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RESUMO 

SANTOS, Joannerson Dettmann dos. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE, 
MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE DE UMA MESA DE RESFRIAMENTO 
DE TIRAS DE AÇO.  2019. 40. Monografia (Especialização em Engenharia da 

Confiabilidade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.  
 
 
Este trabalho apresenta um estudo de confiabilidade, mantenabilidade e 
disponibilidade aplicado à uma mesa de rolos de um laminador de tiras à quente. 
Com a análise RAM é possível determinar com segurança os modelos matemáticos 
envolvidos de forma a aplicação da engenharia de confiabilidade na tomada de 
decisão das empresas em qualquer seguimento. Desta forma, tornando-se mais 
assertiva a elaboração de orçamentos anuais com base nas expectativas de falhas 
dos equipamentos, estabelecendo o fluxo de troca de componentes garantindo a 
performance destes. 
 
 
Palavras-chave: Confiabilidade. Mantenabilidade. Disponibilidade.  



 

ABSTRACT 

SANTOS, Joannerson Dettmann dos. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE, 
MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE DE UMA MESA DE RESFRIAMENTO 
DE TIRAS DE AÇO.  2019. 40. Monografia (Especialização em Engenharia da 

Confiabilidade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.  
 
 
The main subject of this research a study of reliability, maintainability and availability 
applied to a hot strip mill roller table. With RAM analysis, it is possible to safely 
determine the mathematical models involved in order to apply reliability engineering 
to companies' decision making in any given sequence. Thus, it becomes more 
assertive to prepare annual budgets based on equipment failure expectations, 
establishing the component exchange flow ensuring their performance. 

 
Palavras-chave: Reliability. Maintainability. Availability.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta seção é a fase inicial deste trabalho, indicando as premissas e problema 

de pesquisa, Objetivo Geral e Específico, justificativa, procedimento e estrutura do 

trabalho. A ideia deste trabalho é utilizar as ferramentas do estudo que envolve a 

contabilidade para analisar a confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade e 

uma mesa de resfriamento de tiras de aço. 

 

1.1 MERCADO DE AÇO 

Com o advento da globalização econômica mundial, as empresas produtoras 

de aço, de uma maneira geral precisaram, se tornar cada vez mais eficientes em 

seus processos. Isso podendo significar a perpetuação ou não de uma empresa. 

Com preços de commodities cada vez mais desafiadores a busca constante por 

novas soluções e maneiras de pensar a manutenção é uma atitude necessária do 

corpo de estratégico das empresas. 

A produção mundial de aço em 2017 cresceu 3% em relação ao ano anterior, 

retornando a produção ao nível de 2014, conforme mostra a figura 1. Entretanto, nos 

últimos 5 anos, esse crescimento foi de, apenas, 7% (SICETEL,2018). 

 

Figura 1 - Produção Mundial de Aço 

 

Fonte: Relatório de análise anual do Mercado do aço SICETEL, 2018. 

 

Embora no último ano tenha havido uma ligeira queda no excesso de 

capacidade atualmente, ainda existe excedente de capacidade no mundo de mais 

de 500 milhões de toneladas de aço e não se vislumbra, a curto prazo, um cenário 
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de maior equilíbrio entre a oferta e a demanda. Existe um esforço permanente de 

governos e entidades do setor para a eliminação de, pelo menos, parte deste 

excedente mundial, mas os resultados, até agora, são insignificantes quando 

comparado ao tamanho desse desafio. As propostas são de fechamento das plantas 

mais ineficientes e mais poluidoras, mas grande parte dessa capacidade se encontra 

na China, que não vem conseguindo executar uma política de redução de 

capacidade na velocidade que o mercado necessita (SICETEL,2018). 

 

Figura 2– Produção distribuída por países 

 

Fonte: Relatório de análise anual do Mercado do aço SICETEL, 2018. 
 

Embora a produção chinesa tenha estabilizado nos últimos anos, o 

monumental excedente de capacidade do país constitui um ameaça às siderúrgicas 

ocidentais, capaz de desestabilizar o mercado mundial de produtos siderúrgicos. A 

recente queda na demanda de países emergentes, como China, Brasil e Rússia, que 

estão entre os dez maiores produtores mundiais, se deu diante de um acréscimo de 

produção desenhado na década passada, orientada pelo crescimento chinês que, 

naquele momento, superava 10% ao ano (SICETEL,2018). 

Neste sentido, com processos cada vez mais complexos e sempre prezando 

pela eficiência, a Engenharia de Confiabilidade tornou-se mais uma ferramenta 

capaz de sustentar todo o aumento de produção de aço em nível mundial. Porém, a 
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integração entre a produção e a manutenção torna-se fundamental para o alcance 

dos novos patamares de custo, sustentabilidade e qualidade exigidos pelo mercado. 

 

1.2 PREMISSAS E PROBLEMA DE PESQUISA 

A área de abrangência deste trabalho está limitada à mesa de resfriamento de 

tira de aço que é parte de um equipamento maior denominado, Laminador de Tiras a 

Quente. Porém, de grande importância para o processo de fabricação de bobinas de 

aço e composta por diversos equipamentos eletromecânicos. Estes equipamentos, 

por sua vem, falham por motivos diversos e um estudo usando as ferramentas 

oferecidas de engenharia de confiabilidade é de grande valia para análise da 

performance do equipamento e acurácia na tomada de decisão. 

 

Este trabalho tem por finalidade a avaliação do estado atual da confiabilidade, 

disponibilidade e mantenabilidade da área de abrangência proposta. Foi utilizada 

uma base de dados provenientes do Computerized maintenance management 

system (CMMS), de operação e também advindos dos dados baseados em 

entrevistas de confiabilidade. 

Foi utilizado o software Weibull ++ para determinar a melhor distribuição dos 

dados de vida, através do módulo de assistência de distribuição. Além disso, por 

haver dados em suspensão, base de dados com pequenas amostras ou nenhuma, 

foi adotado para as análises dos parâmetros como referência Weibull 2p, Weibull 1p 

e adotado distribuição média dos equipamentos vizinhos, respectivamente. 

 
1.3  OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos do 

trabalho. 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é estudar uma mesa de resfriamento de tiras de 

aço, utilizando as ferramentas da engenharia de confiabilidade, para avaliar e definir 

as melhores estratégias de manutenção a serem utilizadas. 
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1.3.1 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral do trabalho, os seguintes objetivos específicos 

deverão ser atendidos: 

 

 Coletar e classificar a base de dados contendo os eventos que provocaram 

falhas; 

 Executar a análise dos dados de vida, considerando a menor unidade 

substituível; 

 Criar diagramas de blocos analíticos objetivando a análise do sistema; 

 Estimar a quantidade de sobressalentes necessários; 

 Avaliar a disponibilidade do sistema entre paradas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O sistema estudado é de fundamental importância ao processo de fabricação 

de tiras de aço, uma vez que, é o final da linha de produção. Qualquer que seja o 

equipamento que esteja em falha é necessário suspender a produção. O aumento 

da disponibilidade é uma necessidade permanente das indústrias e não é diferente 

na siderurgia.  

Desta forma, busca-se obter o melhor desempenho do ativo oferecendo 

capacidade produtiva à empresa visando atendimento aos pedidos de compra de 

material pelos clientes finais. 

Este trabalho visa ainda consolidar um método para análise de sistemas 

eletromecânicos complexos, de tal forma que qualquer outros sistema possa ser 

estudado. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para iniciar o estudo foi preciso o levantamento de dados e informações 

pertinentes ao sistema objeto de estudo, além de entrevistas com equipe 
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multidisciplinar responsável pela manutenção do equipamento e, inclusive a 

operação. 

Os passos seguintes foram o levantamento dos dados de vida, definindo as 

melhores distribuições estatísticas aplicadas aos dados obtidos acerca do sistema 

sob estudo. Segundo Silva e Menezes (2005), algumas formas de se classificar uma 

pesquisa: do ponto de vista de sua natureza, da forma de abordagem, de seus 

objetivos e dos procedimentos técnicos. Conforme esta classificação, os 

procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho são: do ponto de vista de sua 

natureza uma pesquisa aplicada, com uma abordagem quantitativa, uma vez que 

serão utilizadas análises estatísticas. Do ponto de vista de seus objetivos trata-se de 

uma pesquisa exploratória e do ponto de vista de procedimentos técnicos trata-se do 

uso de conceitos de engenharia de confiabilidade. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos, com desenvolvimento conforme 

segue:  

   O Capitulo 1 é a introdução informando ao leitor do que se trata o trabalho 

bem como, objetivos geral e específicos, a justificativa do objeto de estudo e os 

procedimentos metodológicos. 

O Capitulo 2  abordará o sistema em estudo, identificando sua importância ao 

processo de fabricação de tiras de aço. Relacionando o equipamento como um todo, 

suas partes mais relevantes e dando foco ao sistema em análise. 

O Capitulo 3, apresenta o referencial teórico utilizado dos conceitos de 

engenharia de confiabilidade aplicados neste trabalho. Bem como, os modelos 

probabilísticos utilizados. 

O Capitulo 4 demonstra todas a premissas estabelecidas para o alcance dos 

objetivos deste trabalho, os dados utilizados, considerações e simulações feitas. 

O capitulo 5 apresenta as considerações e conclusões finais e sugestão  para 

trabalhos futuros. 
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2 MESA DE ROLOS DE RESFRIAMENTO DE TIRAS DE AÇO 

O objetivo deste capítulo é apresentar o equipamento objeto deste estudo, 

sua importância ao processo de fabricação de bobinas de aço laminadas à quente e 

seus sistemas e sub sistemas. 

A mesa de rolos de resfriamento de tiras de aço é parte integrante de um 

equipamento maior denominado laminador de tiras à quente, fica posicionada entre 

a saída do trem acabador e a bobinadeira. O objetivo de todo o complexo é a 

fabricação de bobinas de aço laminadas à quente. A função da mesa de rolos é 

promover o resfriamento da tira enviada do trem acabador, promover as 

transformações metalúrgicas necessárias de cristalização de dureza através da 

velocidade de resfriamento da tira. A figura 3 ilustra de forma resumida todo o 

processo de laminação à quente, destacando os principais equipamentos e 

posicionando a mesa de rolos de resfriamento de tira. 

 

Figura 3 – Processo laminação de tiras a quente  
 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

A laminação a quente é um processo mecânico de transformação do aço, 

transforma placas de aço em chapas grossas ou bobinas de espessura milimetral. 

Reduz a seção transversal por compressão do aço, através da passagem entre dois 

cilindros em aço ou em ferro fundido, com eixos paralelos e acionados por motores 

para que girem em torno de si mesmos (ABAL, 2015), aplicando torque necessário 

para transformar o material. Para que seja possível a execução do processo de 
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laminação, é realizado o aquecimento do material a ser laminado tem temperaturas 

de vão de 1160 ºC a 1300 °C.  

 

2.1 PRINCIPAIS COMPONENTES DA MESA DE RESFRIAMENTO DE TIRAS 

Com cerca de 100m de comprimento e 268 rolos de transporte da tira, a mesa 

possui 15 bancos de resfriamento, com fluxo de água laminar, e controlados 

independentemente pelo modelo matemático de acordo com a especificação 

metalúrgica do material em processamento. Tem-se na figura 4 o sistema em 

operação. 

 

Figura 4 – Mesa de resfriamento de tiras 

 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão (2011). 

 

2.1.1 CHUVEIROS INFERIORES E SUPERIORES 

A função dos chuveiros inferiores e superiores é realizar o resfriamento da tira 

de aço que sai do trem acabador à uma temperatura próxima de 870°C, até a 

temperatura próxima de 600°C para que seja possível realizar o bobinamento da tira. 

Desta forma, a tira agrega as propriedades mecânicas necessárias para 

atendimento ao pedido dos clientes. O volume de água aplicado ao resfriamento da 

tira é controlado através de modelos matemáticos, específicos para o conferir ao aço 

suas propriedades mecânicas. A figura 5 mostra chuveiros desligados e ligados. 
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Figura 5 – Chuveiros superiores 
 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

2.1.2 GUARDAS LATERAIS 

A função das guardas laterais é guiar a tira e impedir que ocorram colisões 

entre a tira e os mancais dos rolos durante todo o processo de resfriamento até a 

entrada da bobinadeira. As guardas laterais estão instaladas ao longo de toda a 

mesa e são fabricadas em aço. A figura 6 mostra a região de instalação das guardas 

laterais na mesa de resfriamento. 

 

Figura 6 – Guardas laterais 
 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

2.1.3 CHUVEIROS CROSS SPRAY 

 A função dos chuveiros cross spray é remover a água que foi utilizada para 

realizar o resfriamento da tira, estão presentes, entre as seções da mesa, estes 

chuveiros projetam um jato d’água contínuo e transversal ao sentido de laminação. 
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Este processo é importante para que ocorra a remoção da água quente que se 

acumula em cima tira que, pode tornar o processo de troca de calor ineficiente. A 

figura 7 mostra os chuveiros cross spray. 

Figura 7 – Chuveiros cross spray 
 

 

Fonte: O próprio autor  (2019). 

 

2.1.4 ACIONAMENTO DA MESA DE RESFRIAMENTO 

A mesa de resfriamento de tiras de aço possui instalados 268 conjuntos de 

acionamento. Cada conjunto é composto por motor, redutor, rolo e mancais, os 

conjuntos são instalados em série e estão subdivididos em 9 seções ao longo de 

todo o seu comprimento. Os conjuntos de acionamento da mesa podem ser 

divididos em dois grupos, sendo: Rolos refrigerados internamente e rolos com 

apenas refrigeração externa. Os rolos que possuem refrigeração interna são 

instalados imediatamente após a saída do trem acabado e vão da posição 1 à 23 e 

os rolos refrigerados externamente, são instalados sequencialmente nas posições 

de 24 a 211 e do 212 ao 268 não há sistema de refrigeração para os rolos. A figura 8 

ilustra a disposição dos acionamentos da mesa de resfriamento, rolos 1 ao 268. 
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Figura 8 – Mesa de rolos 
 

 

Fonte: Arquivo interno ArcelorMittal Tubarão (2000). 

 

Características técnicas da mesa de resfriamento: 

 

 Espaçamento cilíndrico: 320 mm, para a primeira seção de saída da 

cadeira de laminação F6 até o começo da linha de resfriamento laminar e 

380 mm, para demais rolos; 

 Refrigeração dos rolos: dos 268 rolos, 23 do final do trem acabador até o 

início dos chuveiros de resfriamento laminar são resfriados internamente, 

os próximos 189 rolos na região dos chuveiros da mesa de resfriamento 

são resfriados externamente dois a dois e os demais 56 rolos, após a 

região dos chuveiros até as bobinadeiras, não possuem refrigeração; 

 Diâmetro do rolo: 300 mm 

 Comprimento do corpo do rolo: 2.050 mm 

 Velocidade máxima da mesa: 18.0 m/s 

 

A figura 9 representa um rolo da seção 1 ao 23 com refrigeração interna, a 

refrigeração interna confere garantia operacional ao sistema. 

 

Figura 9 – Rolo refrigerado internamente 
 

 

Fonte: Arquivo interno ArcelorMittal Tubarão (2000). 
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A figura 10 mostra o detalhamento de um rolo da seção compreendida entre a 

seção 24 até a 211, cuja refrigeração é feita externamente através dos chuveiros 

superiores e inferiores. Este mesmo tipo de rolo é aplicado também entre as seção 

212 e 268. 

 

Figura 10 – Rolo refrigerado externamente 
 

 

Fonte: Arquivo interno ArcelorMittal Tubarão (2000). 

 

O detalhamento de uma unidade de acionamento, mostrando os principais 

componentes aplicados à mesa de resfriamento de tiras, este detalhamento pode 

ser visto na figura 11. 

 

Figura 11 – Detalhamento de uma unidade de acionamento 

 

Fonte: Muniz (2017). 

 



25 
 

2.2 SÍNTESE E CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste foi feita a apresentação detalhada da mesa de resfriamento de tiras de 

aço bem como, seus principais componentes e importância destes componentes. 

Desta forma, observa-se a relevância deste equipamento para o processo de 

produção de bobinas laminadas à quente. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e embasamento teórico da 

engenharia de confiabilidade aplicado no decorrer deste trabalho, de forma a gerar o 

entendimento necessário sobre o tema. 

 

3.1 CONFIABILIDADE 

A confiabilidade pode ser definida como a capacidade de um item 

desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado 

intervalo de tempo (ABNT NBR 5462:1994). A engenharia de confiabilidade fornece 

as ferramentas teóricas e práticas que permitem especificar, projetar, testar e 

demonstrar a probabilidade e a capacidade segundo a qual componentes, 

equipamentos, produtos e sistemas desempenharão suas funções, por períodos 

determinados de tempo, em ambientes e condições específicas e sem apresentar 

falhas (Reliasoft, 2019). Se a confiabilidade pode ser definida com uma 

probabilidade então, numericamente a confiabilidade poderá assumir valores entre 0 

e 1. 

A análise de confiabilidade se se utiliza de modelos estatísticos e 

matemáticos de estimação da probabilidade de falha de um determinado item, 

aplicados a dados de tempo decorrido até a falha. Distribuições estatísticas foram 

formuladas por estatísticos, matemáticos e engenheiros para modelar ou representar 

matematicamente certos comportamentos das falhas. A função densidade de 

probabilidade (pdf) é uma função matemática que descreve a distribuição. A pdf 

pode ser representado matematicamente ou em um gráfico onde o eixo x representa 

o tempo. Com o custo e a complexidade cada vez maiores dos muitos sistemas 

industriais e de defesa, a importância da confiabilidade como um parâmetro de 

eficiência, tornou-se evidente (LAFRAIA, 2001). 

Associado ao conceito de confiabilidade, há a necessidade de se definir o 

conceito de falha. Falha é Término da capacidade de um item desempenhar a 

função requerida (ABNT NBR 5462:1994). Porém, deve ficar claro que a falha é um 

evento e não um estado. 
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Dentre os tipos de falhas elencados em norma (ABNT NBR 5462:1994) 

podemos citar alguns, são elas: 

 Falha por uso incorreto: Falha devida à aplicação de solicitações além dos 

limites especificados ou a erros de instalação ou operação. 

 Falha por fragilidade: Falha devida a uma fragilidade no próprio item, 

quando submetido a solicitações previstas nas especificações. 

 Falha de projeto: Falha de um item devida a projeto inadequado. 

 Falha de fabricação: Falha de um item devida à não-conformidade da 

fabricação com o projeto ou com os processos de fabricação especificados. 

 Falha aleatória: Qualquer falha cuja causa ou mecanismo faça com que 

seu instante de ocorrência se torne imprevisível, a não ser no sentido 

probabilístico ou estatístico. 

 Falha por degradação: Falha que é simultaneamente gradual e parcial. 

 

Todo componente irá entrar em estado de falha durante algum período de sua 

vida, quando não for capaz de desempenhar sua função dentro das condições de 

operação desejadas. Desta forma as taxas de falha foram modeladas conforme um 

padrão denominado “curva da banheira”. Sendo proposto que a taxa de falha é alta 

no início da vida operacional do componente, caracterizando uma falha prematura, 

decresce a medida que o tempo de operação aumenta, tende a se estabilizar 

quando chega a sua vida madura, e aumenta paulatinamente ao final de sua vida útil 

(GUTIÉRREZ, 2005).  

 

Figura 12– Exemplo de curva da banheira 

 

Fonte: LAFRAIA (2001). 
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3.2 MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE 

A mantenabilidade é a probabilidade de uma dada ação de manutenção 

efetiva, para um item sob dadas condições de uso, poder ser efetuada dentro de um 

intervalo de tempo determinado, quando a manutenção é feita sob condições 

estabelecidas e usando procedimentos e recursos prescritos (ABNT NBR 

5462:1994). Mantenabilidade é uma característica de projeto que define a facilidade 

de manutenção, o tempo de manutenção, os custos e as funções que o item executa 

(LAFRAIA, 2001). 

O tempo gasto para reparar falhas e executar tarefas rotineiras de 

manutenção, retira o sistema do estado disponível, desta forma a mantenabilidade 

afeta diretamente a disponibilidade. 

 A disponibilidade é a capacidade de um item estar em condições de executar 

uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo 

determinado, levando-se em conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, 

mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os recursos externos 

requeridos estejam assegurados. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS DE VIDA 

A análise de dados de vida pode ser tomado com um estudo e modelamento 

matemático de equipamentos, sendo assim, trata-se do tempo que o equipamento 

antes de entrar em falha. O tempo de vida pode ser medido em horas, dias, 

quilômetros, ciclos ou qualquer outra métrica com a qual a vida ou a aplicação possa 

ser medida. A análise de dados de vida consiste, portanto, em tratar as informações 

de vida observada através do modelamento de uma distribuição estatística que se 

ajusta melhor à uma amostra representativa dos dados de vida. A distribuição 

parametrizada para os dados pode então ser usada para estimar importantes 

características do item, tal como, confiabilidade ou probabilidade de falhas em um 

determinado tempo, a vida média e a taxa de falhas. 
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Para realizar a análise de dados de vida é preciso: 

 

 Obtenção dos dados de vida do produto; 

 Seleção de uma distribuição estatística que corresponda aos dados e 

modele a vida do produto; 

 Estimativa de parâmetros que ajustem a distribuição aos dados; 

 Geração de gráficos e resultados que estimem a vida característica do 

produto, como a confiabilidade ou a vida média. 

 

Figura 13 – Tipos de dados de vida 
 

 

Fonte: Reliasoft (2012). 
 
 

Conforme Figura 13, os dados são considerados completos quando o tempo 

até a falha de todos os itens é conhecido. Já em dados censurados, temos três tipos 

de situação (Reliasoft,2012): 

 Censura à direita: utilizado quando até o momento da análise de falha 

alguns itens ainda não falharam; 

 Censura em intervalo: utilizado quando a falha ocorreu em um intervalo de 

tempo conhecido entre uma análise e outra; 

 Censura à esquerda: utilizado quando a falha ocorreu em um momento 

desconhecido antes da análise. 
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3.4 BLOCOS DE CONFIABILIDADE 

Blocos de confiabilidade ou diagrama de blocos são utilizados para 

representação de sistemas complexos, por meio da relação de funções de 

confiabilidade entre os diversos componentes, e os resultados de todo o sistema 

(Reliasoft,2012). Os arranjos de confiabilidade podem ser classificados como:  

 Série;  

 Paralelo;  

 Composto; 

 Complexo. 

Destas as configurações mais comuns são o sistema série e o paralelo. Na 

configuração em série, se um dos componentes falhar, todo o sistema tem sua 

operação comprometida e falha. Um exemplo de equipamento com arranjo em série, 

pode ser visto abaixo. 

 

Arranjo Série: 

 

 
R(t) = R1(t) . R2(t) . R3(t) . R4(t) 
 

 

Nessa configuração a confiabilidade do sistema nunca será maior que a 

menor confiabilidade individual de um bloco. 

 

Arranjo Paralelo: 

 

 

R(t) = 1 – [(1 – R1) . (1 – R2) . (1 – R3) . (1 – R4) ] 
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Na configuração em paralelo a confiabilidade resultante do sistema sempre 

será maior que a maior confiabilidade individual de um bloco. 

 

3.5 DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS 

O termo distribuições de vida é usado para descrever o conjunto de 

distribuições estatísticas de probabilidade que são utilizados na engenharia de 

confiabilidade e na análise de dados de vida. Existem diferentes distribuições 

estatísticas ou funções contínuas, as mais comuns são: 

 Normal 

 Exponencial 

 Weibull 

 Lognormal 

 Outras distribuições também podem ser encontradas, porém de utilização 

menos comum, dentre estas podemos citar:  

 Gama Generalizada 

 Logística 

 Gumbel 

 Modelos Mistos 

 Modelos Competitivos 

Cada uma delas possui sua equação de densidade de falhas.  Sendo que 

distribuição Weibull, devido às suas características de adaptação a vários modos de 

falha, é muito utilizada no processo de obtenção das métricas de confiabilidade, 

função densidade de probabilidade, função de probabilidade acumulada, função 

confiabilidade, função de não confiabilidade, função taxa de falha. Após a aplicação 

das distribuições estatísticas é possível a obtenção de uma variedade de gráficos e 

resultados calculados da análise, tais como:  

 Confiabilidade: Probabilidade de que um item funcione com sucesso 

durante um tempo especificado; 

 Probabilidade de Falha: Probabilidade de que um item atinja a falha até um 

determinado tempo especificado; 



32 
 

 Taxa de Falhas: Número de falhas por unidade de tempo que podem 

ocorrer no produto. 

 Vida Média: O tempo médio em que um item da população estudada deve 

operar antes da falha. Essa métrica é geralmente chamada de "Mean Time 

to Failure” (MTTF). 

 Confiabilidade Condicional: Probabilidade de um item operar, dado que o 

item já operou, sem falhas, durante um novo intervalo de tempo. 

 

3.5.1 DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL 

A principal característica da distribuição exponencial é que ela é usada para 

modelar o comportamento de itens com uma taxa de falha constante (ou unidades 

que não se degradam com o tempo ou desgaste) (RELIASOFT, 2012). Tem uma 

forma matemática bastante simples, o que torna bastante fácil de manipular. 

Infelizmente, esse fato também leva ao uso desse modelo em situações em que isso 

não é apropriado.  

A função densidade de probabilidade (pdf) na distribuição exponencial de 1 

parâmetro é dada por: 

       (1) 

 

Onde:  

λ = taxa constante, em falhas por unidade de medida (ex: falhas por hora)  

t = tempo de operação, vida, idade, em horas, ciclos, milhas, atuações, etc. 

A função confiabilidade da distribuição exponencial de 1 parâmetro é dada por: 
 

                               (2) 

 

A Figura 3.3 mostra a curva de f (t) para a distribuição exponencial 1 

parâmetro, para diferentes valores de λ : 
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Gráfico 1 – Gráfico da distribuição exponencial 
 

 

Fonte: Reliasoft (2012). 

 

3.5.2 DISTRIBUIÇÃO WEIBULL 

A distribuição de Weibull foi proposta originalmente por Waloddi Weibull 

(1951) em estudos relacionados ao tempo de falha devido à fadiga em metais. O 

campo de aplicações da distribuição de Weibull é vasto e abrange praticamente 

todas as áreas da ciência. Em geral, suas aplicações visam a determinação do 

tempo de vida médio e da taxa de falhas em função do tempo da população 

analisada. A função densidade de probabilidade (pdf) na distribuição Weibull de 3 

parâmetros é dada por: 

   para ,   (4) 

Onde:  

β = parâmetro de forma; 

η = parâmetro de escala, ou vida característica 

γ = parâmetro de posição ou deslocamento (ou vida livre de falhas) 

 

A função confiabilidade é dada por: 
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                         (5) 

A distribuição Weibull tem como característica sua versatilidade pois o 

parâmetro β (fator de forma) pode faze-la assumir as características de outras 

distribuições de confiabilidade. Como exemplo, quando o parâmetro β assume o 

valor 1, a distribuição Weibull comporta-se como uma distribuição exponencial. Para 

assumir o comportamento próximo ao da distribuição normal, o fator de forma deverá 

assumir valores por volta de 3,5. A Figura 3.4 mostra o efeito da variação dos 

valores do parâmetro de forma β no comportamento da curva pdf, para β menor que 

1, igual a 1 e maior que 1. 

 

Gráfico 2 - Tipos de dados de vida 

 

Fonte: Reliasoft (2012). 

 

3.6 SÍNTESE E CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foi apresentado o conteúdo teórico que envolve a engenharia 

de confiabilidade, bem como a composição de estudos e aplicação de métodos e 

métricas da engenharia de confiabilidade. Foram apresentadas as distribuições 

estatísticas que serem aplicadas no decorrer deste estudo. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresentará os resultados e discussões desenvolvidos com a 

aplicação dos estudos de engenharia de confiabilidade. Bem como, a delimitações 

para apresentação do tema. 

 

4.1  DELIMITAÇÃO DO ESCOPO 

Neste estudo foram definidas as seguintes premissas de forma a delimitar o 

trabalho e demonstrar a aplicação do método: 

 Foram considerados os rolos da primeira seção, 22 primeiros rolos após a 

saída da última cadeira de laminação. 

 Foram considerados, neste estudo, apenas os conjuntos mecânicos dos 

rolos, desconsiderando seu acionamento elétrico; 

 Os dados foram levantados a partir dos apontamento feitos no sistema de 

manutenção desde o início de operação. 

 Os conjuntos reparáveis foram considerados tão bons quanto novos. 

 Rolos que não possuem dados apurados, foram considerados as médias 

dos rolos imediatamente anterior e posterior. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

Para a elaboração de qualquer estudo de confiabilidade, os dados que serão 

utilizados no modelamento matemático através do software de análise. Os dados de 

falha em rolos foram classificados e preparados para entrada no software de análise 

conforme mostra a figura 14. 
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Figura 14 – Dados de falhas de rolos 
Posição Entrada Saída MTBF F/S

30/08/2002 28/11/2011 3377 F

28/11/2011 20/12/2012 388 F

20/12/2012 01/08/2013 224 F

01/08/2013 14/10/2015 804 F

14/10/2015 08/11/2016 391 F

08/11/2016 05/12/2016 27 F

05/12/2016 21/02/2017 78 F

21/02/2017 30/08/2019 920 S

30/08/2002 01/04/2013 3867 F

01/04/2013 27/05/2013 56 F

27/05/2013 12/09/2017 1569 F

12/09/2017 30/08/2019 717 S

01/08/2002 13/11/2008 2296 F

13/11/2008 18/03/2009 125 F

18/03/2009 27/06/2013 1562 F

27/06/2013 12/09/2017 1538 F

12/09/2017 05/07/2018 296 F

05/07/2018 30/08/2019 421 S

3

1

2

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

4.3 ANÁLISE DO SISTEMA 

Os dados de falha foram implementados no software de análise da Reliasoft 

denominado Weibull++, onde foi possível identificar as curvas de confiabilidade 

envolvidas. Após o levantamento das curvas de confiabilidade de cada conjunto 

mecânicos de rolo, foi construído a sequencia de blocos e a cada bloco foi atribuída 

sua respectiva curva de confiabilidade e apontado na configuração do bloco o tempo 

de reparo para cada conjunto de rolo. 

A figura 15 mostra a mesa de rolos como um todo, ou seja, a representação 

de todos os seus 268 rolos. 
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Figura 15 – RBD da mesa de rolos completa 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

Porém, o foco do estudo foi apenas no 23 primeiros rolos, dada sua 

condição a criticidade de operação deste sistema e, neste caso, os rolos são 

refrigerados internamente e mais sujeitos à falhas. A figura 16 mostra a configuração 

deste sistema que é ligado em série. 

 

Figura 16 – Representação RBD dos 23 primeiros rolos 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

Com base da representação do diagrama de blocos, criado para 

representação deste sistema, através de simulação matemática disponibilizado pelo 

software Blocksin. A simulação foi feita considerando 1 ano de operação do sistema 

com resultados pontuais mensais, de forma a entender melhor o comportamento do 

sistema durante a operação. 

O resumo da simulação está representada abaixo na figura 17. 
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Figura 17 – Resumo da simulação 

Disponibilidade Média (Todos Eventos): 0,996624

DesvioPadrão (Disponibilidade Média): 0,001506

Disponibilidade Média (sem MP, OC e Inspeção): 0,996624

Disponibilidade Pontual (Todos Eventos) em 8760 h: 0,998

Confiabilidade em 8760 h: 0,002

Tempo Disponível (h): 8730,424233

Tempo Indisponível Total (h): 29,575767

Visão Geral do Sistema

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

No resumo da simulação podemos observar que a disponibilidade média é 

de 99,66% com 29,57h de paradas para manutenção corretiva em 1 ano. São 

esperadas 5,39 falhas em 1 anos, conforme se pode ver na figura 18. 

 

Figura 18 – Falhas esperadas para o sistema 

Falhas do Sistema

Quantidade Esperada de Falhas: 5,379

DesvioPadrão (Quantidade de Falhas): 2,395641

Resumo da Contagem do Evento 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

A curva de confiabilidade do sistema é apresentada na figura 19. 

 

Figura 19 – Curva de confiabilidade para o sistema 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

A curva de falhas com a expectativa para 1 ano de operação do sistema é 

apresentada na figura 20. 
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Figura 20 – Curva de falhas 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

A figura 21 mostra o resultado das simulações realizadas com software da 

reliasoft onde todos os 23 rolos analisados. 

Figura 21 – Representação de rolos por sua contribuição nas falhas do sistema 

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

O rolo de numero 1 é o que mais impacta no desempenho do sistema, o que 

faz todo sentido considerando que é o primeiro rolo da sequencia de 268 rolos, este 

é o que recebe o primeiro impacto da tira de aço logo após a última cadeira de 

laminação. 
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4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram apresentados os passos que podem ser seguidos para 

implementação de estudos de confiabilidade, tomando como base os dados de falha 

de um sistema e identificando os principais bad actors. Desta forma, é possível 

avaliar todo o sistema, definir focos de problemas e tratativas para estes problemas. 
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo apresentado buscou demonstrar de forma assertiva como um 

estudo de confiabilidade pode contribuir à tomada de decisão técnica e de gestão de 

forma contribuir para a maximização dos lucros e correção de problemas em ativos 

físicos das empresas de qualquer ramo de atuação. 

Estudos de confiabilidade podem ainda, contribuir para a determinação de 

estoque ótimo necessário para redução do tempo de indisponibilidade de um 

sistema qualquer. Sai de cena aquilo que se acha, ou seja, com base na experiencia 

do time de trabalho para um modelo determinístico, conforme se pode ver no quadro 

exemplificado abaixo. 

 

Figura 22 – Resumo geral e pontual do sistema 

Tempo (h) A(t) R(t) (1-A(t))% (1-R(t))%
Custo(t) de 

Mão-de-Obra

Custo(t) de 

Sobressalentes

Custo(t) 

Total
Média A(t)

Média 

A(t[i] - 

t[i-1])

Falhas do 

Sistema (t)

730 0,997 0,66 0,3 34 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996815 0,996815 0,424

1460 0,999 0,436 0,1 56,4 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996715 0,996614 0,873

2190 0,997 0,27 0,3 73 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996619 0,996429 1,346

2920 0,997 0,171 0,3 82,9 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,99658 0,996463 1,815

3650 0,999 0,11 0,1 89 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996642 0,996889 2,227

4380 0,998 0,067 0,2 93,3 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996656 0,996725 2,662

5110 0,999 0,044 0,1 95,6 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996641 0,996551 3,119

5840 0,999 0,028 0,1 97,2 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996679 0,996945 3,527

6570 0,998 0,017 0,2 98,3 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996636 0,996289 4,019

7300 0,998 0,008 0,2 99,2 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996616 0,996438 4,492

8030 0,997 0,003 0,3 99,7 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996629 0,996756 4,923

8760 0,998 0,002 0,2 99,8 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0,996624 0,996571 5,379

Resultados Pontuais para os Tempos do Sistema Pré-Selecionados  (Todos Eventos)

 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 
Como se pode ver no quadro, é possível esperar de 5 a 6 trocas de conjuntos 

mecânicos e rolos para este sistema, além de projetar mês a mês e assim fazer a 

distribuição adequada de recursos financeiros para o dispêndio de troca de rolos. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para possíveis trabalhos futuros: 

 Análise de confiabilidade quantitativa englobando o sistema de 

resfriamento de tiras por completos considerando todo o acionamento 

envolvido, elétri e mecânico. 

 Análise do impacto da troca de rolos em termos de mantenabilidade, 

associado à disponibilidade do sistema. 
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