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Programa 

Um dos maiores desafios em muitas organizações esta relacionada a correta predição de performance 

de confiabilidade e mantenabilidade de seus equipamentos e componentes. Análise de confiabilidade 

de equipamentos permite a correta predição da performance de confiabilidade/mantenabilidade de 

equipamentos/componentes baseado em históricos de dados falhas e tempo de reparo.  

Tal análise é baseada na métodos estatísticos, que consideram os tipos de dados, a implementação 

da técnica Goodness  of Fit Test para definir a melhor função, que se adere ao dados e predizer os 

parâmetros da função densidade de probabilidade para final predição da confiabilidade, 

probabilidade de falha acumulada, função de taxa de falha e mantenabilidade.   

Através da análise de confiabilidade é possível definir requisitos de confiabilidade para de 

equipamentos/componentes, assim como requisitos de contrato de garantia para fornecedores. 

Dessa forma, baseado na predição de confiabilidade, é possível a verificação e validação da 

performance dos equipamentos e componentes durante a fase de operação.  

Esse treinamento tem como objetivo demonstrar de forma prática a metodologia de análise de 

confiabilidade aplicada a equipamentos e componentes baseado em princípios de engenharia de 

confiabilidade. 

 

Objetivos do treinamento: 

• Aprender os conceitos de confiabilidade, probabilidade de falha acumulada, mantenabilidade, 

função de taxa de falha, MTTF,MTBF, MTTR; 



• Aprender os diferentes tipos de dados para implementar análise de confiabilidade de 

equipamentos 

• Aprender os diferentes métodos de Goodness of Fit Test; 

• Aprender os diferentes tipos de função densidade de probabilidade; 

• Aprender análise de garantia de equipamentos; 

• Aprender conceitos básicos de predição de confiabilidade baseado em ensaios acelerados; 

• Aprender conceitos básicos de predição de tempo de falha de equipamento baseado em 

crescimento de confiabilidade; 

• Aprender as limitações dos principais banco de dados de confiabilidade; 

• Aprender a definição de confiabilidade e mantenabilidade baseado em opinião de 

especialistas; 

 

Livre acesso e material 

• Weibul++ Software (HBM Prenscia - Reliasoft):: Licença DEMO por 20 dias após o curso. 

• RGA++ Software (HBM Prenscia - Reliasoft):: Licença DEMO por 20 dias após o curso. 

• Livro: Gas and Oil Reliability Engineering: Analysis and Modelling. 

 

 

Benefício do Treinamento 

• Predição quantitativa da confiabilidade dos equipamentos; 

• Avaliação de parâmetros de funções de densidade de probabilidade baseado em opinião de 

especialistas para predição da confiabilidade 

• Definição de requisitos de confiabilidade para garantia de equipamentos 

• Avaliação do tempo de inspeção e manutenção preventiva baseado na função de taxa de falha 

• Correta utilização de banco de dados de confiabilidade (OREDA, Aiche, e IEEE) 

• Avaliação quantitativa da manutenibilidade dos reparos e reposição dos equipamentos e 

componentes; 

• Avaliação qualitativa da manutenibilidade dos reparos e reposição dos equipamentos e 

componentes; 

 

Quem Deve Atender o treinamento? 

• Gerentes de Confiabilidade 

• Gerentes de Manutenção; 

• Gerentes Industriais; 

• Gerentes de Operação 

• Engenheiros de Manutenção; 

• Engenheiros de Operação; 

• Supervisores e Técnicos de Manutenção. 

 

Programa de Treinamento 



 

Dia 1 

9:00 – 9:30: Módulo 1 - Introdução  

• Introdução do instrutor  

• Introdução dos participantes e expectativas 

• Objetivos e metodologia do curso e apresentação do programa do treinamento. 

9:30 - Módulo 2 – Conceitos de Estatística aplicados a engenharia de confiabilidade 

• Conceitos gerais de amostra e inferência estatística 

• Conceitos de variáveis aleatória e tipos de variáveis 

 

10:00 – Módulo 3 – Conceitos de Engenharia de Confiabilidade de Equipamentos 

• Conceitos de confiabilidade, probabilidade de falha acumulada, função de taxa de falha, 

mantenabilidade e tempo esperado de falha. 

11:00 – Intervalo 

11:10 – Módulo 4 – Metodologia de Análise de Confiabilidade de equipamentos 

• Tipos de dados 

• Métodos de análise de Good of Fitness 

• Tipos de Funções de Probabilidade de Densidade de Falhas e seus parâmetros 

• Predição de confiabilidade, probabilidade de falha acumulada, função de taxa de falha e 

mantenabilidade 

 

12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 5 – Métodos de Goodness of Ft Test  

• Método de Plotagem 

• Método Rank  

• Método de Regressão Linear 

• Método Maxilikelihood 

• Método Chi Square 

• Método de Kolmogorov -Smirnov 

• Método de Cramer Von Mises 

 

14:00 – Módulo 6 – Funções Densidade de Probabilidade 

• Exponencial  

• Normal 

• Lognormal 

• Weibull 

• Logistica 

• Loglogistica 



• Gama 

• Gama generalizada 

15:00 – Módulo 7 – Análise Probabilística de Degradação  

• Linear 

• Exponenecial 

• Power 

• Logarithm 

• Gompertz 

• Loyd-Lipow 

15:50 – Intervalo 

16:00 – Módulo 8 – Efeito da manutenção na Confiabilidade 

• Predição da confiabilidade com manutenção preventiva 

16:30 – Módulo 9 – Bancos de dados de confiabilidade 

• OREDA, AIche, IEEE 

• Banco de dados de confiabilidade ECC  

 

17:00 – Fim do primeiro dia. 

 

Dia 2  

9:00: Módulo 10 – Predição de confiabilidade baseado em ensaios acelerados 

• Método Arrhenius  

• Método Eyring  

• Método Inverse Power Law  

• Método Temperature Humidity  

• Método Thermale Nonthermal  

• Método General Loglinear   

 

10:00: Módulo 11 – Predição de Crescimento de Confiabilidade 

• Método Duane Model  

• Método CroweAMSAA Model (NHPP)  

• Método Lloyd Lipow 

• Método Gompertz Model 

• Método Logistic Model  

• Método Power Law  

11:00 Intervalo 

11:10 – Módulo 12 – Conceitos de Garantia de Confiabilidade 



• Modelagem da garantia de confiabilidade pelo método  

12:00 – Almoço 

13:00 – Módulo 13 – Sistema de Falhas e Ações corretivas 

• Conceitos para formação do sistema de falhas para formação de histórico de falhas 

• Exemplos de sistema de falhas 

14:00 – Módulo 14 – Estudos de caso de Análise de Confiabilidade de Equipamentos 

• Estudos de casos no Software Weibul++ 

15:00 – Intervalo 

15:10 – Módulo 15 – Estudos de Caso de Análise Probabilística de Degradação 

• Estudos de casos no Software Weibul++ 

16:00 – Módulo 16 – Análise de Crescimento de Confiabilidade 

• Estudos de casos no Software RGA++ 

 

17:00 – Fim do segundo dia. 

 

 

 

 

ECC é uma empresa reconhecida pela Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) 

como aprovado prover de educação continuada alinhado com os principais tópicos relativos a 

engenharia de confiabilidade, Manutenção e gestão de ativo físico. 


