
Resumo 

A fiabilidade de um sistema reparável, subsistema ou componente tem sido representada por 

algumas funções conhecidas: a função fiabilidade e a função de risco, ou por alguns parâmetros, tais 

como o tempo médio até à falha ou tempo médio entre avarias. Estas funções e estes parâmetros são 

normalmente estimados analisando o histórico de avarias dos equipamentos. 

Tais funções de fiabilidade provêem de uma visão estatística do desempenho dos equipamentos. 

Então, a estratégia de manutenção requerida para esses equipamentos, será suportada pelos dados 

das avarias do sistema, e por uma política de manutenção que tenha em consideração a 

maximização do seu desempenho físico e a minimização dos respectivos custos de manutenção. 

Impõe-se assim a necessidade da existência de métodos ou técnicas que estimem a fiabilidade dos 

sistemas reparáveis ou dos componentes, de modo a que os dados das avarias, sejam transformados 

em probabilidades condicionais de sobrevivência ou de fiabilidade. 

Nesta dissertação, aplicam-se diversas técnicas e metodologias conhecidas destinadas à inferência 

fiabilística, e desenvolve-se um conjunto de rotinas informáticas que possibilitam a aplicação 

integrada dessas ferramentas aos dados reais de avarias de equipamentos industriais. Pela avaliação 

dos resultados obtidos, criam-se condições para possíveis intervenções preventivas, com o objectivo 

último de aumentar a fiabilidade e a disponibilidade desses equipamentos. 

Abstract 

Reliability of a repairable system, parts or component has been represented by some well-known 

functions: reliability function and hazard function, or by some parameters, such as, mean time to 

failure or mean time between failures. These functions and parameters are usually estimated upon 

analysing the equipments failure time records. 

These reliability functions are based on a statistical view of the system performance. Therefore, the 

maintenance strategy required for these equipments, will be supported by the system data failures, 

and by a maintenance policy based on maximizing the machine performance and minimizing the 

respective maintenance costs. 

However, it's important the existence of methods or techniques that estimate the reliability of reparable 

systems or components, in a way that failures records will be transformed in conditional survival 

probabilities or reliability. 

In this dissertation, several techniques and well-known methodologies are applied to the reliability 

inference, and a net of computer routines is developed to allow the integrated application of these 

tools to the industrial equipments real data failures. By evaluation of the obtained results, conditions 



for preventive interventions are created, with the final goal of increasing reliability and availability of 

these equipments. 


