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RESUMO

A visão da demanda contínua e crescente por energia para suprir as necessidades da sociedade, com custo competitivo e disponibilidade 
adequada, indica que a indústria da energia elétrica é uma das mais importantes. Entretanto, em caso de falha no suprimento de energia elétrica, 
em muitas situações, é necessária a utilização de geradores diesel para suprir tal demanda. É nesse cenário que a análise de falhas em sistemas 
elétricos, especificamente a avaliação da dependabilidade, admite relativo grau de importância, pois além de contribuir para a confiabilidade, 
disponibilidade, mantenabilidade e segurança do sistema, gera subsídios para entendimento das interações dele com o ambiente que o cerca, 
minimizando os seus impactos ambientais negativos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia, baseada nos 
preceitos da dependabilidade, para suportar o planejamento da manutenção de geradores diesel. Assim, determinar os atributos de classe 
mundial da dependabilidade, por intermédio da distribuição de Weibull e seus respectivos parâmetros, para identificar o estágio da vida útil em 
que o equipamento se encontra e possibilitar os cálculos dos atributos da dependabilidade. Utilizou-se a pesquisa exploratória por meio de 
revisão bibliográfica para buscar outros autores que aplicaram a dependabilidade e a distribuição de Weibull para melhor entendimento sobre o 
tema, desenvolvimento e sua aplicação. Quanto aos procedimentos e validação dos dados foi possível definir os atributos pertinentes à 
dependabilidade, de acordo com a literatura existente; identificar e descrever o gerador e realizar a sua hierarquização. A coleta dos dados foi 
realizada em um estudo de caso em uma empresa de locação de geradores XYZ, permitindo gerar os Tempos Para Falhar (TPF); a organização dos 
dados em planilha eletrônica; aplicação dos cálculos de distribuição de Weibull; determinação dos três parâmetros da distribuição de Weibull; 
determinar os cálculos de confiabilidade, a taxa de falha e elaborar uma metodologia padrão para sua aplicabilidade em qualquer sistema. Os 
resultados foram alcançados por meio da organização e tratamento dos dados em planilha eletrônica (Microsoft Excel), sendo possível 
determinar os 286 TPF do equipamento. Com isso, realizou-se a análise estatística, para a aplicação da distribuição de Weibull. Com os cálculos da 
reta pela aplicação da regressão linear, permitiu-se encontrar os valores dos três parâmetros de Weibull, tendo como resultado o maior valor 
para r (0,452). O fator forma (β), (β =0,226) indica que o equipamento está na mortalidade infantil, pois β<1; a vida característica (η= 18,436) e a 
vida mínima (t0 = 0). Foi possível concluir que a aplicação da distribuição de Weibull é necessária e essencial para qualquer sistema, não somente 
na indústria da energia. É indiscutível a importância e os benefícios dessa aplicação, quando usada de forma correta e relacionando com outras 
teorias e ferramentas, resultando em benefícios para toda a operação do sistema, além da melhoria do gerenciamento da
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