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Um dos objetivos da Engenharia de Confiabilidade é encontrar o melhor caminho para otimizar a confiabilidade 

de sistemas. Na busca de tal objetivo podemos destacar alguns métodos: mantero sistema tão simples quanto 

compatível com a performance exigida; aumentar a confiabilidade dos componentes; usar redundância em 

paralelo para componentes e subsistemas menos confiáveis; usar redundância em reserva, a qual entra em 

operação quando ocorre uma falha; aplicar manutenção corretiva para reparo ou troca de componentes que 

apresentam falhas; aplicar manutenção preventiva em intervalos previamente estabelecidos. 

Desde o início da década de 7980, várias publicações se dedicam ao estudo da confiabilidade de sistemas. 

Diferentes métodos de análise de confiabilidade fornecem informações qualitativas e quantitativas que podem 

ser usadas para cálculo de desempenho operacional e aumento de disponibilidade. Nesses anos, a importância 

e, conseqüentemente, o gerenciamento da manutenção tiveram grande desenvolvimento. Diversos métodos de 

otimização de manutenção podem ser usados para incrementar a disponibilidade, onde se estabelece uma 

relação entre os custos de manutenção e seus benefícios. A maioria dessas técnicas, porém, transforma o 

problema original para lhe conferir alguma linearidade e permitir um tratamento mais convencional. Essa 

transformação faz com que aumente excessivamente o número de variáveis e de restrições a se tratar. Outra 

penalização para tais métodos é permitir que a descrição de alguns parâmetros sofra modificações, levando a 

modelagem do problema a se desviar de formulações mais realistas. 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma modelagem matemática para o cálculo de disponibilidade de 

sistemas, na qual são considerados fatores tais como diferentes regimes de operação para os componentes do 

sistema, testes periódicos, manutenções preventivas e corretivas, além da possibilidade de que as manutenções 

não retornem o componente a um estado tão bom quanto novo. Essa modelagem procura fornecer uma 

ferramenta de cálculo mais realista a ser usada em óbices de otimização, resolvendo o problema de projeto de 

confiabilidade originalsem qualquer transformação. 
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INTRODUÇÃO 

De um modo geral, o termo confiabilidade 

pode ser definido como uma medida de perfor

mance de sistemas [1]. À medida que os siste

mas apresentam maior complexidade, as con

seqüências de um comportamento não confiável 

tornam-se graves em termos de custo, investi

mentos, disponibilidade, fatores humanos etc. 

Dessa forma, o interesse e a necessidade de au

mentar a confiabilidade de sistemas tornaram

se muito importantes. A confiabilidade de um 

sistema pode ser definida como a probabilidade 

que o sistema tem de operar com sucesso du

rante um intervalo de tempo sob condições 

estabelecidas. Quando um sistema ou compo

nente deixa de desempenhar corretamente seu 

objetivo, considera-se que ocorreu uma falha. 

Nas últimas décadas, o campo da confiabilidade 

cresceu suficientemente para incluir tópicos 

especializados, tais como análise de confiabili

dade, modelagem de falhas, otimização de 

confiabilidade, aumento de confiabilidade e sua 

modelagem, testes de confiabilidade, custos do 

ciclo de vida útil etc. Em termos mais amplos, a 

confiabilidade está associada ao desempenho 

operacional e à redução de falhas, associação 

essa que traz a necessidade de quantificá-Ia 

matematicamente como probabilidade. Além 

disso, surgem outras quantidades empregadas 

na caracterização da confiabilidade de sistemas, 

tais como tempo médio para falhar, tempo mé

dio entre falhas, taxa de falha, ou ainda, para sis

temas manuteníveis, grandezas relevantes 

como disponibilidade, tempo médio para repa

ro, taxa de reparo. 

Normalmente, para que se obtenha melhor 

performance de um sistema, é necessário au

mentar sua complexidade, freqüentemente por 

meio do acréscimo de subsistemas ou compo

nentes. Para que a confiabilidade do sistema não 

seja penalizada, algumas medidas devem ser 

tomadas como, por exemplo, utilização de com

ponentes com maior confiabilidade ou alocação 

de redundância . Obviamente, essas medidas im

plicam aumento de custos. 

A Engenharia de Confiabilidade surgiu en

tre o fim da década de 1940 e o início da de 1950, 

inicialmente aplicada aos campos de comunica

ção e transporte, em particular aos sistemas ele

trônicos. Os altos custos com manutenção, de

vido à complexidade cada vez maior dos siste

mas, levaram à conclusão de que seria mais sen

sato projetar equipamentos mais confiáveis do 

que esperar por falhas e ter que repará-los [2]. 

A década de 1960 testemunhou o surgi

mento de novas técnicas de confiabilidade, bem 

como sua extensão a uma grande variedade de 

aplicações. Por essa época, teve início a análise 

detalhada de falhas de componentes, bem como 

seus efeitos sobre a performance de sistemas e 

sobre a segurança de instalações e pessoal. A 

grande importância dada a essa nova disciplina 

teve origem em dois motivos: primeiro, o alto 

custo com a manutenção de um número cres

cente de sistemas, que se tornavam cada vez 

mais sofisticados; segundo, o custo da indisponi

bilidade desses componentes quando se torna

vam incapazes de cumprir seu objetivo. 

Durante as décadas de 1970 e 1980, a in

dústria nuclear teve participação fundamental 

nas inovações introduzidas nos métodos de 

análise de riscos. Em 1975, usinas de energia nu

clear foram objetos da primeira avaliação exten

siva de risco de uma planta industrial [3]. A partir 

de então, tais métodos foram gradual e conti

nuamente desenvolvidos, não mais se limitan

do à confiabilidade e à segurança, mas incor-
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parando novos conceitos, como disponibilidade 

e mantenabilidade. 

Um dos objetivos da Engenharia de Confia

bilidade é encontrar o melhor caminho para oti

mizar a confiabilidade de sistemas. Na busca de 

tal objetivo podemos destacar alguns métodos 

[4]: manter o sistema tão simples quanto com

patível com a performance exigida; aumentar a 

confiabilidade dos componentes; usar redun

dância em paralelo para componentes e subsis

temas menos confiáveis; usar redundância em 

reserva, a qual entra em operação quando ocor

re uma falha; aplicar manutenção corretiva para 

reparo ou troca de componentes que apresen

tam falhas; aplicar manutenção preventiva em 

intervalos previamente estabelecidos. 

Nas duas últimas décadas, foram propostas 

diversas técnicas de projetos de confiabilidade. 

A maioria delas transforma o problema original 

formulado por meio de modelagem não-linear 

em um problema de modelagem linear [5] . Mas 

essa transformação faz com que aumente ex

cessivamente o número de variáveis e de restri

ções a se tratar. Então, essa manipulação torna

se mais difícil em termos computacionais, o que 

pode anular as vantagens de tal procedimento. 

Assim, se as modificações não trazem o benefí

cio de menor exigência computacional, pode ser 

melhor resolver o problema de projeto de con

fiabilidade original sem qualquer transformação. 

Durante esses anos, a importância e, conse

qüentemente, o gerenciamento da manutenção 

tiveram grande desenvolvimento [6, 7] . A otimi

zação da manutenção, em termos gerais, consis

te em modelos matemáticos voltados à busca do 

balanço ótimo entre custos e benefícios da ma

nutenção ou do momento mais adequado para 

se executar a manutenção. A primeira tentativa 

científica de gerenciamento de manutenção data 
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das décadas de 1950 e 1960, quando a manuten

ção preventiva foi vista como um meio de se re

duzir o número de falhas e de ociosidade não pla

nejada. A partir daí, programas de manutenção 

preventiva foram aplicados em larga escala. Na 

década de 1970, o monitoramento das condições, 

focado em técnicas de predição de falhas usando 

informações sobre o estado real de equipamen

tos, permitiu um avanço nos programas de ma

nutenção preventiva. O resultado foi a melhoria 

dos projetos, com menor número de falhas. Nas 

décadas de 1980 e 1990, houve um grande impul

so computacional, e duas importantes técnicas, 

que passaram a ser mais utilizadas, devem ser men

cionadas: Manutenção Centrada na Confiabilida

de, que é baseada na análise de modos de falha, 

seus efeitos e as maneiras de preveni-Ias; e Manu

tenção Produtiva Total, que estabelece que pro

blemas de manutenção e produção devem ser 

resolvidos conjuntamente [6, 7]. 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma 

modelagem matemática para o cálculo de dis

ponibilidade de componentes e sistemas, consi

derando envelhecimento. São considerados fa

tores tais como diferentes regimes de operação 

para os componentes do sistema, testes perió

dicos, manutenções preventivas e corret ivas, 

além da possibilidade de que as manutenções 

não retornem o componente a um estado tão 

bom quanto novo. Procura-se fornecer uma fer

ramenta de cálculo mais realista, a ser usada 

em óbices de otimização, resolvendo o proble

ma de projeto de confiabilidade original sem qual

quer transformação. 

DISPONIBILIDADE 

As equações para o cálculo da disponibili

dade são desenvolvidas para dois tipos de regi-



me de operação de componentes: componente 

ativo, em operação; e componente redundante, 

em regime de espera (standby). 

Componente ativo 

o componente ativo estará em operação 

contínua, exceto nos períodos em que estiver so

frendo manutenção preventiva ou manutenção 

corretiva, esta última em caso de falha. 

Primeiramente, define-se que as taxas de fa

lha têm a forma de uma distribuição de Weibull a 

dois parâmetros. Esse tipo de distribuição é am

plamente usado em cálculos de confiabilidade de

vido à sua versatilidade, o que permite, pela es

colha adequada de parâmetros de escala (8) e de 

forma (m), modelar uma grande variedade de 

comportamentos de taxas de falha [1]. A taxa de 

falha do componente, ).,(t), é dada por: 

(1 ) 

onde se adota O<ma<l, mb=l e me>l. O primeiro 

termo é decrescente e está ligado a falhas prema

turas no início de operação do componente. O se

gundo é constante, associado a falhas randômicas 

que podem ocorrer durante a sua operação nor

mal. E por fim, o terceiro termo, crescente, corres

ponde às falhas causadas pelo envelhecimento. 

A confiabilidade do componente, R(t), é 

R(I) = exp [ -f ~ À(I ')dl ,] , (2) 

e inserindo a equação 1 na equação 2, obtém-se 

- [(I)"" (IJ"'b (IJ""] R(t) - exp - - - - - - . 
8, 8b 8e 

(3) 

Porém, o componente será submetido a ma

nutenção preventiva e, em caso de falha, é previs

to que seja efetuado reparo por meio de manu

tenção corretiva, o que torna importante carac

terizar seu comportamento através de sua dis

ponibilidade, A(t). Admitindo-se uma taxa de re

paro v(t), pode-se desenvolver uma expressão 

para a disponibilidade do componente. A varia

ção de A(t) entre te Mprovém de duas contribui

ções: a falha durante !1t, dado que o sistema este

ja disponível em t; e o reparo durante M, dado 

que o sistema esteja indisponível em t. Assim, vem 

A(t + M) = A(t) - À,(t)!1tA(t) +v (t)MÃ(t) , (4) 

onde Ã(t) é a indisponibilidade do componente, 

dada por Ã(t) = 1 - A(t). Eliminando Ã(t) na equa

ção 4 e rearranjando os termos, obtém-se 

A(I + !1t) - A(t) = _ [À,Ct) +v (t) ]A(t) +v Ct) . (5) 
!1t 

Fazendo !1t----j O, o primeiro membro é a ex

pressão da derivada de A(t) no tempo e obtém

se a seguinte equação diferencial: 

dA(/) 
- = - [À, (f) +v (t) ] A(t) +v (t) . 

dt 
(6) 

Utilizando o fator integrante e f [À(I )+V(I») dI , 

chega-se a 

:f ( A(I) exp [f [À(t) +v (t)] df]) 

= v(t)exp[f [ÀCi)+V(I)]df] . 
(7) 

Admitindo que À(t) é dada pela equação 1 

e que a taxa de reparo é constante, v(t) = v, tem-se 
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Substituindo a equação 8 na equação 7 e con

siderando a seguir a expressão para R(t) dada pela 

equação 3, pode-se escrever 

(9) 

Como o componente ativo do subsistema será 

submetido a manutenções preventivas, aplicadas 

em instantes estabelecidos em processo de otimi

zação, após cada manutenção inicia-se um novo 

ciclo no que tange à confiabilidade e à disponi

bilidade do componente. Por esse motivo, a equa

ção 9 deve ser resolvida particularmente para ca

da intervalo entre manutenções. Admite-se que o 

tempo utilizado para se proceder à manutenção 

preventiva, 'L ,é constante, sendo dado por 
mp 

, f 

'Lmp = Ti - Ti' (10) 

onde T ' é o instante do início da í-ésima manuten-, 
ção preventiva e Ti é o instante em que o compo

nente é disponibilizado após essa manutenção. 

Inicialmente, determina-se a disponibilida

de durante o primeiro ciclo, Ao(t), que se inicia com 

a entrada em operação do componente, em t=O, 

e termina com a conclusão da primeira manuten

ção preventiva, em t= TI' Integrando ambos os 

membros da equação 9 de zero até um instante 

t<T
1
' e utilizando a condição inicial Ao(O)=l, resulta 

I. - Ao(t ,)_e- dI ' = vI. _e_ dI' , o 5, 1 < T; , 
, d ( v,' ) ,VI' 

odl ' Ro(t') o Ro(t ') 
(11 ) 

evt f i evt
' 

AoCt)-- - I = v -- dI' , 0 5, I < T1', 
RoCt) o Ro(t ') 

(12) 

rmde Ro(t) é a confiabilidade correspondente ao 

primeiro ciclo, em que o:::; t<T
I
, exatamente como 

expressa a equação 3. 
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Chega-se, então, à expressão da disponibili

dade do componente durante o primeiro ciclo, lem

brando que esta vai a zero durante a manutenção: 

AOCI)= RoCt),e-vr [v , r'~ dl '+I] ' Jo Ro(t') 

Ao(t) =0 , 

o 5,1 < T(, 

(13) 

Note que o integrando na equação 13 é co

nhecido e pode facilmente ser integrado nume

ricamente. 

Antes de chegar à formulação da disponi

bilidade do componente ativo para os ciclos sub

seqüentes, deve-se ressaltar que a manutenção 

preventiva não necessariamente garante que o 

componente retorne a um estado tão bom quan

to novo. Isso significa que a confiabilidade no ins

tante em que o componente é novamente dis

ponibilizado, após a manutenção, pode ter valor 

menor que a unidade. Para tratar esse aspecto, 

introduz-se na expressão da confiabilidade um 

novo parâmetro, a, denominado fator de recon

dicionamento, que indica o quão próximo ao 

novo o componente retornará após a manuten

ção preventiva. Dessa forma, após a realização 

da í-ésima manutenção preventiva, a confia

bilidade será calculada em função de (t-aT), pas

sando a ser R(t- aT), onde O:::;a :::; l. Adotando um 

índice para identificar o ciclo correspondente, a 

expressão da confiabilidade fica 

RiCI ) = exp[- (I-e~Ti r - ( I -e~Ti r -( I -e~Ti r 1, (14) 

Um valor unitário de a equivale a restaurar 

o componente à condição de tão bom quanto 

novo, enquanto a igual a zero indica que o com-



ponente permanece na, mesma condição anterior 

à manutenção, 

Por outro lado,. no instante exato em que o 

sistema é novamente posto em operação, após 

ter sido concluída· sua' manutenção preventiva, é 

obviamente nula a pmbabilidade dejáter sido efe

tuado algum reparo. Isso equivale a dizer que o 

fator exp[v· tl retoma à, condição do início de ope

ração do componente; passando a ser exp[v·(t-T)l. 

A expressão da disponibilidade após a pri

meira manutenção preventivar A1
(tl, é obtida, pri

meiramente, reesG: r.evend0-se a. equação 9 com os 

novos termos R(t-aT) e exp[v·(t-T)lr 

(15) 

e a seguir, integrando ambos os membros da 

equação 15 de TI' até um instante qualquer t, em 

que T
1
.::;t<T; . Utilizando; então, a condição inicial 

A/T)=R
1
(T

1
), che~a-se ao resultado: 

- A (/' )-- - :dt' = v - -- dt' f, d ( eV.(t '-li )' J" f' eV.(t'-T,) 

T, di' 1 R1( /' ) . T, R1( /' ) , t16) 

T1 :O; 1 < T; , 

AI(/)_e _ _ _ 1 = V" _e _ _ di' , T
1

:O; 1 < T; . (17) 
V'(/-T,) f" V'(I '-T,) 

RI (t) T, RI,(t ') 

De modo semelhante ao feito anteriormen

te, a expressão d~ disp0nibili'dad'e para o ciclo 

imediatamente p0st!eriQ Ií à. li' r. im eira manuten

ção pr.eventiva é: 

[ 

, v'(/"-1] )' ] 
A (/) = R (t).e-V (' -1] )·l v · r _e - - dl'+ I ' 

I I ! J;~ R; (11"): I ' 

Tr :::;/<T; : , 
(18) 

Pode-se, então, generalizar para o i-ésimo 

termo A/t), como segue: 

Ai(t) = Ri(t ). e-V (I-Ti) [v 'f ' eV ' (/'-~i ) dl' + I] , 
Ti Ri(t) 

Ti :O; «T:+1, (19) 

onde i = 1,2, '''' n-l, sendo n o número de manu

tenções preventivas realizadas durante todo o 

tempo de operação do componente, Finalmen

te, o último termo é 

A (/)= R (t ).e-V(/-T,, ) [v . f ' eV'( /'-T,,) dl' +l] 
1/ 1/ T" RI/(/') , (20) 

onde Tr é o tempo de operação do sistema. 

Entretanto, uma grandeza de interesse fun

damentai para os cálculos de otimização, inclu

sive' na determinação de custos, é a disponibili

dade média, A'(Tr)' durante o tempo de opera

ção do sistema, Tr Observando que a função dis

ponibilidade é monótona por pa rtes (isto é, 

pode-se fazer uma partição em subintervalos tal 

que a função é não-crescente ou não-decrescen

te no interior de cada subintervalo [8]), a dispo

nibilidade média é obtida por meio da equação 

A* (Tr ) = - A(t) dt . 1 IT' 
Tr o 

(21 ) 

Componente redundante 

A taxa de falha do componente redundan

te terá a forma dada pela equação 1, sendo que 

para um mesmo componente os parâmetros (8) 

e (m) assumirão, valores diferente's, [asa este· es-
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teja ativo ou de reserva. Durante o tempo de fun

cionamento do sistema, o componente redun

dante será submetido a testes, que podem in

cluir ações preventivas. A dispor. ibilidade do 

componente redundante será uma ponderação 

entre dois regimes distintos: primeiro, quando o 

componente ativo estiver disponível, o redun

dante estar~ inativo e submetido às taxas de fa

lha de componente em reserva; segundo, quan

do o componente ativo estiver indisponível, o 

redundante estará ativo e submetido às taxas 

de falha de componente em operação. 

Para tratar a questão dos regimes distin

tos a que o componente redundante está sub

metido, são definidos dois parâmetros: tempo 

equivalente em reserva, t" que corresponde à 

parcela do intervalo de tempo decorrido, t, em 

que o componente esteve inativo; e tempo equi

valente em operação, to' relativo ao tempo em 

que o componente esteve efetivamente em ati

vidade. Esses parâmetros serão utilizados no 

cálculo da confiabilidade, detalhado adiante. 

Como já foi dito, enquanto o componente ativo 

do subsistema estiver operando, o redundante 

permanece inativo. Isso significa que t, é propor

cionai à disponibilidade média do componente 

ativo no intervalo t, A~t ( f), ou seja, 

(22) 

Utilizando a equação 21, conclui -se que 

(23) 

(24) 

Como as parcelas tr e to correspondem ao 

intervalo total t, tem-se, ainda, que 
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A exemplo do estabelecido para o compo

nente ativo, admite-se que o tempo de teste 'Lt é 

constante e é dado por 

'Lt' = Ti - T: ' (26) 

onde T; é o instante do início do i-ésimo teste, e T i 

é o instante em que o componente é disponi

bilizado após o i-ésimo teste. 

A confiabilidade será composta dos fato

res R, e Ro' relacionados aos períodos de reserva 

e de operação, respectivamente, e que possuem 

seus próprios parâmetros de forma e escala. Cada 

fator é calculado em seu próprio tempo equiva

lente, ou seja, R,=R,(t,) e Ro =RYJ 

A disponibilidade até o primeiro teste, Ao(t), 

é dada, então, por 

{

AO (t) = Rr.O (tr) . Ro,o (to) , 

Ao(t) = O, 

O S; t < T(, 

(27) 

A exemplo do que foi descrito para o com

ponente ativo, deve-se ressaltar que os testes, 

mesmo admitindo ações de caráter preventivo, 

não garantem que o componente retorne a um 

estado tão bom quanto novo, fato este que é 

tratado também utilizando-se o parâmetro a, de 

forma semelhante ao que foi feito para o compo

nente ativo. Dessa forma, após o i-ésimo teste, a 

confiabilidade passará a ser dada por R(t-aT) . 

Adotando novamente índices para relacionar a 

disponibilidade com seu respectivo ciclo, temos 



(29) 

onde T . e T . são os instantes equivalentes a T 
~ ~ , 

para os regimes de reserva e de operação respec-

tivamente. 

Além disso, a partir de agora, na expressão 

da disponibilidade, deve-se considerar a proba

bilidade do componente estar indisponível após 

o teste e haver a necessidade de se efetuar repa

ro. Essa probabilidade, P
Ã

, corresponde à indis

ponibilidade do componente no instante imedia

tamente anterior ao início do teste, acrescida da 

probabilidade do componente falhar durante o 

teste, dado que estava disponível em seu início. 

Identificando cada P /i com seu ciclo correspon

dente por índices, analogamente ao que foi fei

to para a confiabilidade, sua expressão fica 

J}, = {I -A;_, ~ ~ T; -)} 

+ [ 1- R r,i_1 ~r ~_Tr, i,- } RO,i-1 ~o -: ~O,i- )j (30) 
Rr,i- I(l r - Tr,i ) R o,i-I(to - To,i) 

. Ai-! ~ ~ T; - ) , 

P,u = l - Ai_ 1 ~ ~ T; -) 

R" i-I 0r ~ Tr,i- } R O,i -1 00 ~ TO,i- ) (31) 

R"i-I (tr = T;,i) . R O,i -1 (to = T~,i) 

onde a notação f (f ~ x - ) indica o limite da 

funçãof(f) quando t tende a x pela esquerda, 

e T '. e T ' são os instantes equivalentes a T ' 
LI 0,1 , 

para os regimes de reserva e de operação, res-

pectivamente. 

Chega-se, então, à expressão da disponibilida

de para o ciclo subseqüente ao primeiro teste, A m: 

A I (I) = 1\,1 (Ir)' Ro, 1 (lo) ' {I -P Ã,I' exp[ - v · (I-TI )J}, 
TI ~ I <T~, (32) 

Partindo da equação 32, pode-se generali

zar a expressão da disponibilidade para o ;-ésimo 

termo A;Ct), como segue: 

Ti:O;l < T:+1 ' (33) j
A,(t) = R',i(t,)· Ro,i(to) , {l - pÃ ] . exp[ - v' (I-Ti )J} , 

11;(1)=0, T:+I :O;I < Ti+1 , 

onde; = 1,2, ... , n-l, sendo n o número de testes 

realizados. Por fim, o último termo é 

(34) 

onde T
f 
é o tempo de operação do sistema. 

A disponibilidade média para o componen

te redundante, observando que sua função dis

ponibilidade é monótona por partes, é dada tam

bém pela equação 21. 

Subsistema 

A partir das equações apresentadas para os 

componentes, é possível estabelecer a dispo

nibilidade, em função do tempo, para um subsis

tema. Para exemplificar, pode-se utilizar um sub

sistema simplificado como mostrado na figura 

1, que conta com um componente ativo, Cop' e um 

componente redundante, Cres' 

Cop 

Cres 

Figura 1. Esquema de um subsistema. 
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São feitas as seguintes considerações: 

(i) A probabilidade de falha no chaveamento 

do componente ativo para o redundante (reser

va) é desprezível. 

(ii) Falhas de causa comum não serão consi

deradas explicitamente. 

(iii) Não há manutenção imperfeita. 

Para que o subsistema esteja disponívet é 

necessário apenas que pelo menos um de seus 

componentes esteja em condições de funciona

mento, ou, em outras palavras, o subsistema es

tará indisponível somente quando todos seus 

componentes falharem. A disponibilidade do 

subsistema, A
sub

' pode ser expressa em função 

das disponibilidades de seus componentes ati

vo, A , e redundante, A , como 
op res 

(3S) 

Da mesma forma, para se chegar à disponi

bilidade de um sistema como um todo, deve-se 

determinar as disponibilidades de seus subsiste

mas, com base em seus componentes, e equacio

nar as relações entre todos os subsistemas, inclu

indo os demais fatores que afetam tais relações. 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Um exemplo de aplicação das equações aqui 

desenvolvidas é utilizado para mostrar um com

portamento típico para a disponibilidade, em fun

ção do tempo, de componentes ativos e reservas, 

bem como para um subsistema do tipo apresen

tado na figura 1. 

Considera-se que os componentes que com

põem o subsistema tenham as características 

apresentadas na tabela 1. 

Os cálculos serão feitos para um horizonte 

de dez anos de tempo de operação do sistema, 
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isto é, TI = 10 anos. Quanto ao tempo necessário 

para manutenção preventiva e testes, foi escolhi

do, para ambos, um intervalo de três dias, ou seja, 

'r
mp 

= 'rt = 3 dias, ao fim de cada mês em que as 

intervenções (manutenções ou testes) ocorrerão. 

C 
op 

C 
res 

C 
op 

C res 

Tabela 1 - Características dos componentes 

([8] == ano, [v] == ano'I, m e a adimensionais) 

8 8 8 m m b•op m v a,op b,op c,op a,op C, op op 

2,1 2,5 3,2 0,85 1,00 2,70 20,8 

1,6 2,0 2,4 0,88 1,00 2,90 17,2 

8 8b,res S c,res m mb,res m v res a,res a,rel c,res 

6,3 7,6 9,4 0,85 1,00 2,70 18,6 

4,8 6,1 8,4 0,92 1,00 3,10 15,4 

a op 

0,950 

0,940 

a res 

0,958 

0,945 

Os instantes de intervenções foram defini

dos da seguinte forma: 

(i) Componente ativo: quatro manutenções 

preventivas nos 260
, 51 0

, 75°, 98° meses. 

(ii) Componente reserva: nove testes nos 

12°,24°,36°, 48°, 60°, 72°, 84°, 96°, 108° meses. 

O comportamento das disponibilidades ao 

longo de T
f 
para componente ativo, componente 

redundante e subsistema são mostrados nas fi

guras 2, 3 e 4 respectivamente. São destacadas, 

também, as disponibilidades médias. 

Disponibilidade do Componente Ativo 

1.00 

0.90 

§( 0.80 ífil 
~ 

0.70 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 0 120 

t (meses) 

Figura 2 - Comportamento da disponibili dade do componente 

ativo do subsistema em função do tempo. 



Disponibilidade do Componente Reserva 

1 .00~ 0.90 

0.80 

~ 0.70 ~ 
::( 0.60 ~ 

0.50 
0.40 
0.30 +-+--,-L---,-J'-r--'r--+---+~L,---L,---',-----, 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

t (meses) 

Figura 3 - Comportamento da disponibilidade do componente 

reserva do subsistema em função do tempo. 

Disponibilidade do Subsistema 

1.oo~_ 
0.90 ~ -- A' '" =~" 
0.80 ~._ . __ ~~ • __ ~ ___ ~ 
O. 70 +-~"---'---r---r---r-~---.----.-----.---r----' 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

t (meses) 

Figura 4 - Comportamento da disponibilidade do 

subsistema em função do tempo. 

CONCLUSÃO 

Dentro dos objetivos deste trabalho, verifi

cou-se que a modelagem do cálculo da disponi

bilidade de componentes, buscando retratar di-

Referências bibliográficas 

ferentes condições de operação, possui a flexibi

lidade necessária para se adaptar à descrição de 

componentes e sistemas reais. Essa modelagem 

tem a vantagem de permitir o tratamento do 

problema de cálculo de confiabilidade sem que 

seja necessário fazer transformações em suas 

variáveis, visto que essas transformações nor

malmente são fatores que introduzem erros e 

causam desvios, em relação a situações reais, na 

descrição do problema. 

Deve-se destacar: o tratamento criterioso 

dado à manutenção e ao reparo na formulação 

da disponibilidade; a possibilidade de adapta

ção a diferentes modos de falha, conferido pelo 

uso de uma distribuição de Weibull; o estudo 

de diferentes regimes de operação a que um 

componente pode estar submetido; e o fato de 

considerar que o sistema, após manutenção ou 

teste, pode não retornar a um estado tão bom 

quanto novo. 

É importante, também, ressaltar que a mo

delagem apresentada tem aplicação direta em 

processos de otimização de disponibilidade ou 

de performance de sistemas. (lU 
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