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ANEXO II   

Modos de Falha e Confiabilidade, do capitulo 2, da apostila 
“Análise de Resistência Mecânica” do Prof. Dr. Edson da 

Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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MODOS DE FALHA E CONFIABILIDADE   

A falha de elementos mecânicos é um processo que pode assumir as 
mais distintas formas, dependendo do tipo de aplicação, do material, das 
condições ambientais, etc. Neste capitulo vamos procurar identificar e 
descrever sucintamente as principais formas pelas quais um componente 
mecânico pode falhar. De um modo genérico, a falha pode ser definida como a 
incapacidade do componente corresponder à demanda que lhe é exigida, ou 
seja, a sua capacidade é inferior à demanda. Os termos capacidade e 
demanda foram escolhidos para diversas formas, como por exemplo, um valor 
máximo de carga, acima do qual ocorre a ruptura do material, ou uma voltagem 
máxima, limitada pela capacidade de isolamento elétrico, ou uma taxa de 
dissipação do calor gerado, abaixo da qual a temperatura ultrapassa os valores 
toleráveis pelo lubrificante ou pelos materiais sintéticos dos isolamentos, etc. 
Aqui vamos nos preocupar apenas com os componentes mecânicos e os seus 
modos de falha mais característicos. As formas com que o componente 
estrutural pode falhar dependem do tipo de carregamento, tipo do material, 
condições ambientais, tempo de vida, cuidados com manutenção, etc. Uma 
distinção bem marcante pode ser feita, considerando os modos que não são 
influenciados pela idade do componente, ou tempo de aplicação de 
carregamento e os modos que dependem do tempo de vida ou de 
carregamento.   

Quando do estuda da confiabilidade, a exata definição do que é a falha 
do produto é fundamental. A falha do produto corresponde ao instante em que 
este deixa de cumprir a função a que se propõe, ou seja, deixa a descoberto a 
funcionalidade desejada. Deste modo, esta funcionalidade deve ficar muito 
bem definida quando da determinação dos requisitos de projeto do produto, de 
forma a permitir, em todas as etapas do ciclo de vida do produto, verificar a 
ocorrência ou não de uma falha. Assim, de uma maneira bastante abrangente, 
a falha é simplesmente o fato de que a funcionalidade do produto deixa de ser 
atendida, em decorrência de algum evento.    

MODOS DE FALHA INDEPENDENTES DO TEMPO   

Os modos de falha tratados como independentes do tempo são os que 
possuem igual chance de ocorrer, qualquer que seja a vida ou tempo de uso do 
produto considerado. Estes modos se manifestam quando a estrutura em 
questão sofre uma sobrecarga ou um pico de solicitação, levando a uma falha 
na forma de uma ruptura, ou um empenamento. Os principais modos de falha 
deste tipo estão comentados logo a seguir, sendo que alguns são detalhados 
ao longo do texto.    

FRATURA   

Em geral o processo de desenvolvimento da fratura é dividido em duas 
etapas distintas, inicio da fratura e propagação desta. Uma fratura pode ser 
classificada em duas categorias gerais, fratura dútil e fratura frágil. Uma    
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fratura dútil é caracterizada por uma apreciável deformação plástica na 
nucleação e na propagação da trinca. Uma deformação plástica em nível 
macroscópico é também encontrada nas superfícies de falha. Uma fratura frágil 
nos metais é caracterizada por uma grande velocidade de propagação da 
trinca, com pequena deformação plástica, mesmo em um nível macroscópico. 
Um metal pode ter uma ruptura dútil ou frágil, dependendo da temperatura, 
estado de tensões e velocidade de carregamento. Para simplificar o 
desenvolvimento vamos nos restringir a um carregamento estático de tração, o 
que leva à ruptura.    

FRATURA DÚTIL   

Corpos policristalinos de metais dúteis podem se deformar plasticamente 
até que a seção transversal fique reduzida a um ponto, como ilustrado na figura 
2.1. Já para a ruptura sob tração, de metais moderadamente dúteis, a 
deformação plástica produz uma redução na seção transversal, provocando um 
estado triaxial de tração no interior do material. Esta triaxialidade diminui a 
capacidade de deformação plástica e a ruptura pode processar-se por um 
mecanismo de nucleação de vazios, em torno de impurezas, no centro do 
material. Esta nucleação passa a uma etapa de crescimento destes vazios, 
com a continuidade da deformação plástica, até o instante em que os vazios 
começam a se unir, levando a ruptura da região central, estendendo-se após 
por cisalhamento. O resultado é a familiar fratura tipo cone e taça. Os modos 
dúteis de fratura ocorrem como resultado de uma extensiva deformação 
plástica, ao menos a nível microscópico, seja por crescimento de vazios seja 
por cisalhamento. O modo de falha por crescimento de vazios ocorre quando a 
deformação plástica atinge um nível tal que os vazios originados nas impurezas 
do material passam a coalescer, formando uma trinca de dimensões 
comparáveis com a geometria do componente. Esta deformação plástica crítica 
é altamente sensível ao estado de tensões a que a região está sujeita, bem 
como às características de deformação que o material apresenta. Deve ser 
salientado que, embora o mecanismo metalúrgico de ruptura seja dútil, 
macroscopicamente a falha pode ter uma aparência frágil.                  

Figura 2.1 – Mecanismos de ruptura dútil e frágil de corpos de prova. 
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FRATURA FRÁGIL   

Uma ruptura metalurgicamente frágil é caracterizada pela separação das 
duas porções do material segundo um plano perpendicular à tensão de tração, 
sendo este um plano atômico da rede cristalina. Este é o chamado mecanismo 
de ruptura por clivagem, sendo controlado pelas tensões de tração que agem 
perpendicularmente ao plano cristalográfico de clivagem. Esta tensão, quando 
ultrapassa um valor critico, dá inicio à ruptura. A superfície rompida por 
clivagem expostos, enquanto a ruptura por cisalhamento mostra-se, quando 
observada com pequena ampliação, cinzenta e fibrosa. No caso geral. A 
superfície rompida apresenta uma ruptura mista, com uma fração da área 
fraturada de modo frágil e o restante de modo dútil.    

INICIO DE ESCOAMENTO   

Em muitas aplicações é necessário que o material esteja integralmente 
dentro do regime elástico, para garantir um nível de deformações baixo e 
recuperável, como no caso de eixos de alta velocidade, de modo a manter o 
balanceamento em serviço, por exemplo. Nestes casos o inicio de escoamento 
já caracteriza a falha do componente. Outro exemplo é quando se necessita de 
precisão de posicionamento do mecanismo que está sendo projetado, onde um 
pequeno escoamento pode provocar uma deformação permanente na 
geometria e levar a uma conseqüente perda de precisão do dispositivo. Para 
situações onde um pequeno escoamento nos pontos de concentração de 
tensão não é problema, este modo de falha passa a ser muito conservativo, 
não sendo econômico.    

PLASTIFICAÇÃO GENERALIZADA   

No caso de aplicações onde pode ser tolerada uma deformação plástica, 
provavelmente localizada em detalhes que levam a uma concentração de 
tensão, considerar como critério de falha o inicio de escoamento é muito 
conservativo, ou seja, a favor da segurança. Assim, é mais realista considerar 
como critério de falha a situação onde se tem uma plastificação generalizada 
na seção critica, condição onde a capacidade de suportar carga fica esgotada. 
Outra possibilidade é admitir um certo nível de deformação plástica no ponto 
mais solicitado, como por exemplo, igual ao nível da deformação de inicio de 
escoamento. Nesta situação a falha fica caracterizada por uma plastificação 
que ocorre sobre um volume finito de material. Este é um critério de falha onde 
o calculo de uma nova tensão máxima no ponto mais solicitado do material não 
é significativo.    

FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO   

Um modo de falha que em certos aspectos se assemelha a uma 
corrosão sob tensão é a fragilização por hidrogênio. Neste caso a falha tem 
inicio quando átomos de hidrogênio são liberados, como no caso de 
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tratamentos de galvanização, ou solda, ou então em conseqüência do 
ambiente de trabalho, difundindo-se pela estrutura cristalina do material, devido 
ao seu diâmetro extremamente pequeno. Estes átomos acomodam-se em 
certos pontos do material, onde novos átomos vão chegando, combinando-se 
com os existentes, gerando assim uma molécula de hidrogênio H2,  que agora 
não tem mais mobilidade dentro da rede cristalina, pelas suas dimensões. O 
acúmulo de moléculas faz com que a pressão gerada dentro do material atinja 
valores extremamente elevados, com a formação de um estado de tensões de 
tração, que pode até, em casos extremos, levar o material a sofrer uma ruptura 
espontânea. Neste caso pode ocorrer uma ruptura sem qualquer razão 
aparente, com a peça, por exemplo, apenas armazenada. Se o hidrogênio 
atômico penetra no material em conseqüência do ambiente de trabalho, este 
modo de falha pode ser encarado com dependente do tempo.     

FLAMBAGEM   

A falha por flambagem ocorre quando temos uma combinação critica de 
rigidez do conjunto estrutura-sistema de aplicação de carga, na qual os 
deslocamentos transversais passam a crescer de uma forma significativa, 
mesmo para uma carga constante. Neste caso a peça perde sua forma original, 
alterando a geometria e comprometendo o seu desempenho em serviço. Este 
modo de falha é característico de estruturas esbeltas nas quais ocorrem 
tensões de compressão. A instabilidade que leva a falha por flambagem pode 
ocorrer de um modo global, como no caso clássico de colunas, ou de uma 
forma local, onde a instabilidade fica restrita a uma deformação local nas 
paredes da peça, no inicio, mas que pode levar após a um colapso a nível 
global da estrutura em consideração.    

MODOS DE FALHA DEPENDENTES DO TEMPO   

O tempo de uso do produto pode afetar a falha de componentes das 
mais variadas formas, dependendo do modo de falha, porém todos estes 
modos de falha são caracterizados por algum tipo de envelhecimento ou 
desgaste do material. Isto é traduzido como uma perda gradativa das 
propriedades que tornam o material adequado ao uso pretendido, fazendo com 
que a funcionalidade da peça fique pouco a pouco comprometida. Temos 
vários modos de falha que podem ser considerados como dependentes do 
tempo, ou também chamados de falha por envelhecimento ou ainda, desgaste. 
Logo a seguir são discutidos os mais importantes.    

FADIGA    

A fadiga é um processo de redução da capacidade de carga de 
componentes estruturais pela ruptura lenta do material, através do avanço 
quase infinitesimal da trinca a cada ciclo de carregamento. A fadiga ocorre pela 
presença de tensões que variam com o tempo, que provocam deformações 
plásticas cíclicas localizadas nos pontos mais críticos. Estas deformações 
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levam a uma deterioração do material que dá origem a uma trinca de fadiga 
que, com o prosseguimento do carregamento variável, vai crescendo, até 
atingir um tamanho suficiente para provocar a ruptura final. O processo de 
nucleação da trinca de fadiga depende das tensões cisalhantes cíclicas que 
atuam, enquanto que para a propagação são importantes as tensões de tração, 
que fazem com que as pequenas trincas que foram nucleadas venham a 
crescer e levem à ruptura final.    

DEFORMAÇÃO PLÁSTICA PROGRESSIVA   

Quando a peça sofre um carregamento cíclico de magnitude tal que o 
material experimenta deformações plásticas, a existência de uma carga média 
faz com que as deformações plásticas sejam direcionadas no sentido da carga 
média, produzindo um efeito de deformação progressiva da peça. Numa 
situação como esta, em cada ciclo de carga as deformações plásticas não são 
simétricas, em decorrência da carga média. Desta forma, cada ciclo de carga 
provoca uma pequena deformação plástica, resultante da diferença entre o 
escoamento em um e outro sentido, deformação esta que vai se acumulando 
até viabilizar o uso da peça ou do produto, pela distorção final que resulta após 
um certo numero de ciclos.    

CORROSÃO   

A corrosão pode ser definida como a destruição de um corpo sólido por 
uma ação química ou eletroquímica não intencional, que invariavelmente inicia 
na superfície do corpo. No caso dos metais o ataque ocorre quase sempre por 
uma ação eletroquímica, devida à característica estrutural dos metais, que 
permite fenômenos como o movimento de elétrons dentro da rede cristalina. 
Como os materiais não metálicos não exibem esta propriedade, eles podem ser 
atacados apenas pelos meios corrosivos capazes de reagirem quimicamente 
com eles dentro de certas condições. Muitos fenômenos de corrosão são em 
essência eletroquímicos e envolvem a presença de um eletrólito em contato 
com o metal. Este eletrólito é usualmente uma solução aquosa de um sal, ácido 
ou álcali e consequentemente este tipo de corrosão é denominado úmido. 
Todos os outros fenômenos de corrosão envolvendo reações químicas entre o 
metal e um liquido, ou gás, que não é um eletrólito, são classificados como 
corrosão a seco.    

CORROSÃO SOB TENSÃO   

A superposição de um esforço mecânico com um meio ambiente 
agressivo ao material pode levar ao surgimento de um outro tipo de corrosão, a 
chamada corrosão sob tensão. Este tipo de corrosão difere da corrosão 
tradicional por dois aspectos básicos. Em primeiro lugar, a corrosão ocorre 
apenas em pontos muito localizados, como por exemplo nos contornos de 
grão. Neste caso a aparência externa do material não evidencia a degradação 
que o material sofre. Este ataque localizado vai penetrando, podendo 
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comprometer a capacidade de carga da peça pelas trincas que se formam a 
partir dos pontos de ataque. Em segundo lugar, o meio ambiente que provoca a 
corrosão sob tensão no material é um meio com composição química 
particular, para aquele tipo de material, que vem assim a ativar o processo. Isto 
significa que, para um dado material, de todos os meios agressivos que levam 
a uma corrosão, apenas uns poucos provocam uma corrosão sob tensão. 
Deste modo, a corrosão sob tensão ocorre apenas em certas combinações de 
material e meio ambiente, desde que somada a esta combinação tenhamos a 
ação de um estado de tensões. Este estado de tensões pode ser proveniente 
dos esforços de operação, ou produzindo por um estado residual de tensões, 
presente no material, mesmo na ausência de cargas externas.    

FLUENCIA   

Para componentes que operam a temperaturas elevadas tempos a 
presença de outros mecanismos de falha, que se tornam operantes a 
temperaturas da ordem de 0,3TF e superiores, sendo TF a temperatura absoluta 
de fusão do material. Nestas temperaturas novos mecanismos de deformação 
podem se tornar ativos. Estes mecanismos passam a provocar no material uma 
deformação irreversível que cresce de forma constante com o tempo, mesmo 
que o carregamento seja mantido constante. A velocidade com que a 
deformação ocorre depende tanto da temperatura a que o material está 
submetido como do nível de tensão aplicada. Outro fator a considerar é o efeito 
de uma exposição prolongada à alta temperatura sobre a estabilidade 
metalúrgica, ou seja, metais encruados irão recristalizar e sofrer crescimento 
de grão, enquanto que as ligas endurecidas pro precipitação podem sofrer um 
super envelhecimento e perder resistência devido ao crescimento das 
partículas de segunda fase. Outro problema é a oxidação, que se torna 
sensivelmente mais ativa a altas temperaturas.    

DESGASTE    

Aqui nos referimos ao desgaste do material, por remoção deste, seja através 
do processo de aderência e remoção de partículas do material de um dos 
elementos do par de atrito para o outro, seja por arrancamento de metal por 
partículas mais duras, que colidem com este. O primeiro tipo de desgaste é 
denominado de desgaste adesivo e depende muito das condições de 
lubrificação e também da compatibilidade dos dois metais em contato. O 
segundo tipo de desgaste é o tipo abrasivo, onde a principal variável é a dureza 
do material. O desgaste abrasivo pode ocorrer pela presença de partículas 
duras entre as duas superfícies em atrito ou então pelo contato de uma 
superfície dura e áspera sobre outra mole. Este ultimo caso foi praticamente 
eliminado nos equipamentos atuais pelo uso de um acabamento esmerado nas 
superfícies duras.    
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CONFIABILIDADE  

O projeto de sistemas e componentes estruturais de muitos sistemas 
mecânicos, como os automotivos, por exemplo, possuem algumas 
características peculiares, quanto ao tipo de solicitação atuante, tipicamente 
dinâmica e imprevisível, e quanto aos requisitos da segurança em operação. 
Esta segurança em operação deve ser traduzida em parâmetros de projeto, em 
geral na forma do tradicional coeficiente de segurança. Com a exigência 
sempre crescente de competividade, em termos de desempenho de produto, 
redução de custos, bem como menores prazos de desenvolvimento do produto, 
aplicações em casos diferentes do habitual e o uso de modernas aplicações 
ferramentas de projeto, como os sistemas CAE/CAD/CAM, o procedimento 
tradicional de projeto mecânico deve sofrer significativas reformulações, para 
fazer frente a estas novas situações. O assunto desta, e das seções seguintes, 
procura enfocar um dos pontos que é, ainda hoje, tratado de uma forma muito 
subjetiva, para não dizer empírica, que é da caracterização dos níveis de 
segurança adequados a um dado projeto. O enfoque proposto para a análise 
de segurança faz um intensivo uso dos conceitos probabilísticos, de forma a 
fornecer uma ferramenta suficientemente potente para resolver situações onde 
a solicitação é aleatória, excitando dinamicamente a estrutura, permitindo uma 
criteriosa avaliação do nível de segurança existente, ao longo da vida do 
produto. A metodologia desenvolvida pode ser aplicada de uma forma bastante 
simples, quando no desenvolvimento do projeto preliminar, pelo uso de um 
fator de projeto calculado adequadamente, ou então em uma etapa de 
avaliação de projeto onde pode ser acoplada diretamente com os modernos 
métodos numéricos de análise de tensões, como o método de elementos finitos 
ou de elementos de contorno, bem como com métodos experimentais.   

A teoria clássica de projeto ignora o fato de que muitas variáveis em 
Engenharia não são valores perfeitamente definidos, mas que variam dentro de 
um certo intervalo. O processo clássico de projeto, com o uso de um 
coeficiente de segurança, é simples e fácil de empregar, mas peca pela falta de 
um maior rigor no tratamento quantitativo das variáveis do projeto. A 
necessidade de estabelecer uma base mais racional, com métodos precisos na 
determinação da performance estrutural, tornou-se clara com um uso cada vez 
maior de sistemas com requisitos de alto desempenho, com custos bastante 
elevados, o que implica em uma grande responsabilidade por parte do 
projetista. Nestes tipos de aplicações, em que um mínimo de peso, extrema 
segurança e confiança no desempenho são exigências primordiais, o caminho 
mais aceitável para trabalhar com as variáveis de projeto é adotar um 
procedimento probabilístico. A diferença fundamental entre o método clássico 
do projeto mecânico e o enfoque probabilístico consiste no fato de se admitir 
neste ultimo uma probabilidade de falha. No método clássico a probabilidade 
de falha do projeto fica oculta por um coeficiente de segurança. Por outro lado, 
com o enfoque probabilístico, de uma maneira mais condizente com a 
realidade, admitimos a existência de uma chance de falha.  

O termo confiabilidade está intimamente ligado à confiança em algo. No 
caso do projeto em Engenharia, está relacionado com a confiança sobre um 
projeto executado. Tal pode ser traduzido pela segurança do projeto quando 
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em uso. A segurança de um sistema estrutural é habitualmente obtida através 
de um coeficiente de segurança, de escolha um tanto arbitraria. O uso de uma 
margem de segurança se faz necessário, pois apenas em raras ocasiões o 
projetista conhece com exatidão o valor de todas as variáveis de projeto. Por 
outro lado, uma análise feita com todo o cuidado e rigor pode ficar desprovida 
de valor, se a precisão de seus resultados for diluída pelo uso de fatores 
empíricos, de escolha arbitraria, baseados em considerações as vezes pouco 
relevante. Assim, um dos objetivos da analise de confiabilidade é justamente 
definir a margem de segurança a usar, através de um fator de projeto, definido 
como a relação entre os valores médios da resistência e da solicitação. O 
coeficiente de segurança real que existe é tratado como uma variável aleatória, 
podendo assumir qualquer valor. O fator de projeto é determinado a partir das 
dispersões das variáveis de projeto e do grau de segurança necessário.   

É conveniente neste ponto definir com precisão o termo confiabilidade, o 
qual pode ser então colocado como:  

“Confiabilidade é a probabilidade de que um componente, ou 
sistema, operando dentro dos limites de projeto, não falhe durante o 
período de tempo previsto para a sua vida, dentro das condições de 
agressividade do meio”.   

Desta definição vê-se que três fatores são relacionados com a 
confiabilidade, que são, em primeiro lugar a definição do que é a falha do 
sistema. Em segundo lugar tem-se o período de vida e em terceiro lugar, o 
meio ambiente onde o produto foi posto a operar.   

A taxa de falhas pode ser pensada como a fração de produtos que 
falham, na média, por unidade de tempo. O comportamento típico da taxa de 
falhas em função do tempo está ilustrado na figura 2.2.   

A taxa de falhas tem sua curva característica dividida em três regiões, ou 
períodos de vida bem distintos, no primeiro período tempos as chamadas 
falhas prematuras, ou de infância, onde o produto apresenta um percentual 
elevado de falhas. Estas falhas são decorrentes de produtos que foram 
colocados em operação, mas que estão fora das especificações, por 
problemas, de peças fora de tolerância, montagem errada, falta de lubrificante, 
folgas e calibração erradas, etc. Assim, esta região tem como ponto central a 
qualidade do produto, ou seja, a gestão da qualidade é que atua sobre a 
intensidade da taxa de falhas. No segundo período, que inicia após o instante t1 

a taxa de falhas tem um comportamento que é praticamente constante, 
assumindo um valor mínimo.  Neste período as falhas ocorrem de uma maneira 
totalmente aleatória, como conseqüência de sobrecargas eventuais que o 
produto sofre.  Os modos de falha que ocorrem são os modos de falha 
independentes do tempo, ou por sobrecarga. O valor da taxa de falhas 
depende aqui da distancia relativa entre os níveis de solicitação e de 
resistência do produto. Isto esta relacionado com o grau de segurança que o 
produto possui, ou em outras palavras, a confiabilidade depende diretamente 
do projeto do produto. Esta região corresponde ao período de vida útil do 

produto, onde a taxa de falhas é denominada de taxa media de falhas.  
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Figura 2.2 – Curva típica da taxa de falhas em função do tempo.    

Finalmente, o terceiro período corresponde ao início da deterioração de certas 
propriedades dos materiais que formam o produto, decorrência da vida deste. 
Estes modos de falha correspondem aos modos de falha dependentes do 
tempo, que necessitam de um certo tempo de vida para ativar os mecanismos 
de deterioração. Estes modos de falha começam a se manifestar apenas após 
o instante t2. Esta é a região de desgaste, onde as peças mais sensíveis a um 
ou outro modo de falha dependente do tempo começam a comprometer o 
desempenho do produto. Neste período a política de manutenção é 
essencial para garantir uma confiabilidade adequada.

    

A avaliação da confiabilidade para um produto é feita considerando que, 
para uma dada vida, correspondente ao instante de tempo t, ela é a 
probabilidade de que não ocorra uma falha. Assim,    

C(t) = P [não ocorra falha para vida < t]   

onde a não ocorrência de falha implica que o sistema não venha a falhar por 
nenhum dos modos de falha possíveis de ocorrerem, seja um dos modos por 
sobrecarga ou um modo de falha por desgaste.    

Os modos de falha por sobrecarga, também designados de modos de 
falha independentes do tempo, ou ainda de modos de falha por chance, são os 
modos de que caracterizam-se por terem igual probabilidade de ocorrerem, 
seja nos primeiros cinco minutos de operação do produto, seja nos últimos 
cinco minutos da vida deste produto. Estes modos atuam em geral quando a 
demanda que é exigida do sistema, ou seja, a solicitação atuante ultrapassa 
pela primeira vez a capacidade deste mesmo sistema, ou seja, a sua 
resistência, levando-o à falha. Esta categoria engloba os modos de falha por 
ruptura, plastificação, flambagem, etc.    

Os modos de falha por desgaste, ou seja, dependentes do tempo de 
operação do produto, são também chamados de modos de falha por acúmulo 
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de dano ou por envelhecimento, estes modos caracterizam-se por necessitar 
um certo tempo de operação do sistema, em serviço ou por necessitar um certo 
tempo de operação do sistema, em serviço ou não, para que iniciem a atuar, 
sendo portanto mais prováveis de ocorrerem conforma a vida vai aumentando. 
Estes modos atuam na forma de uma redução gradativa das propriedades dos 
materiais que formam as diferentes peças do sistema, que influem diretamente 
sobre sua capacidade. Esta categoria engloba as falhas por desgaste, por 
corrosão, por fadiga, por corrosão sob tensão, por fluência, etc.    

Esta divisão entre os modos de falha é fundamental, pois a análise de 
resistência mecânica bem como a análise de confiabilidade, para cada uma 
das duas categorias, são feitas de forma independente, considerando as 
características especificas de cada uma, envolvendo diferentes modelos para 
caracterizar tanto o carregamento que atua, como a resistência do componente 
à cada modo de falha. Uma cuidadosa definição do que consiste a falha do 
produto deve ser realizada, conforme discutido no Capitulo 1, função dos 
requisitos do produto, que foram gerados quando do início do desenvolvimento 
do projeto. Adicionalmente, devemos analisar como que a falha do produto se 
relaciona com os diferentes modos de falha das peças, para permitir uma 
analise de resistência e de confiabilidade consistentes. De uma forma geral é 
possível dizer que a confiabilidade é dada por   

C(t) = Cs(t) . CD(t)   

Sendo Cs(t) a confiabilidade para os modos de falha por sobrecarga e CD(t) a 
confiabilidade para os modos de falha por desgaste. O objetivo passa a ser 
agora o de detalhar os modelos de falha por sobrecarga, que vão permitir o 
cálculo da confiabilidade do sistema para os modos de falha que se enquadram 
neste caso e após, apresentar os modelos de falha por desgaste ou acúmulo 
de dano, para permitir o cálculo da confiabilidade correspondente.   

MODELOS PARA FALHA POR SOBRECARGA   

Quando um sistema solicitado dinamicamente, para um carregamento 
aleatório, possui como possibilidade de falha mais provável um modo onde a 
falha caracteriza-se pelo evento S(t) > R(t), onde S(t) é a variável aleatória da 
solicitação e R(t) é a variável aleatória correspondente à resistência do sistema 
no instante considerado, diz-se que se trata de uma falha por sobrecarga. A 
figura 2.3 a seguir ilustra o comportamento que se pode esperar para S(t) e 
R(t). A variável R(t) vai sofrendo o efeito do tempo de uso do equipamento, 
com uma degradação crescente nas propriedades dos materiais empregados 
na fabricação do sistema. Esta degradação é traduzida por uma redução dos 
níveis de R(t) com o tempo, bem como por um aumento na faixa de dispersão 
dos valores da resistência.   
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Figura 2.3 – Solicitação aleatória, com indicação de um provável ponto de 
falha, em um sistema com degradação da resistência.     
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