminar algumas fontes de incertezas, sobretudo as elétricas. Se não for
possível, devem-se umedecer os pontos onde os eletrodos serão colocados, para evitar
resistências de contato e quedas ôhmicas que podem mascarar resultados. Isto foi
observado em algumas medições e relatado na literatura consultada (Sebrão et al.,
2012).
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4.3 Sistema Georreferenciado para a Análise de Ocorrência de
Processos Corrosivos em Fundações de Metálicas de LT GEOCORROSÃO
Conforme descrito na metodologia, foram gerados seis mapas síntese parciais (solo, uso
e ocupação, histórico de descargas atmosféricas, hidrografia-proximidade a corpos
d’água, clima e topografia) para depois gerar o mapa síntese final, conforme mostrado
na árvore de decisão da Figura 3.14. As Figura 4.25 e 4.26 mostram os resultados
gerados pelos mapas finais das LT Barbacena 2-C. Lafaiete 1 e Neves 1-Três Marias,
respectivamente. Conforme mostrado no item 4.2.1 (campanhas de inspeção visual de
2004 e 2005), das 479 estruturas inspecionadas visualmente da LT Neves 1-Três
Marias, 71 tiveram classificação do grau de corrosão como média ou médias/alta.
Destas 71 estruturas, a análise multicritério (Geocorrosão) acertou 22. Isto equivale ao
percentual de acerto pela Geocorrosão (Figura 4.27) de 31%, aproximadamente. Se for
considerado todo o universo da campanha de inspeção e os resultados do Geocorrosão,
com grau de corrosão baixo a médio, médio e médio a alto, o percentual de acerto sobe
para 81%, aproximadamente (Figura 4.28). Estes percentuais são aproximados devidos
às incertezas de medições, a classificação da condição/grau de corrosão, precisão
cartográfica, etc.
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FIGURA 4.25 – MAPA DE REGIÕES COM SUAS PROBABILIDADES DE TAXAS DE CORROSÃO
NA LT BARBACENA. 2-C. LAFAIETE. 1
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FIGURA 4.26 – MAPA DE REGIÕES COM PROBABILIDADES DE TAXAS DE CORROSÃO NA LT
NEVES 1-T. MARIAS
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As Figuras 4.27 e 4.28 mostram uma visão geral dos resultados de inspeções feitas nas
campanhas de 2004 e 2005 na LT Neves 1-Três Marias, 345kV.

FIGURA 4.27 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS FUNDAÇÕES DE ESTRUTURAS
INSPECIONADAS COM CORROSÃO ALTA/AVANÇADA
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FIGURA 4.28 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS FUNDAÇÕES DE ESTRUTURAS COM ALGUM
TIPO DE CORROSÃO (ALTA, MÉDIA OU BAIXA) DETECTADA EM INSPEÇÕES

4.4 – Dados Estruturais e Carregamento das Fundações das LT
A Figura 4.29 mostra uma visão geral da condição de aplicação estrutural da LT Neves
1-Três Marias obtida da tabela de aplicação fornecida pela CEMIG. Estes dados foram
extraídos da documentação de projeto com a relação de vãos, estruturas (numeração,
altura e tipo) e ângulos da LT Neves 1-Três Marias.
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FIGURA 4.29 – RESUMO DA RELAÇÃO DE APLICAÇÃO DAS TORRES DA LT NEVES 1-TRÊS
MARIAS

Apesar da deficiência de documentação de projeto desta LT, devido ao fato de ser muito
antiga (entrada em operação em 1952), a aplicação máxima de vão médio das estruturas
tipo A1 e A2 (estruturas de suspensão em alinhamento) são de 400 metros. As estruturas
B1 e B2 são estruturas de amarração (ancoragem) que são mais reforçadas. Os demais
tipos de estruturas têm aplicações, ou seja, limites de vão médio maiores, embora não se
tenha conseguido a aplicação da estrutura tipo A3 e B3. As torres tipo A1, apesar de
terem a mesma aplicação da A2, são torres de base retangular, ou seja, as fundações são
dispostas/locadas na forma de um retângulo, prevendo carregamento maior no sentido
transversal (vento máximo transversal) ao eixo de caminhamento da LT. Esta solução
permite uma economia maior de material (aço estrutural) na LT, mas coloca a torre em
maior risco em função das cargas longitudinais, principalmente efeito cascata e
rompimento de cabo. Assim, a torre tipo A1 deve ser considerada de maior risco de
falha estrutural.

No caso da LT Barbacena 2-Lafaiete 1, a grande maioria das torres são de suspensão,
assim como na maioria das torres de qualquer LT, do tipo AX3 e AX4. A aplicação
(vãos) da torre tipo AX4 é cerca de 25% superior ao da torre AX3. A aplicação máxima
de vão médio em alinhamento (sem ângulo) da torre tipo AX4 é de 496m e da torre
AX3 é 397m. A Figura 4.30 mostra a visão geral da aplicação das estruturas nesta, com
a aplicação de vão médio acima da máxima aplicação para o tipo da estrutura em
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questão. Estes dados foram extraídos da documentação de projeto (tabela de locação)
com a relação de vãos, estruturas (numeração, altura e tipo) e ângulos de deflexão da LT
Barbacena 2-Lafaiete 1.

FIGURA 4.30 - RESUMO DA TABELA DE APLICAÇÃO DAS TORRES DA LT BARBACENA 2LAFAIETE 1

Com a adoção destas tabelas, é possível elencar as torres com maiores riscos de falha
estrutural com maior carregamento de projeto e ajustar com as torres elencadas na
Geocorrosão para obtenção de um plano de inspeção/manutenção baseado em risco.
Isto, dentro da metodologia proposta nesta pesquisa, é uma etapa inicial do programa de
gestão da integridade das fundações e pés de torres devido à corrosão, como uma visão
geral de onde começar as investigações, inspeções ou a manutenção propriamente dita.
Ressalta-se novamente que esta análise é feita de forma simplificada, uma vez que
seriam necessárias análises técnicas mais profundas e detalhadas dos carregamentos
mecânicos das torres e suas fundações, principalmente baseado no cálculo probabilístico
da confiabilidade estrutural, para se ter uma maior assertividade da relação de torres de
maiores riscos. Mas isto foge ao escopo desta pesquisa.
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4.5 – Dados Estatísticos e Manutenção Centrada em
Confiabilidade
As concessionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica, como a CEMIG
por exemplo, mantêm um controle sobre os casos de corrosão das fundações de torres
detectados em seu sistema de transmissão/distribuição. Apesar de alguma precariedade
dos dados em função das dificuldades tecnológicas de registro no passado, alterações
feitas ao longo dos anos no sistema de transmissão e distribuição, e da grande
quantidade de fundações/torres espalhadas em vastas extensões territoriais, a Figura
4.31 mostra um “retrato geral” dos principais casos de corrosão encontrados nas LT da
CEMIG GT, onde mostra a quantidade de ocorrências (estruturas com corrosão) e o
período de tempo onde a corrosão foi detectada. Assim, na LT Neves 1-Três Marias, por
exemplo, foram encontradas 71 torres com corrosão após 43 anos de operação da LT.

FIGURA 4.31 - DADOS DE OCORRÊNCIA DE CORROSÃO EM FUNDAÇÕES DE TORRES NAS LT
DA CEMIG
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É importante ressaltar que o critério de defeito/falha adotado para tratar estes dados não
é bem claro. Em algumas ocorrências se usou o critério da medição de potencial (Passos
et al., 2000 e CEMIG, 2007) e em outras ocorrências usou-se a experiência do
eletricista/inspetor de campo, ou seja, um critério subjetivo.

4.5.1 Análise dos Dados de Vida de Fundações Metálicas de LT

Os principais resultados da análise de vida são mostrados na Tabela IV.5, Figura 4.32,
4.33 e 4.34, obtidas através de um software específico e descrito/modelado na
metodologia (item 3.1.4), ajustando uma distribuição estatística de dados de vida (tempo
até a falha/defeito) a partir da Figura 4.31.Nesta figura, observa-se dados agrupados que
foram levados em consideração, uma vez que trata-se de uma característica do ativo em
questão.

Tabela IV.5 – Parâmetros da análise de vida

Entradas do Usuário
Tempo Final da Missão (Yr) =
Limites de Confiança usados:
Método dos Limites de Confiança:
Nível de Confiança =

30 anos
2-Lados
Matriz de Fisher
0,9

Saída do Weibull++ 8
Limite Superior (0,95) =
Confiabilidade R(t=30) =
Limite Inferior (0,05) =
Limite Superior (0,95) =
Vida média MTTF =
Limite Inferior (0,05) =
Limite Superior (0,95) =
Probabilidade de falha Q(t=30) =
Limite Inferior (0,05) =
Limite Superior (0,95) =
Taxa de Falha =
Limite Inferior (0,05) =

0,600858
0,565448
0,529357
32,299343
30,851781 Yr
(anos)
29,469093
0,470643
0,434552
0,399142
0,045508
0,043418/Yr (ano)
0,041424
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FIGURA 4.32 – GRÁFICO DE PROBABILIDADE DE FALHA COM OS DADOS DA FIGURA 4.31
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FIGURA 4.33 – GRÁFICO DE PROBABILIDADE DE FALHA AJUSTADA COM INTERVALO DE
CONFIANÇA DE 90%
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FIGURA 4.34– GRÁFICO DE CONFIABILIDADE/MANTENABILIDADE DOS DADOS DE VIDA DA
FIGURA 4.31

Pode ser observado pela Tabela IV.5, Figura 4.32 e 4.33 (pontos marcados nos gráficos
entre parênteses) que a probabilidade de falha (ou defeito) devido a corrosão das
fundações metálicas das LT, para sua vida regulatória que é de 30 anos, é de 43%
aproximadamente. Esta é uma probabilidade de falha relativamente alta, considerando a
importância deste componente para o ativo linha de transmissão e a importância deste
ativo para o negócio transmissão de energia elétrica, onde se exige alta disponibilidade e
confiabilidade, além de custos operacionais mais baixos possíveis.

Na Figura 4.35 é mostrado o planejamento otimizado de manutenção com base nos
dados e análise de vida das fundações metálicas devido a corrosão (tempo até a
falha/defeito), com base em parâmetros padrão do software, como a confiabilidade de
90%, por exemplo. Neste gráfico é sugerido que a substituição/manutenção da fundação
seja feita com aproximadamente 6 anos detectada na inspeção ou após 12,6 anos caso
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não haja inspeção. Isto evidencia a importância que se deve dar à inspeção na
manutenção das fundações de LT.

FIGURA 4.35 – PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO BASEADA EM CUSTO E CONFIABILIDADE

4.6 – Aplicação da Inspeção Baseada em Risco para
Fundações de LT
Os dados de entrada, parâmetros da simulação e resultados (saídas do software) de
algumas simulações são apresentados na Figura 4.36 e nas Tabela IV.6 a IV.11. Vale
ressaltar que o software utilizado, assim como a norma API 581 (2008), fazem uma
hierarquia de equipamentos e componentes através da metodologia FMEA, o que não
vem a este caso, já que está sendo simulado um componente de uma LT (fundação),
onde o modo de falha já foi bem definido no item 2.2. Mas isto pode ser interessante
para simular a LT como um todo com todos os seus componentes.
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FIGURA 4.36 – TELA PRINCIPAL DO SOFTWARE RELIASOFT RBI®

Tabela IV.6 – Resumo básico das simulações efetuadas
Nome
Sistema 1
Pipe_1
PIPE-8_1
PIPE-8_2
PIPE-1_1
PIPE-2_1
PIPE-4_1
PIPE-10_1
PIPE-6_1

Tipo de
Componente

Área de Risco

Risco Financeiro

(Data do Plano)

(Data do Plano)

Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low

Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low

PIPE-8
PIPE-8
PIPE-1
PIPE-2
PIPE-4
PIPE-10
PIPE-6

Tabela IV.7 – Dados de entrada nas propriedades gerais
Nome da Propriedade
Material of Construction
Lining Present
Insulation Present
Exposed to Chloride and Water
Processed Fluid Type
Operating Temperature (°C)
Operating Pressure (Pa)
pH of the Process Fluid > 7.5
Date of Component Installation
Plan Date

Valor
Carbon or Low Alloy
Não
Não
Não
20
101325
Não
07/01/1984
07/03/2020
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Tabela IV.8 –Seleção de fatores de danos
Fator de Dano
Thinning Damage Factor

Descrição
This is a required factor that applies to all
components.

SCC Damage FactorCaustic Cracking

The component is composed of a carbon or low
alloy steel and there are any concentrations of
caustic elements in the process environment.
The component is composed of a carbon or low
alloy steel and the process environment has any
concentration present of acid gas treating amines
(e.g., DIPA, MEA, etc.).
The component is composed of carbon or low alloy
steel and it operates in an environment that
contains any concentration of H2S and water.
The component is composed of a carbon or low
alloy steel and there is H2S and water in any
concentration in the process environment.
The component is composed of a carbon or low
alloy steel and it is exposed to any concentration of
hydrofluoric acid.
The component is composed of a carbon or low
alloy steel and it is exposed to any concentration of
hydrofluoric acid.
Select this factor if the component is un-insulated
and subject to any of the following conditions:

SCC Damage FactorAmine Cracking

SCC Damage FactorSulfide Stress Cracking
SCC Damage FactorHIC/SOHIC-H2S
SCC Damage FactorHSC-HF
SCC Damage FactorHIC/SOHIC-HF
External Corrosion
Damage Factor- Ferritic
Component

É aplicável?
* Sim

Comentários
Este é um fator
de danos
necessário.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

• Some areas are exposed to steam vents, deluge
systems or cooling tower mist overlays.
• Some areas are subject to acid vapors, process
spills or the ingress of moisture.
• The component is composed of carbon steel and
the operating temperature is between 23°C and
121°C.
• The component does not normally operate
between 12°C and 177°C, but does periodically
heat or cool in this range.
• The component is subject to frequent outages.
• The component has deteriorated wrapping or
coatings.
• The component consistently operates below the
atmospheric dew point.

Brittle Fracture Damage
Factor

Piping Mechanical
Fatigue Damage Factor

• The component has un-insulated protrusions or
nozzles in cold conditions.
The material is composed of carbon steel or lowalloy steel (see the table in the help file for the
available steel types) and the Minimum Design
Metal Temperature is either unknown or known but
the component may operate below it under normal
conditions.
Select this factor if the component is a pipe and
any of the following conditions are true:

Não

Não

• The pipe system has had previous fatigue
failures.
• There is audible and/or visible shaking
(continuous or intermittent) in the pipe system.
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• The pipe system is connected (directly or
indirectly) to a cyclic vibration source within 15.24
meters.

Tabela IV.9 – Dados de entrada das propriedades de fatores de danos
Nome da Propriedade
Aplique os Fatores de Danos Múltiplos
Date of Last Wall Thickness Inspection
Last Inspection Thickness (mm)
Minimum Wall Thickness Per Code (mm)
Corrosion Allowance (mm)
Thinning Damage Factor
Thinning Type
Number of Inspections
Inspection Effectiveness
Corrosion Rate of Base Metal (mm/yr)
Cladding Present
Injection/Mix-Point Adjustment
Dead Leg Adjustment
Type of Online Monitoring
Thinning Mechanism
External Corrosion Damage FactorFerritic Component
Number of Inspections
Inspection Effectiveness
Corrosion Driver
Coating Quality
Pipe Support Adjustment
Interface Adjustment

Valor
20/08/2013
9
6
3
Localized Thinning - ≤ 10%
6 - or More Inspections
C - Fairly Effective
0,05
Não
1 - Inspection or No-Injection/Mix-Point
1 - Inspection-Localized Corrosion or No
Deadleg
None
Other Corrosion Mechanism

6 - or More Inspections
E - Ineffective
Arid/Dry
No Coating
1 - Not Supported
2 - Interface

Tabela IV.10 – Dados de entrada das propriedades consequências
Nome da Propriedade
Flow Rates / Flammability
Representative Process Fluid
Storage Phase
Atmospheric Temperature (°C)
Detection Classification
Isolation Classification
Component Mass (kg)
Inventory Mass (kg)
Flammability Mitigation System
Toxicity
Toxicity Mitigation Reduction (%)
Mass Fraction Hydrofluoric Acid (HF)
Mass Fraction Hydrogen Sulfide (H2S)
Mass Fraction Ammonia (NH3)
Mass Fraction Chlorine (Cl2)
Mass Fraction Aluminum Chloride (AlCl3)
Mass Fraction Carbon Monoxide (CO)
Mass Fraction Hydrogen Chloride (HCl)
Mass Fraction Nitric Acid (HNO3)
Mass Fraction Nitrogen Dioxide (NO2)
Mass Fraction Phosgene (COCl2)
Mass Fraction Toluene Diisocyanate (TDI)

Valor
Water
Liquid
20
C - Low
C - Low
5000
5001
No Mitigation System
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Mass Fraction Ethylene Glycol Monoethyl Ether (EE)
Mass Fraction Ethylene Oxide (EO)
Mass Fraction Propylene Oxide (PO)
Financial
Component Material
Equipment Outage Multiplier
Personnel Density Within Unit (personnel/m^2)
Equipment Cost ($/m^2)
Loss of Production Due to Component Downtime ($/day)
Cost Associated with Injury or Fatality of Personnel ($)
Environmental Cleanup Cost ($/bbl)
Risk Target for Area Consequence (m^2)
Risk Target for Financial Consequence ($)

0
0
0
Carbon Steel
2
1
2000
30000
500000
10
1000
100000

Tabela IV.11 – Dados de saída/resultados
Área e Resultados da Consequência Financeira
Resultados de Consequência da Área
Component Damage Consequence Area for Flammability (m^2)
Personnel Injury Consequence Area for Flammability (m^2)
Personnel Injury Consequence Area for Toxicity (m^2)
Personnel Injury Consequence Area for Non-Flam Non-Tox (m^2)
Overall Consequence Area for Personnel Injury (m^2)
TOTAL Component Consequence Area (m^2)
Fraction of Toxics in Process Fluid (wt/wt)
Resultados de Consequência Financeira
Component Damage Cost ($)
Cost to Surrounding Equipment ($)
Business Interruption Cost ($)
Potential Injury Cost ($)
Environmental Cleanup Costs ($)
TOTAL Financial Consequence ($)
Resultados da Data RBI: 23/07/2014
Resultados Individuais do Fator de Dano
DF Thinning
DF Ext-Corrosion
Resultados da Administração do Fator de Danos
DF Governing Thinning
DF Governing Ext (External Damage)
Fator de Danos Globais e Probabilidade de Falha
Total DF (RBI Date)
Probability Of Failure
Análise de Risco (Área)
Area Based Risk (m^2)
Probability Category
Consequence Category
Risk Priority
Análise de Risco (Financeiro)
Financial Based Risk ($)
Probability Category
Consequence Category
Risk Priority
Resultados da Data do Plano: 03/07/2020
Resultados Individuais do Fator de Dano
DF Thinning
DF Ext-Corrosion
Resultados da Administração do Fator de Danos
DF Governing Thinning
DF Governing Ext (External Damage)
Fator de Danos Globais e Probabilidade de Falha
Total DF (Plan Date)
Probability Of Failure

0
0
0
0
0
0
0
37,385621
0
94901,96078
0
0
94939,34641

1
1
1
1
1
0,00003
0
1
A
Low
2,817569
1
B
Low

1
1
1
1
1
0,00003
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Análise de Risco (Área)
Area Based Risk (m^2)
Probability Category
Consequence Category
Risk Priority
Análise de Risco (Financeiro)
Financial Based Risk ($)
Probability Category
Consequence Category
Risk Priority
Resultados dos Dados Alvo:
Os resultados dos Dados Alvo não são aplicáveis porque não
existem inspeções que são necessárias até a Data do Plano.
Inspeção(s) Recomendada
Resultados de Inspeção com a Data do Plano: 03/07/2020
A Data do Plano com resultados de Inspecções não são
aplicáveis porque nenhuma inspeção é necessária até a Data do
Plano.
Histórico
Calculated By
RBI Date
Calculations Valid

0
1
A
Low
2,877235
1
B
Low

Giovani Eduardo
Braga
23/07/2014
Sim

Como a premissa do planejamento de inspeção utilizando a norma API RBI é baseada
no fato de que, em algum momento, o risco chegará a um valor máximo especificado
antes de este valor de risco máximo ser atingido, uma inspeção no equipamento é
recomendada com base nos mecanismos de dano ativos que possuem o maior fator de
dano. Após várias simulações de casos, todas as análises resultaram risco baixo para o
plano de manutenção estipulado que variou de 1 a 6 anos à frente. Foram escolhidas
estas datas de plano de manutenção, pois a periodicidade com que se faz inspeção nas
torres da LT da CEMIG é anualmente; O tempo seis anos à frente foi escolhido, pois foi
indicado na análise de dados de vida (Figura 4.35) como período ótimo (ponto vermelho
no gráfico, custo alvo de substituição ótima de inspeção).

No planejamento de inspeção utilizando a norma API RBI é escolhido normalmente um
plano de datas suficientemente distantes no futuro para incluir um período de tempo que
abranja um ou vários ciclos futuros de manutenção. Como o risco futuro em todas as
simulações não irá exceder o risco máximo e, portanto, nenhuma inspeção é
recomendada durante o período do plano. Neste caso, o planejamento de inspeção deve
ser ajustado indicando a avaliação do equipamento para inspeção ou reanálise de risco a
ser realizada pelo plano na data final.
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4.7 – Avaliação de Custos de Inspeção e Manutenção
de Fundações e Pés de Torres de LT
Os custos de inspeção variam de acordo com o nível de acurácia e detalhes a ser
observado sobre a perda de material por corrosão, conforme mostrado no item 2.3. A
inspeção visual com medição dimensional direta da perda de material é um dos métodos
mais onerosos e, ao mesmo tempo, mais confiáveis de inspeção. Como o método é
basicamente manual, depende muito de mão de obra e mobilização de obra no local.
Assim, o custo é muito dependente da quantidade a ser inspecionada. As dificuldades de
acesso às torres, presença de água e a estabilidade do terreno (resistência mecânica do
solo) também interferem. Para obtenção dos resultados do item 4.2.2 (LT Barbacena 2Lafaiete 1 e LT Jeceaba-Ouro Preto 2) foi gasto o montante de R$ 128.750,00 para
escavar 15 fundações em um total de, aproximadamente, 15m3 de volume de escavação
por fundação, ou seja, R$ 572,2/m3 de escavação (contrato CEMIG GT
4570014448/510). Este serviço foi objeto de licitação (pregão eletrônico) no ano de
2013, conforme Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93. Como são muito comuns casos de
corrosão por aeração diferencial (Braga et al., 2006; Figura 4.2), onde a corrosão se
localiza próximo à superfície (afloramento da fundação), pode-se inspecionar apenas
esta região reduzindo o volume de escavação para menos de 1/3 do necessário. Como as
hastes de âncora de estai tem um volume de escavação da ordem de 10m3/haste, o custo
unitário de inspeção destas hastes fica em torno de R$5.700/haste em média.

A inspeção não intrusiva (sem escavação) por técnicas eletroquímicas, assim como a
inspeção visual por escavação, tem custos variáveis em função de quantitativos, acesso
ao local, distância do centro urbano, etc., embora a variação seja menor, pois não há
necessidade de mobilização, não há variação com o tipo de solo, dimensão da torre e
gasta-se menos tempo. Nos anos de 2011 e 2012, a CEMIG GT contratou serviço de
inspeção sem escavação por técnicas eletroquímicas. Os serviços foram contratados por
pregão eletrônico e dispensa de licitação nos moldes da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/93. O CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica) orçou o serviço de
inspeção em 8 fundações da LT Neves 1-Três Marias por R$ 36.000,00 em 2011, ou
seja, R$ 4.500,00/fundação (contrato CEMIG GT 4570013283-510). A empresa
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Mears/Engecorp

orçou

em

R$

1.800.000,00

para

inspecionar

200

torres

independentemente do local no ano de 2011, ou seja, R$ 2.250,00/fundação. A
INTRON BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA orçou a
inspeção em R$ 28.200,00 para inspecionar 17 fundações da LT Neves 1-Três Marias
em 2012 (contrato CEMIG GT 4770014095-510), ou seja, R$ 1658,82/fundação.
Ressalva deve ser feita em relação a estas inspeções, pois não foi especificado qual (is)
técnica (s) seria (m) empregada (s) e que elas seriam experimentais, pois estavam dentro
do P&D CEMIG/ANEEL GT-340.

Para a inspeção das hastes de âncora de estruturas estaiadas pelo método RIMT® (item
2.3.4), a empresa Cordec do Brasil orçou a inspeção em R$ 420.288,00 para inspecionar
704 hastes (176 torres) da LT Emborcação – São Gotardo 2 e LT Bom Despacho 3 –
São Gotardo 2 (aproximadamente 300 km de Belo Horizonte-MG) no ano de 2011, ou
seja, R$ 597,00/haste.

Os custos da inspeção/avaliação da corrosão a partir das propriedades do solo pelo
critério de Steinrath (Trabanelli et al., 1972), segundo levantamento feito pela CEMIG
no ano de 2013, ficou em R$ 450/amostra, sem os custos para a coleta da amostra. Caso
seja necessário colher uma amostra por pé/fundação, o custo fica em R$
1.800,00/amostra, aproximadamente. Este custo é variável com a quantidade de
amostras e local da retirada.

Os ensaios eletroquímicos em laboratório, onde se usa amostra de solo mais amostra do
metal da fundação, tem custos variados em função da complexibilidade dos ensaios e
quantidade de amostra. Segundo o Centro de Inovação e Tecnologia Senai Fiemg - CIT
SF- Campus Cetec, o tempo estimado no processo para realização das montagens dos
ensaios, preparação das amostras, realização dos ensaios, elaboração dos relatórios, etc.,
dura cerca de quatro horas, em média. Considerando a valor da homem hora de
pesquisador, uso do laboratório, etc., uma amostra ensaiadas com as técnicas mais
comumente usadas mostradas no item 2.3.3 (OCP, RPL, EIS e EN) custa R$ 800,00 em
média, excluindo o custo para coleta da amostra. Com o custo da coleta este valor sobe
para R$ 2.500,00 aproximadamente, dependendo da quantidade e localização da
retirada.
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A inspeção normalmente feita pelas concessionárias do setor elétrico que envolve a
medição do potencial de corrosão (Pc) e medição da resistividade elétrica do solo
(CEMIG, 1994 e CEMIG, 2007), tem os custos mais baixos de inspeção, já que pode
estar incluído no programa de inspeções das linhas de transmissão. Com estes dados,
pode-se adotar o critério de corrosividade proposto pela NBS (1962). Conforme
informações da CEMIG, como se gasta pouco tempo e é desnecessária a mão de obra
especializada, pois já é um processo normatizado pelas equipes de manutenção, comum
e simples, o custo por torre, incluindo viagens, diárias, homem hora, equipamentos de
medição, etc., fica em média R$ 100,00. Como esta inspeção é muito rápida, em média
menos de 30min, segundo a CEMIG, este custo pode ser extrapolado R$
100,00/fundação ou torre.

No ano de 2009, foi feito um trabalho pela CEMIG (Braga et al., 2010) onde foram
levantados custos de soluções de manutenção e reparo de fundações e pés de torres
danificados por corrosão. Este trabalho gerou uma tabela (Tabela IV.12) baseados nos
custos médios de orçamentos e serviços realizados nos últimos 20 anos da CEMIG,
lembrando que os custos apresentados são médios e variam conforme facilidade de
acesso, distância do centro urbano, quantidade, tipo de estrutura, tensão de operação,
tipo de terreno, grau/estágio da corrosão/perda de material, etc.

Tabela IV.12 - custo médio estimado de prevenção e recuperação de fundação de
estruturas de LT (BRAGA et al., 2010)
SOLUÇÃO
Emenda de montante e reaterro com solo-cimento
Troca do montante e reaterro em solo-cimento
Concretagem da grelha toda
Instalação de PC (proteção catódica) fotovoltaica
Instalação de PC de grelhas
Aplicação de revestimento anticorrosivo em toda a
grelha
Pintura e emenda do montante
Troca da grelha, montantes, pontões, etc.
Reforço com laminação de fibra de vidro mais pintura
da grelha
Recuperação com estaca metálica helicoidal e viga de
concreto

CUSTO POR ESTRUTURA
(R$)
1.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00
3.500,00
2.500,00
7.500,00
8.000,00
15.000,00
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Em se tratando de prevenção da corrosão, ou seja, sem perda expressiva de material
original, a melhor alternativa em termos de custo benefício é a utilização de proteção
catódica fotovoltaica por corrente impressa. Sua eficiência já foi comprovada por
diversas pesquisas feitas por várias áreas da CEMIG durante mais de 10 anos (Passos et
al., 2000; Oliveira, 2008). Existe a possibilidade, e é recomendável conforme
informações das concessionárias, de melhoria de eficiência com utilização de parafusos
antifurto e dispositivos antiescalada para coibir o furto e vandalismo. Ainda há a
possibilidade de utilização do PC de grelhas (Silva et al., 2001), produto de mercado,
mas que prejudica as atividades de manutenção em linha viva, pois a energia para a
proteção por corrente impressa é captada próximo ao condutor, e ser mais caro, em
média. Quando houver perda significativa de material (mais de 30% da seção) na região
de aeração diferencial (montante) a solução de melhor custo benefício é a emenda do
montante, ou mesmo a troca, e reaterro com solo-cimento (CEMIG, 2009). Em se
tratando de perda de material na grelha, a melhor alternativa é a concretagem total da
grelha, de acordo com a perda e avaliação estrutural. A solução com a aplicação de
cimento tem como vantagens a passivação da superfície do aço aumentando o pH da
região, reduzir o efeito da aeração diferencial, ser de baixo custo e boa confiabilidade
estrutural, mas há de se levar em conta a qualidade do serviço (projeto, execução, etc.),
materiais e possibilidade de acesso ao local da estrutura. Quando possível, fazer uma
emenda aparafusando o mesmo perfil do montante na região corroída é uma alternativa
mais barata e segura em termos de execução, pois evita a utilização do dispositivo
auxiliar (macaco) que afeta a parte estrutural da torre. Em fundações com presença de
água, brejo ou afloramento de lençol freático, sugere-se a aplicação de estacas metálicas
helicoidais.

Como pode ser observado nestes dados apresentados, os custos de inspeção,
manutenção ou reparos é fortemente dependente de quantitativos, facilidade de se
chegar às torres, distância dos centros urbanos, e até mesmo do tipo de solo e torre.
Ressalta-se que há de se considerar a diferença entre pé/fundação e torre. Uma torre tem
quatro pés/fundações (ou estais) e isso deve ser levado em conta nos dados
apresentados, principalmente no tocante a quantitativos, mobilização, etc., mas tudo
depende da confiabilidade esperada, ou seja, quanto maior a confiabilidade desejada
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torna-se mais caro o procedimento, como é normal com qualquer atividade de
manutenção da maioria dos ativos. Daí observa-se a importância e os ganhos com o
planejamento da manutenção e a gestão da integridade destes componentes.

4.8 – Aplicação da Metodologia Desenvolvida
Como mostrado no item 3.1 e FIGURA 3.1, a metodologia consiste em um processo de
análise dos dados para geração dos planos de manutenção das fundações metálicas e pés
de torres de LT. No caso da gestão da integridade com base nos conceitos de gestão de
ativos, o processo é mais amplo. Assim, a avaliação da integridade estrutural e gestão de
ativos devido a corrosão de fundações metálicas de LT é feita através de fluxogramas
com base nos resultados alcançados pela pesquisa.

A Figura 4.37 mostra o fluxograma desenvolvido para o planejamento da manutenção
das fundações e pés de torres devido a corrosão. Em se tratando de novas LT, sugere-se
utilizar a filosofia de gestão de ativo, que é um sistema gestão mais amplo que a
manutenção, que tem por objetivo obter o máximo de um determinado ativo, no caso as
fundações e pés de torres. A Figura 4.38 mostra o fluxograma do processo proposto com
base neste princípio.
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FIGURA 4.37 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO DE
FUNDAÇÕES E PÉS DE TORRES DE LT
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FIGURA 4.38 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTÃO DE ATIVOS DAS FUNDAÇÕES
METÁLICAS DE NOVAS LT
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4.8.1 – Aplicação no caso da LT Piloto Neves 1-Três Marias

A LT Neves 1-Três Marias foi escolhida para aplicação da metodologia, pois tem
praticamente todos os dados requeridos para a aplicação da metodologia de
planejamento da manutenção requerida. Como a LT já foi previamente definida em
função de ser um caso piloto, a etapa de ranqueamento e seleção não será aplicada.

A seleção das torres é feita com base na análise de dados estruturais e a aplicação da
Geocorrosão. As torres selecionadas pela análise estrutural foram as elencadas pelos
dados da CEMIG GT e mostradas na Figura 4.26. As torres selecionadas pela análise
Geocorrosão foram as classificadas com grau de corrosividade média a alto com a
seguinte numeração: 265, 254, 258, 309, 352, 386, 430, 431, 432, 433, 434, 513, 518,
522, 523, 537, 541, 547, 520, 521, 538 e 573. Assim sendo, as torres a serem
inspecionadas/avaliadas em ordem decrescente de prioridade é a seguinte: 573, 522,
432, 431, 554, 553, 548, 545, 539, 519, 515, 428 e 385.

A avaliação de custos deve levar em conta a localização da torre e condições do local.
Para isto seria necessário levantar orçamentos das técnicas de inspeção, manutenção e
reparação. A partir disso faz-se uma reavaliação da priorização da seleção feita
anteriormente. Como foram feitos trabalhos recentes nesta LT e não haveria tempo hábil
para um novo levantamento de custos, foram adotados os custos informados no item
4.7. Como o ranqueamento coincide em parte com os locais de acesso mais fácil e
próximo de Belo Horizonte-MG (sentido crescente de numeração, mais próximo a SE
Neves 1, região metropolitana de Belo Horizonte), o ranqueamento/seleção feito é
válido.

Na avaliação de riscos e confiabilidade, já foram feitas várias análises e simulações que
contemplam os dados disponíveis, inclusive da LT Neves 1-Três Marias. As análises
indicaram risco baixo e plano de inspeção/manutenção de 6 em 6 anos. Com estes
dados, mais os dados de custos de inspeção/manutenção, a alternativa de menor custo e
menores riscos é fazer a inspeção por medição de potencial de corrosão e resistividade
do solo dentro de 1 ano, ou primeiro ano após o início do plano. Portanto, este plano de
manutenção custará em torno de R$ 1.300,00. Caso a classificação da corrosão indique
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como corrosivo, conforme avaliação de custos, instalar proteção catódica fotovoltaica.
Caso seja classificado como muito corrosivo, sugere-se fazer a classificação da
corrosividade do solo conforme item 2.3.2. Caso haja a classificação como muito
agressivo, sugere-se fazer inspeção com ensaios usando técnicas eletroquímicas
conforme item 2.3.3. Em último caso, fazer a inspeção visual com escavação. Esta
lógica de inspeção busca aperfeiçoar os custos e confiabilidade do diagnóstico. Só a
partir da inspeção visual dimensional, com as técnicas de inspeção atuais e sugeridas, é
possível fazer uma avaliação mais detalhada do estado de degradação. Sugere-se, para
tanto, uma análise estrutural da condição, preferencialmente com engenharia de
confiabilidade estrutural, para uma avaliação mais criteriosa da probabilidade de falha,
ou um critério pré-estabelecido pela concessionária de transmissão, baseado em
experiências anteriores, dados da literatura, etc. A partir daí, pode-se estipular um tipo
de intervenção/recuperação de menor custo conforme item 4.7. Não havendo
classificação como corrosivo/agressivo ou muito corrosivo/muito agressivo, proceder a
nova inspeção após 5 anos.

Para as estruturas estaiadas, as hastes de âncora dos estais ainda podem ser
inspecionadas pelo método RIMT®, conforme item 2.3.4, principalmente se as hastes
estiverem encapsuladas com cimento.

Caso seja detectado um índice elevado de perda de material por corrosão nestas
inspeções e/ou o risco seja considerado como elevado conforme diretivas da alta direção
ou do plano diretor, o plano pode ser revisto para incluir mais torres e/ou fazer
inspeções mais detalhadas e/ou intervenções, conforme processo definido na Figura
4.37.

No caso de aplicação ampla de gestão de ativos, conforme processo definido na Figura
4.38, haveria a necessidade de um projeto/implantação de uma LT. Como não havia
nenhuma disponível para um estudo de caso, não foi possível uma aplicação. O
processo é muito similar ao processo definido na Figura 4.37. No caso, a
inspeção/avaliação deve ser feita com ensaios em laboratório, levantando as
propriedades do solo e fazendo a classificação conforme 2.3.2 e ensaios eletroquímicos
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em laboratório, já que não haveria fundações de torres implantadas para se fazer ensaios
eletroquímicos ou outro tipo de inspeção in loco.
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5
5 – Conclusões
A metodologia desenvolvida para avaliação da integridade, gestão de ativo e
planejamento da manutenção das fundações metálicas e pés de torres das linhas de
transmissão se mostrou aplicável e útil para redução dos respectivos custos de
manutenção e riscos de falha das mesmas, pois permite saber o risco real de falha do
componente, como fazer para diminuir e/ou mitigar o risco, e quanto custa para fazer
isto. A metodologia permite uma boa calibração da melhor eficiência na gestão do ativo
de modo a explorar o ativo ao máximo, tendo o máximo de disponibilidade e ao menor
custo. Isto é muito interessante para os negócios do setor elétrico, tanto na distribuição
como na transmissão, para que haja uma melhor aderência aos requisitos regulatórios e
rentabilidade da concessão.

As técnicas de engenharia de confiabilidade e RBI propostas e aplicadas neste trabalho,
se mostraram eficazes para obter a maior eficiência na gestão do ativo em questão, pois
tem como base a estatística para determinar um plano otimizado de manutenção e
permite, em conjunto com as outras técnicas, estabelecer quando e onde atuar ao menor
custo e risco de falha. Elas foram convergentes e condizentes com os resultados
práticos.

Como um aspecto fundamental da gestão e avaliação da integridade das fundações
metálicas e pés de torre, foram avaliadas, desenvolvidas e aprimoradas técnicas e
métodos para a inspeção e diagnóstico das fundações das LT. Em linhas gerais, não há
uma única técnica de medição não intrusiva que dispense a escavação do pé das torres
das LT para verificar o estágio, grau ou nível de corrosão, já que são qualitativas. Mas
com uma combinação delas, é possível extrair informações que ajudam na tomada de
decisão da manutenção, mesmo que seja de forma conservativa.

187

A aplicação das técnicas eletroquímicas traz informações a mais na tomada de decisão
de manutenção, pois em grande parte foram convergentes e coerentes com a prática,
havendo a necessidade de considerar os seguintes aspectos no procedimento de
medição:
•

Para os ensaios realizados “on site” (in loco), os resultados obtidos pelas
técnicas de potencial de circuito aberto, resistência à polarização linear e ruído
eletroquímico foram concordantes com os níveis de corrosão observados
visualmente;

•

A metodologia envolvendo medida de potencial de circuito aberto (OCP),
resistência à polarização linear e ruído eletroquímico já pode ser utilizada em
medidas em campo para a construção de um banco de dados para monitoramento
do estado de conservação das fundações e dos pés das torres, pois apresentou
poucas variações de resultado, comparados com dados de laboratório, e de maior
facilidade de interpretação;

•

A espectroscopia de impedância eletroquímica mostrou-se uma técnica com
potencial de aplicação “on site” (in loco) para apoiar o diagnóstico do estado da
corrosão. Ela amplia as informações a respeito dos estágios mais avançados da
corrosão, o que não é possível com as técnicas de corrente contínua. Para
incorporar a espectroscopia de impedância eletroquímica à metodologia de
diagnóstico, ainda será necessário um aprimoramento do procedimento de
medição e maior volume de dados para validação da técnica nesta aplicação.
Este aprimoramento permitirá a inclusão de dados para avaliação quantitativa do
estado de conservação das torres, o que complementaria as informações obtidas
pelas outras técnicas eletroquímicas.

•

O tempo de determinação do potencial de estabilização, tomado como referência
nas medidas de Resistência à Polarização Linear, assim como a área da torre em
contato com o solo, empregada no cálculo da densidade de corrente, devem ser
judiciosamente revistos principalmente pelo que é praticado hoje no setor
elétrico, considerando que estes parâmetros afetam a linearidade da técnica e a
densidade de corrente de corrosão, respectivamente;

•

Variar a distância dos eletrodos até o pé da torre, para tentar detectar processos
corrosivos em profundidades diferentes (mais ou menos próximos à superfície),
já que esta distância tem relação direta com o ambiente eletroquímico amostral;
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•

A resistividade elétrica e umidade do solo devem ser medidas nos trabalhos de
campo considerando que este são bons parâmetros para avaliar a corrosividade
do solo, podendo ser utilizada de forma complementar às técnicas
eletroquímicas;

•

Há de se verificar também, se a resistência de aterramento pode também ser um
indicativo, já que ela mede a resistência da passagem da corrente elétrica pelo
sistema de aterramento da torre, composto pela fundação/grelha e fio contrapeso
(terra). No caso, o fio contrapeso (aterramento) deve ser desconectado, além dos
cabos pararraios, para evitar a contribuição de torres adjacentes no circuito
elétrico da resistência medida.

Apesar de a corrosão ser um processo natural em termos termodinâmico, ou seja, de ele
sempre acontecer independente do meio, ficou evidente que a cinética de corrosão, é um
fenômeno geográfico, já que um dos principais fatores que interferem é o meio onde o
metal está exposto, no caso o solo. Isto ficou comprovado com a aplicação da
metodologia Geocorrosão, que obteve bons resultados com uma assertividade da ordem
de 81% comparados com resultados reais da LT Neves 1-Três Marias, e pode ser
considerada um bom indicativo de risco de fundações em LT, servindo como norte para
o planejamento da manutenção. Além disso, existe grande possibilidade de melhora dos
resultados após um refinamento das variáveis, pesos e dos dados.

Ficou evidenciado que o solo tem papel importante no processo de corrosão, já que o
meio corrosivo (eletrólito) influencia na corrosão das fundações metálicas. Entretanto,
não se pode descartar a influência dos materiais das grelhas, principalmente no tocante
aos métodos construtivos e qualidade (revestimento de zinco, fio contratapeso, etc.).

Embora os critérios de corrosividade e agressividade do solo, conforme item 2.3.2
(Booth et al., 1967; Girard, 1970; Trabanelli et al., 1972; ASME B31.8S, 2001 e NBS,
1962), não levem em conta o material (substrato) onde está acontecendo a corrosão, eles
se mostraram coerentes com as inspeções visuais.

A combinação de análise por vários parâmetros contribui para um diagnóstico mais
assertivo e contribui para a redução de custos de inspeção/manutenção e/ou mitigação
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melhor dos riscos envolvidos. No caso de implantação de uma nova LT, é conveniente
implantar o sistema de gestão de ativos conforme proposto neste trabalho, adotando,
como parâmetros de inspeção, ensaios em laboratório das propriedades do solo e
ensaios eletroquímicos usando amostra de perfis das fundações a serem implantadas.
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6
6 - Contribuições originais ao conhecimento
A contribuição original ao conhecimento está no desenvolvimento de uma metodologia
que não existe para o gerenciamento da integridade de estruturas metálicas enterradas de
LT em lugar nenhum no mundo até então. Tal metodologia permite atender às diretivas
regulatórias e de negócio das concessionárias de transmissão e distribuição de energia
elétrica.

Houve contribuição significativa na área de inspeção e diagnóstico das fundações
metálicas enterradas de LT, pois vários parâmetros foram levantados e correlacionados,
com convergência nos resultados. Sobretudo na aplicação da espectroscopia de
impedância eletroquímica em campo, houve um grande avanço, já que a literatura
mostra várias experiências e resultados em laboratório, mas poucos resultados de campo
que, além de escassos, são pouco conclusivos.

A análise multicritérios por SIG, que neste trabalho chamamos de Geocorrosão, se
mostrou bastante eficiente no sentido de dar uma visão geral macro das possibilidades
de ocorrência de processo avançado de corrosão, sendo parte aplicável e útil da
metodologia desenvolvida.

O uso de técnicas e metodologias de engenharia de confiabilidade, embora não seja algo
de tão novo e original, para a engenharia de estruturas e sobretudo, par ao setor elétrico
é algo de novo e que ainda não foi feito.
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7
7 - Relevância dos resultados
Os resultados foram relevantes no sentido de fornecer uma ferramenta/metodologia para
gerenciar a integridade e planejar a manutenção das fundações metálicas de LT, já que,
deixar de usar esta metodologia ou qualquer tipo de avaliação/inspeção pode gerar
riscos de falha consideráveis, ou ser necessária uma atuação corretiva mais cara. Por
outro lado, a aplicação de alguma técnica de diagnóstico, como a escavação e inspeção
visual, por exemplo, ou fazer a intervenção (reparo, recuperação ou troca) do
componente da fundação ou pé de torre de LT sem critério ou a metodologia
desenvolvida, pode gerar custos elevados desnecessariamente. Assim, o objetivo
proposto de desenvolver uma metodologia de avaliação da integridade e gestão de
fundações e pés de torres, de forma otimizada e eficiente, ou seja, ao menor custo e
risco foi alcançado. Ressalta-se que não existe nenhuma metodologia ou pesquisa
parecida com essa, procurada em inúmeras bases bibliográficas.
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8
8 - Sugestões para trabalhos futuros
Existe uma necessidade evidente de se estabelecer em critérios de classificação para os
níveis, estágios ou grau de corrosão por técnicas não intrusivas de forma quantitativa, já
que hoje são qualitativos e variando de pessoa para pessoa (inspetor para inspetor),
literatura para literatura e norma para norma. Mesmo que seja quantitativo, como no
caso da medição geométrica de perda de massa dos perfis, ainda há dúvidas sobre o real
risco de falha da estrutura. Resultados de testes de tração (arrancamento), carregamento
este que normalmente dimensiona as fundações, indicam que a resistência das
fundações é mais de 30% superior às resistências de cálculo (Azevedo, 2011). Portanto,
uma sugestão de trabalho futuro seria desenvolver uma metodologia para determinação
da probabilidade de falha estrutural, baseado em modernas técnicas de engenharia
estrutural, como a confiabilidade estrutural, por exemplo.

A técnica de Inspeção Baseada em Risco se mostrou bem aderente às necessidades das
fundações metálicas de LT. Contudo, são necessárias algumas adaptações e
aprimoramentos para que seja mais adequada às LT.

Os resultados das inspeções por técnicas eletroquímicas em campo indicaram a
necessidade de ajustes nas metodologias utilizadas para que elas possam ser empregadas
de forma complementar e melhorar a assertividade dos diagnósticos. Assim sugere-se
fazer novos ensaios em campo, aumentando a amostragem, buscando torres em outras
regiões, com outras dimensões, para aprimoramento da metodologia e atender a um
maior número de casos e situações. Estas observações são particularmente importantes
para a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica e para o Ruído Eletroquímico.

A análise multicritérios por geoprocessamento mostrou-se muito útil dentro da
metodologia desenvolvida, sugerindo que seja aplicada para outros fenômenos que são
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claramente relacionados com a geografia, como é muito comum em LT. É interessante o
aprimoramento da metodologia, buscando mais dados, principalmente os do solo,
relacionados com a corrosão.

Como as técnicas utilizadas neste trabalho são técnicas que levam a resultados
qualitativos, é interessante desenvolver técnicas não intrusivas que levem a resultados
quantitativos de perda de material. Para isto, os Ensaios Não Destrutivos (END), como
os baseados em reflectometria ou refratometria (ultrassom ou pulso elétrico), podem ser
muito úteis e sugere-se um trabalho neste sentido.

Um trabalho mais amplo, envolvendo engenharia de confiabilidade e confiabilidade
estrutural poderia gerar ganhos altamente interessantes para os ativos de linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica, uma vez que pode reduzir custos e/ou
reduzir riscos de falhas. Mas para tanto, um amplo levantamento de dados e
informações confiáveis torna-se necessário.

194

9
9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil) - ANEEL. Atlas de energia elétrica do
Brasil / Agência Nacional de Energia Elétrica. 3. ed. – Brasília: Aneel, 2008. 236 p.
ALVIAL, G. et al. ESTUDO DOS PROCESSOS DE CORROSÃO DE AÇOS
GALVANIZADOS EM SOLO POR ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA
ELETROQUÍMICA. In: 12ª Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos COTEQ
2013 – 153, 2013, Porto de Galinhas-PE, Anais...2013, p.1285-1299.
ANG, A.H.S., TANG, W.H., Probability Concepts in Engineering Planning and Design
- Vol.1 –Basic Principles, New York: John Wiley & Sons, 1975.
ASCE Manual 74 – “Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading”,
EUA, (1991).
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NBR 5422 –
Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica – Procedimento: Rio de
Janeiro, 1985. 57p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NBR 6323 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação: Rio de Janeiro,
2007. 5p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NBR 7117 Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo: Rio de Janeiro, 2012.
64p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR ISO 31000 Gestão de riscos - princípios e diretrizes: Rio de Janeiro, 2009, 24p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR ISO 31004 Gestão de riscos - Guia para implementação da ABNT NBR ISO 31000: Rio de Janeiro,
2015, 44p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR ISO 31010 Gestão de riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos: Rio de Janeiro,
2012, 96p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NBR ISO 55000 –
Gestão de ativos – Visão Geral, princípios e terminologia: Rio de Janeiro, 2014. 26p.
195

ASME B31.8S-2001, 2001, Managing system integrity of gás pipelines. ASME Code
For Pressure Piping, B31. ASME – The American Society of Mechanical Engineers,
New York.
ASTM Standard A36/A36M, 2012, “Standard Specification for Carbon Structural
Steel”
ASTM
International,
West
Conshohocken,
PA,
2012,
DOI:
10.1520/A0036_A0036M-12, www.astm.org.
ASTM Standard A572/A572M, 2013a, “Standard Specification for High-Strength LowAlloy Columbium-Vanadium Structural Steel,” ASTM International, West
Conshohocken, PA, 2013, DOI: 10.1520/A0572_A0572M, www.astm.org.
ASTM G102 - 89(2010) Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and
Related Information from Electrochemical Measurements, West Conshohocken, PAUSA.
AZEVEDO, C.P.B. Avaliação da Confiabilidade de Fundações de Torres Estaiadas em
Linhas de Transmissão. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia, UFMG. Belo
Horizonte: 150p, 2007.
AZEVEDO, C.P.B. Fundações para Linhas de Transmissão, Belo Horizonte, Editora
FUNDARC, 2009.
AZEVEDO, C.P.B. PROJETO DE FUNDAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
BASEADO EM CONFIABILIDADE. 2011. 123 folhas. Tese (Doutorado em
Engenharia de Estruturas). Escola de Engenharia, UFMG, Belo Horizonte, 2011.
BEEHLER, M.E., IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 12, No. 2, p. 1023-1028,
April 1997.
BERTILING, P. et al. CORROSION BEHAVIOUR OF ERTHING MATERIALS. In:
International Conference on Large High Voltage Eletric Systems – 1984 Session, ParisFr. Anais...1984. 36-02.
BOLFARINE E BUSSAB, H., BUSSAB, W.O. Elementos de Amostragem. São Paulo:
Edgar Blücher, 2005. 274p.
BOOTH, G.H. et al. Criteria of Soil Agressiveness Toward Buried Metals, I.
Experimental Methods. British Corrosion Journal. Vol. 2, May 1967, p. 104.
BRAGA, G.E. et al. A experiência da CEMIG na inspeção, análise e proteção contra a
corrosão de linhas de transmissão. In: LATINCORR - Congresso Latino Americano de
Corrosão, 2006, Fortaleza – CE, Anais...2006.
BRAGA, G.E. et al. AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE FUNDAÇÕES METÁLICAS
DE LINHAS DE TRANSMISSÃO. In: 68º Congresso ABM Internacional, 2013, Belo
Horizonte-MG, Anais...2013.
BRAGA, G.E. et al. Avaliação de Desempenho de Revestimentos Anti- Corrosivos para
Fundações Metálicas de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica. In: Intercorr
196

2010, 2010, Fortaleza-CE, Anais...2010, INTERCORR2010_047, ABRACO, Rio de
Janeiro-RJ.
BRAGA, G.E., et al. Definição de Áreas Potenciais ao Risco de Desligamento de
Linhas de Transmissão Devido a Incêndios – Planejamento e Critérios de Manutenção.
In: 26º CBM – Congresso Brasileiro de Manutenção, 2011, Curitiba-PR-Brasil.
Anais...2011, TT 26, ABRAMAN, Rio de Janeiro-RJ.
BRAGA, G.E. e JUNQUEIRA, R.M.R, Methodology for Planning Tower Leg
Foundations Corrosion Maintenance of Overhead Transmission Lines Based on GIS,
IEEE Transactions on Power Delivery, Volume:PP , Issue: 99, p. 1-18, Fevereiro,
2016.
BSI PAS 55, Asset Management— Part 1: Specification for the optimized management
of physical assets: London-UK, 2008.
BUENO, A.H.S. Avaliação integrada de mecanismos de falha por corrosão em dutos.
2007. 295 folhas. Tese (Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, 2007.
BUENO, P.R; CARVALHO, L.A. de e ANDRADE A.R. de, ESPECTROSCOPIA DE
IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA APLICADA AO ESTUDO DAS REAÇÕES
HETEROGÊNEAS EM ÂNODOS DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS, Quim. Nova,
Vol. 29, No. 4, 796-804, 2006.
CÂMARA, M.C. APLICAÇÕES DE CONFIABILIDADE ESTRUTURAL EM
PROJETO E EM PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO DE NAVIOS
SUBMETIDOS À FADIGA E CORROSÃO. 2011. 145f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Oceânica). COPPE, UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.
CARVALHO, A.L. Análise de disponibilidade utilizando abordagem nebulosa. 123f.
Tese (Doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia
Elétrica, Belo Horizonte-MG, 2008.
CEMIG. Instrução e Critérios Técnicos para Recuperação e/ou Proteção Contra
Corrosão de Linhas Aéreas de Transmissão. Relatório Técnico 30.000-PN/MT-617.
22/09/2009.
CEMIG. Instrução para Medição de Resistividade do Solo em Linhas de Transmissão.
Documento Nº 30000-COPDEN-237. 22/02/1994.
CEMIG. Medição do Potencial de Corrosão das Fundações de Estruturas Metálicas de
Linhas de Transmissão. Instrução de Manutenção IM-OM-LT-00065. 24/04/2007.
CEMIG. Relatório de Ocorrência LT 500 kV Jaguara/São Simão – Estrutura 51.
Documento Nº 30312-TO/TA1-036. Uberaba, Mar/1991.
COMMITTEE on the Review of the Bureau of Reclamation’s Corrosion Prevention

197

Criteria of Overhead Transmission Lines”, África do Sul, IEC, (2003). Stantards for
Ductile Iron Pipe. Corrosion Prevention Standards for Ductile Iron Pipe: Review of the
Bureau of Reclamation’s. Washington: The National Academies Press, 2009.
DUTRA, A. C.; NUNES, L. P.; Proteção Catódica: Técnica de Combate à Corrosão. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1999.
ENDRENYI, J. “Reliability Modeling in Eletric Power Systems”. John Wiley & Sons,
Northern Ireland, 1978.
FLECHA, J.F.F. Aplicação da PAS 55 ao Departamento de Operação e Manutenção da
Operadora da Rede Elétrica de Distribuição. 2012. 87f. Dissertação (Mestrado Integrado
em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Major Energia) – FEUP-Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, Porto-PT, 2012.
FOGLIATTO, F. S.; RIBEIRO, J.L.D. Confiabilidade e Manutenção Industrial. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
FONSECA, B.Q.A. AVALIAÇÃO DE VIDA ÚTIL DE CABOS CONDUTORES DE
ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO UTILIZADOS EM LINHAS AÉREAS DE
SUBTRANSMISSÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2009. 187
folhas. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia, UFMG,
Belo Horizonte, 2009.
FONTAN, M.A.B. MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE TIRANTES
EM
ROCHA.
In:
DÉCIMO
TERCER
ENCUENTRO
REGIONAL
IBEROAMERICANO DE CIGRÉ - XIII ERIAC, 2009, Puerto Iguazú, Argentina.
Anais...2009. XIII/PI-B2 - 14.
FONTANA, M.G. Corrosion Engineering. 3ª ed. Singapura: McGraw-Hill, 1987. 554 p.
GARCÍA, E., MALO, J. M., URUCHURTU, J. Corrosion Monitoring of Electric
Transmission Line Tower Legs by Electrochemical Methods. Disponível em:
<http://64.224.111.143/events/intercorr/techsess/papers/session4/abstracts/garcia.html
>. Acesso em: 20 de novembro de 2010.
GENTIL, V. Corrosão. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos
Editora S.A., 2007.
GHONEIM, G.A., SIGURDSSON, G. Fundamentals of Risk Based Inspection – A
Practical Approach. IEEE Xplore, MTS, 2009.
GIRARD, R. La Prévision de la Corrosivité des Sols. Corrosion – Traitements –
Protection – Finition, vol. 18, Mars 1970, p. 75.
GONTIJO, C.R. Cálculo de torres para linhas de transmissão. Belo Horizonte: Instituto
de Engenharia Aplicada Editora, 1994. 132p.

198

HELMAN, H.; ANDERY, P. R. P. Análise de falhas: aplicação dos métodos de FMEA
e FTA. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1
ed., 1995.
HOLCOMB, G. R.; Covino, B. S. State-of-the-Art Review of Electrochemical Noise
Sensors. DOE/ARC TR-2001-016. Pittsburgh: National Energy Technology Laboratory,
2001. Disponível em <http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/899598-BVABQq/>.
Acesso em 3 de fevereiro de 2011.
INTERNATIONAL
STANDARD
ORGANIZATION/INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION-ISO/IEC 31010 - Risk management- Risk
assessment techiniques – Ed 1.0, Suiça, 2009.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION – “IEC-60826: Design
Criteria of Overhead Transmission Lines”, África do Sul, IEC, (2003).
JORDÃO, F.R. Caracterização de variáveis que influenciam na vida útil das estruturas
de concreto. 150 p. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Civil,
Universidade Federal de Uberlândia, 2006.
LAFRAIA, J. R. B. Manual de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. Rio
de Janeiro: Editora Qualitymark, Petrobrás, 2001.
LIMA, O.V.F. Corrosão em Haste de Âncora em Torres Estaiadas 500kV Causas e
Soluções Adotadas. In: VIII SNPTEE-Seminário Nacional de Produção e Transmissão
de Energia Elétrica. São Paulo-SP, Brasil, 1986.
LIOLYD, K.J., ZAFFANELLA, L.E. Insulation for switching surges. In: EPRI-Electric
Power Research Institute, Transmission Line Reference Book: 345kV and Above. Palo
Alto: EPRI, Sec. Edition, 1975.
LOPES, I.M.F. Avaliação do desempenho frente à corrosão de um aço galvanizado em
extratos aquosos de solo. 2012. 82f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais)
– REDEMAT-Rede Temática em Engenharia de Materiais, UFOP, Belo Horizonte-MG,
2012.
LOPES, I.M.F. et al. Avaliação do desempenho frente à corrosão de um aço
galvanizado em extratos aquosos de solo. In: XV ERIAC-Décimo Quinto Encontro
Regional Ibero-americano do CIGRÉ. Foz do Iguaçu-PR, Brasil, 2013.
LOPES, I.M.F; LOUREIRO, C.R.O., JUNQUEIRA, R.M.R. Corrosion monitoring of
galvanized steel in soil extract solutions by electrochemical impedance spectroscopy
Mat.-wiss. u. Werkstofftech, 45, No. 7, p. 619–627, 2014.
MABBUTT, S., MILLS, D.J., WOODCOCK, C.P. Developments of the
electrochemical noise method (ENM) for more practical assessment of anti-corrosion
coatings. Progress in Organic Coatings, 59, p. 192-196, 2007.
MACDONALD, J. R. Impedance Spectroscopy: Emphasizing Solid Materials and
Systems. New York: John Wiley and Sons, 1987. p. 346.
199

MEYER, P.L. Probabilidade: Aplicações à estatística. Rio de Janeiro, LTC, 2ª Edição,
1983.
MOUBRAY, J. Introdução à manutenção centrada na confiabilidade. São Paulo:
Aladon, 1996.
MOURA, A.C.M. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Belo Horizonte:
Ed. Da Autora, 2003. 294 p.
NASA – NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Reliability
Centered Maintenance Guide for Facilities and Collateral Equipment, USA, 2008.

NASCIMENTO, C.A.M. Metodologia experimental para utilização de cabos
termorresistentes (TAL) em linhas e redes de distribuição. 1999. 85f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte-MG.
NBS. Underground Corrosion, Cathodic Protection, and Requires Field Measurements.
Publication 991, NBS, Washington DC, 1962.
NORMA API Standard 579-1/ASME FFS-1, 2007, “Fitness-For-Service”, Second
Edition, Washington-DC-USA.
NORMA API 580, 2002, “Risk-based Inspection”, primeira edição, maio, WashingtonDC-USA.
NORMA API 581, 2008, “Risk-based Inspection – Base Resource Document”, segunda
edição, setembro, Washington-DC-USA.
NOWLAN, F.S. e HEAP, H.F. “Reliability-Centered Maintenance”. IEEE Annual
Reliability and Maintainability Symposium, IEEE, 1978.
NUNES, L.P. Fundamentos e resistência à corrosão. Rio de Janeiro: Interciência: IBP:
ABRACO, 2007.
OLIVEIRA, E.M. UTILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO CATÓDICA PARA SISTEMAS
DE DUTOS E/OU TORRES DE TRANSMISSÃO MEDIANTE GERAÇÃO
FOTOVOLTAICA. 2008. 127f. Dissertação (Mestre em Ciências) – Centro de
Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE.
OSTENDORP, M. GROUND LINE CORROSION DAMAGE ACTIVITY AND
DAMAGE ASSESSMENT FOR DIRECT EMBEDDED STEEL STRUCTURES AND
GUY ANCHORS. IEEE Xplore, 03ESMO0050, p. 78-86, 2003.
PENA, C.P.; SILVA G. e COSTA, R.S. O uso da metodologia RBI para planejamento
de inspeção de tubulações. Revista Abendi, São Paulo, Edição 58, Ano VII, p. 58-61,
outubro de 2013.

200

PANOSSIAN, Z. Corrosão e proteção contra a corrosão em equipamentos e estruturas
metálicas. 1ª. ed. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1993. V.1 –
Publicação IPT 2032.
PASSOS, A. C. et al. Proteção Catódica Fotovoltaica de Fundações Metálicas de Linhas
de Transmissão. In: encontro ABRAMAN, Belo Horizonte, 2000.
PEZZI, M., CARVALHO, J.F. A. A, GLOVEN, M., 2004, “Challenges in the
development of a risk management system for natural gas and hazardous liquid
pipelines”, In: International Pipeline Conference 2004, Calgary, Canada N° IPC040411, outubro, 2004.
Princeton Applied Research, Application Note CORR 1 Basics of Corrosion
Measurements,
http://www.princetonappliedresearch.com/Literature/index.aspx,
30/01/2011.
RAPOSO, J.L.O. MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE APLICA A
SISTEMAS ELÉTRICOS: UMA PROPOSTA PARA USO DE ANÁLISE DE RISCO
NO DIAGRAMA DE DECISÃO. 133f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)
– Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, 2004.
RELIASOFT CORPORATION, Weibull ++8®, Software Package.Tucson, A2, 2012.
RELIASOFT CORPORATION, Reliasoft RBI®, Software Package.Tucson, A2, 2014.
ROBERGE, P.R. Handbook of Corrosion Engineering. Nova York: McGraw-Hill,
1999.
RIBEIRO, D.V; SOUZA, C.A.C. e ABRANTES, J.C.C., Use of Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS) to monitoring the corrosion of reinforced concrete,
IBRACON Structures and Materials Journal, Volume 8, Number 4, p. 529-546, August,
2015
RUIZ, H. A. Incremento da Exatidão da Análise Granulométrica do Solo por Meio da
Coleta as Suspensão (Silte + Argila). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.29, p.297300, 2005.
SEBRÃO, M.Z., ORDINE, A.P., de OLIVEIRA, R.A. Monitoramento do Estado de
Corrosão das Grelhas Metálicas de Torres de Linhas de Transmissão de Energia
Elétrica, Utilizando Técnicas Eletroquímicas. Contribuição técnica apresentada no
INTERCORR 2012, Salvador/BA, Anais...2012.
SERRA, E.T. Corrosão e Proteção Anticorrosiva dos Metais no Solo. Rio de Janeiro:
CEPEL – Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, 2006, 169p.
SILVA, J. M. et al. Proteção catódica de grelhas utilizando a corrente de fuga da linha.
In: XVI Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Campinas
- SP, 2001.

201

SILVA, J.M. e BRASIL, S.L. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CORROSIVIDADE
DE SOLOS BASEADO NA SOBRETENSÃO DE HIDROGÊNIO. Corros. Prot.
Mater., Vol. 29, Nº 1 (2010), p. 19 – 25, 2010.
SILVA, J.M. et al. DIAGNÓSTICO CORROSIVO DE PÉS DE TORRES ATRAVÉS
DE INJEÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA EM CONDIÇÕES DE CIRCUITO
FECHADO. In: XII ERIAC – Encontro Ibero-americano do CIGRÉ, 2007, Foz do
Iguaçu-PR-Brasil, Anais...2007.
SLOOTWEG, J.G. e CLEMENS, G.J.M.B. “Implementing and Certifying a State of the
Art Asset management Approach–Practical Experiences”, CIRED, Paper No. 0065,
2007.
SOUZA, M.L.M e FARIAS, B.V. INSPEÇÃO BASEADA EM RISCO APLICADA A
CASCO DE FPSO. In: XX COPNAVAL - CONGRESO PANAMERICANO DE
INGENIERÍA NAVAL, TRANSPORTE MARÍTIMO E INGENIERÍA PORTUARIA,
2007, São Paulo-SP-Brasil, Anais...2007.
STEPHAN, J.C.S. PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÕES
DE SUPORTES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO EM ENCOSTAS INSTÁVEIS –
EXPERIÊNCIA DA ELETROSUL. In: DÉCIMO TERCER ENCUENTRO
REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ - XIII ERIAC, 2009, Puerto Iguazú,
Argentina. Anais...2009. XIII/PI-B2 - 103.
STEVENSON, W. D. Elementos de análise de sistema de potência. Editora McGrawHill, São Paulo, 2º Edição, 1986.
STRANOVSKY, G., FUKS, J., SHOURESHI, R., KILE, J. Advanced NDE
Technology for Below Grade T&D Infrastructure Corrosion Detection. IEEE Xplore, p.
1-7, 2011.
TELES, C.D. DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA O
PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2007. 111f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de Engenharia, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, 2007.
TOMLIN, D. Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. New
Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 1990. 249p.
TRABANELLI, G., ZUCCHI, F., ARPAIA, M., Methods of Determination of Soil
Corrosiveness With Respect to Metallic Structures, In: Chinica Pura ed Applicata, v. III,
Sezione V, n. 4, pp. 43-59, 1972.
WOLYNEC, S. Técnicas Eletroquímicas em Corrosão. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2003.

202

