
Resumo 

Este trabalho visou a exploração de um registo histórico efectuado numa empresa do ramo 

automóvel, ao longo de sete meses.  

A partir desse registo histórico, foi estudado um tipo de equipamento (mais significativo em termos de 

avarias) e procedeu-se à sua exploração, determinado-se a Fiabilidade, Disponibilidade e 

Manutibilidade.  

O modelo utilizado para a determinação da fiabilidade dos equipamentos estudados, foi o modelo de 

Weibull.  

Para determinação dos gráficos de Weibull e seus respectivos parâmetros foi utilizado o programa 

informático "Win Smith Weibull".  

Com a análise fiabilistica do equipamento pelo modelo de Weibull, procedeu-se à determinação dos 

equipamentos críticos do sector estudado e situou-se o equipamento na sua curva de evolução da 

taxa de avarias em função do tempo, por forma a se optimizar a gestão de stock's e diminuir custos.  

Procedeu-se também, a uma análise de custos de manutenção, com a finalidade de se poder decidir 

ou não pela substituição dos componentes ou equipamento e avaliar os tipos de manutenção a 

utilizar.  

Pretendeu-se com o trabalho, determinar os equipamentos críticos e as formas de manutenção mais 

apropriadas, de modo a se assegurar a disponibilidade dos equipamentos nas melhores condições de 

segurança, qualidade e custo.  

Abstract  

During the last seven months, this project was elaborated in a production center, of a automotive 

industry. This work was based on historical records.  

With these historical records, we were able to analize a certein type of equipement, (namely those 

wich breakdown) and were able to determine Fisability, Disponibility and Maintenance.  

To determine the Fisability of the equipment in question we relyed upon the "Weibull" model. To the 

"Weibull" graphs and its respective parametres, we utilized the "Win Smith Weibull" software.  

With the Fisability analysis complete, we were able to determine the critical equipment of the sector 

wich was in study. It was then possible for us, to elaborate a graph aged upon the number of 

breakdowns in relation to the time. There for being able to optimize stock control, therefore lowering 

costs.  



We also studied maintenance costs. Being it's final objective the type of maintenance to be used. This 

being with the substitution or non-substitution of components.  

This project was elaborated to determine the more critical equipement ans its apropriate maintenance. 

Due to this trying to insure the availability of equipement in a securit environement, quality and cost.  


