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APROVAÇÃO: Boletim do Exército Nr____,  de_______ de___________de  2010 

1. FINALIDADE 
- Instruir o Corpo Técnico da Aviação do Exército ( AvEx ) para a atividade de previsão e análise 

do ciclo de vida de material de defesa aeronáutico com base em modelo matemático estabelecido na 
presente InAvEx. 

  
2. OBJETIVOS 

a. Geral
- Prover uma ferramenta de auxílio à decisão do Diretor de Material de Aviação do Exército, 

mediante previsão e análise das fases críticas do ciclo de vida do material de defesa aeronáutico em 
processo de aquisição, desenvolvimento ou homologação e qualificação, com base nos dados 
obtidos por meio de negociação com o fabricante ou na literatura científica e base normativa. 

b. Objetivos específicos
1) Assessorar o Diretor de Material de Aviação do Exército quanto à decisão a respeito da 

aquisição, desenvolvimento, revitalização ou modernização do material de defesa aeronáutico. 
2) Assessorar o Diretor de Material de Aviação do Exército quanto ao estabelecimento de 

diretrizes para ações de manutenção e emprego do material de defesa aeronáutico adquirido, 
revitalizado ou modernizado. 
 
3. REFERÊNC1AS 

a. Paul L. Meyer, Probabilidade-Aplicações à Estatística, Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda, 2ª Edição. 

b. Pedro, A. Morettin e Clélia M. C.,Toloi, Análise de Séries Temporais, ABE – Projeto Fisher, 
Editora Edgard Blücher Ltda. 

c. A. Birolini, Springer, Reliability Engineering – Theory and Practice, Third Edition. 
d. Portaria Ministerial Nr 271, de 13 de junho de 1994, que aprova as Instruções Gerais para o 

Modelo Administrativo do Ciclo de Vida de Material de Emprego Militar ( IG 20-12 ).  
 

4. DEFINIÇÕES 
a. Material de defesa aeronáutico – designa o artefato manufaturado e destinado ao emprego 

na aviação militar, seja ele, desde a sua concepção, homologado para o cumprimento de normas e 
padrões aeronáuticos, seja certificado ou qualificado especificamente para a operação em uma 
aeronave militar (  exemplo: turbina tipo turbo eixo para o helicóptero ). Por razões de simplificação 
e praticidade, o termo material de defesa aeronáutico será referido no texto desta InAvEx 
simplesmente como material.  

b. Ciclo de vida – intervalo de tempo que tem início com a entrada do material em serviço e 
finaliza com uma intervenção do tipo revitalização/modernização ( marco para início de um novo 
ciclo de vida ) ou com a desativação. A entrada em serviço refere-se ao primeiro ciclo de vida ou a 
qualquer outro ciclo de vida delimitado por intervenções do tipo revitalização, modernização ou 
retrofit. A Figura 1 a seguir ilustra a definição de ciclo de vida. 

 
  
 
 
          1º ciclo de vida .         2º ciclo de vida.                                                       ciclo de vida final. 
 
     T01.                  TF1.   T02.                 TF2.   T03.                           TFN-1.   T0N.                TFN. 
               T1_α1.                        T2_α2.                                                                       TN_αN. 

Figura 1 - Esquema Ilustrativo dos Ciclos de Vida de um Material  
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Onde: 
1)  T01: Denota data de entrada em serviço para 1º ciclo de vida ( material recém adquirido ). 
2) TF1: Denota data de início da primeira intervenção limiar de ciclo de vida. 
3) T02: Denota data de entrada em serviço para o 2º ciclo de vida. 
4) TF( M-1 ) -T0M: Período de tempo em que o material encontra-se sujeito a uma intervenção 

limiar de ciclo do tipo revitalização, modernização, retrofit, upgrade, etc., onde a variável M 
indexa o tempo ( 2 ≤ M ≤ N ). 

5) T0N: Denota data de entrada em serviço para o ciclo de vida final. 
6) TFN: Denota data de desativação do material. 
7) TY_αY: Denota uma sequência de intervenções de ciclo continuado referentes ao Y-ésimo 

ciclo de vida do material, onde 1 ≤ Y ≤ N e αY é uma sequência de números inteiros que indexam as 
intervenções de ciclo continuado ( grandes inspeções, por exemplo ) ao longo do Y-ésimo ciclo de 
vida. 

8) N: Número de ciclos de vida ao longo da vida em serviço do material. 
9) TFN–T01: Denota a amplitude total de vida em serviço de um material, obtenível via 

informação de fabricante, literatura técnica, base normativa, etc. Como exemplo, considere-se uma 
aeronave militar cuja célula, compreendidos fuselagem, estrutura e mecanismos, carenagens, 
superfícies de sustentação e controle, permite uma longevidade TFN–T01 = 35 anos com 1 ( uma ) 
intervenção de modernização que resulta N = 2, isto é, com dois ciclos médios de 17,5 anos. 

c. Intervenção – ação implementada sobre o material de defesa aeronáutico. O espectro das 
intervenções relevantes para o propósito desta InAvEx compreende as inspeções horárias e 
calendáricas, ações de manutenção não planejadas e as modificações do tipo melhoria, retrofit, 
revitalização ou modernização. A intervenção pode ser classificada conforme as duas categorias a 
seguir: 

1) Intervenção limiar de ciclo – caracterizada como marco temporal entre dois ciclos de vida 
consecutivos. Em decorrência de uma intervenção limiar de ciclo, poderá haver uma redefinição do 
emprego atribuível ao material em virtude da substancial melhoria dos parâmetros de confiabilidade 
ou de mudanças na configuração. Enquadram-se nesse tipo de intervenção: 

a) Revitalização, modernização, retrofit, melhoria. 
b) Reparo ou remoção não planejada que implique aumento substancial do nível de 

confiabilidade. 
2) Intervenção de ciclo continuado – caracterizada como ação que preserva a aptidão do 

material para o cumprimento de sua função com nível aceitável de desempenho operacional e 
requisitos de eficácia ( confiabilidade, disponibilidade e manutenibilidade ), sem, contudo, 
interromper um ciclo de vida para iniciar outro. Enquadram-se nesse tipo de intervenção: 

a) Todas as inspeções horárias e calendáricas. 
b) Reparo, revisão ou remoção não planejada que assegure a continuidade do ciclo de vida 

em que se encontra o material. 
d. Monitoramento de ciclo de vida – atividade que consiste no registro e análise das 

intervenções e eventos ocorridos ao longo de um determinado ciclo de vida, dentre os quais panes, 
problemas técnicos, interrupções no funcionamento, etc. 

e. Previsão do primeiro ciclo de vida – atividade que consiste no cálculo da esperança 
matemática do valor do tempo de duração até falhar de um material recém adquirido ou 
desenvolvido. O cálculo inclui estimativa dos parâmetros de confiabilidade do material até o final 
do primeiro ciclo de vida em serviço visando a prover um indicador do tipo de intervenção a ser 
realizada no material ao final do primeiro ciclo. 

f. Previsão do n-ésimo ciclo de vida ( 2 ≤ n ≤ N ) – atividade que consiste no cálculo estimativo 
da esperança matemática do valor do tempo de duração até falhar para um material recém 
submetido a uma intervenção limiar de ciclo. O cálculo inclui estimativa de atributos de 
confiabilidade do sistema até o final do ciclo de vida em questão visando a prover um indicador do 
tipo de intervenção a ser realizada no sistema que representa o material. Se n = N na Figura 1 a 
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previsão refere-se ao ciclo de vida final, de tal forma que a estimativa de atributos de confiabilidade 
nesta fase apenas balizam a decisão pela desativação do material. 

g. Sistema – conjunto de partes ( materiais, logiciais e/ou humanas ), interagindo para realizar 
uma determinada função. Para fins de aplicação desta InAvEx o sistema é uma representação do 
material com seus subsistemas e componentes ( exemplificando: sistema aeronave ).  

h. Subsistema – conjunto de partes ( materiais, logiciais e / ou humanas ), interagindo para 
realizar uma determinada função do sistema. Para fins de aplicação desta InAvEx, o subsistema, 
com seus componentes, consiste de uma parcela do sistema ( exemplificando: subsistema de 
transmissão da aeronave com os respectivos componentes ). 

i. Métrica – atividade que consiste no cálculo do valor de uma grandeza em um espaço 
matematicamente estruturado com as operações e operadores usuais do cálculo. Os operadores 
usuais são os algébricos, lógicos, integrais, diferenciais e tensoriais ( para grandes quantidades de 
dados a serem manipulados ). 

j. Índice de mortalidade – taxa de falha do material representado por um sistema ou de um 
subsistema com os respectivos componentes, ou mesmo de um componente. 

k. Conexão física – refere-se à conexão física de projeto no qual os subsistemas de um sistema 
que representa o material e os respectivos componentes são dispostos e fisicamente conectados com 
a finalidade de permitir o desempenho das funcionalidades do sistema. Por exemplo, a seqüência: 
compressor, câmara de combustão, turbina e exaustor em um motor aeronáutico. 

l. Conexão lógica – refere-se a um tipo de conexão de projeto no qual os subsistemas de um 
sistema que representa o material e os respectivos componentes, não necessariamente dispostos em 
conexão física, são combinados em termos lógicos objetivando a construção do diagrama de blocos 
de confiabilidade ( Reliability Block Diagram - RBD ), nas configurações série, paralelo ou mista, 
para fins de análise e cálculo do nível de  confiabilidade e parâmetros correlatos. 
 
5. FUNDAMENTOS DO MODELO 

a. Natureza estocástica – traduzida pelos termos previsão e análise do ciclo de vida de material 
mediante o uso de modelos fundamentados em probabilidade e de técnicas para estimativa da 
longevidade do material e do momento mais adequado para intervenção ao longo de um 
determinado ciclo de vida, com o objetivo de assegurar aptidão para cumprimento da missão ou 
redefinição do emprego.  

b. Natureza determinante – traduzida pelas intervenções do operador como ações que 
caracterizam marcos temporais. As intervenções que conferem caráter determinante consistem na 
intervenção de ciclo continuado ou limiar de ciclo.  

c. Suporte da Teoria de Confiabilidade – decorre da afinidade entre os parâmetros processados 
nesta InAvEx com as variáveis aleatórias ( VA ) ou randômicas pertencentes ao domínio da Teoria 
de Confiabilidade, dentre as quais se citam: 

1) Tempo médio entre falhas ( Mean Time Between Failure – MTBF ). 
2) Tempo médio até a falha ( Mean Time To Failure – MTTR ). 
3) Tempo médio para manutenção preventiva ( Mean Time To Preventive Maintenance – 

MTTPM ). 
4) Tempo médio entre remoções ( Mean Time Between Removal - MTBR ). 
5) Tempo médio entre remoções não planejadas ( Mean Time Between Unscheduled 

Removal - MTBUR ), etc. 
d. Áreas do conhecimento – Em função do exposto nas letras a., b. e c. anteriores, o tratamento 

das variáveis afetas ao ciclo de vida deve ser realizado no âmbito das seguintes áreas do 
conhecimento: 

1) Teoria de Probabilidades e Estatística. 
2) Processos Estocásticos. 
3) Análise de Séries Temporais. 
4) Teoria de Lógica Matemática. 
5) Teoria de Confiabilidade. 
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6) Cálculo Integral e Diferencial. 
e. Princípios – para o tratamento estatístico das variáveis afetas ao ciclo de vida, são invocados 

os seguintes princípios: 
1) Ergodicidade – a média temporal tende à média de probabilidade. 
2) Regularidade Estatística – freqüência relativa tende à média de probabilidade. 

f. Parâmetros estatísticos principais – tendo em vista o tratamento estatístico adotado na 
Teoria de Confiabilidade, as variáveis do ciclo de vida passam a ser expressas em termos de médias 
de probabilidade ou esperança matemática ( MTBF, MTTR, MTTPM, MTBR e MTBUR são 
médias de fato ) e as respectivas flutuações ou variâncias. Observe a afinidade com os seguintes 
exemplos de terminologia: 

1) Esperança matemática da duração de vida até falhar de um componente eletrônico. 
2) Tempo mínimo de vida até a substituição de um componente não reparável. 
3) Tempo médio de vida de um material até a ocorrência de uma intervenção. 

g. Ferramenta recomendada para análise e previsão – Diagrama de Blocos de Confiabilidade       
( Reliability Block Diagram - RBD ), o qual é estruturado com base nos componentes e 
subsistemas de um sistema que representa o material. Deve-se atentar para o fato de que uma 
conexão física pode ou não se traduzir numa conexão lógica, o que requer do oficial engenheiro um 
acurado grau de discernimento, conhecimento dos fundamentos físicos, das leis governantes e das 
variáveis de fluxo e de esforço do sistema que representa o material. 

 
6. FONTES DE DADOS DE ENTRADA E PARÂMETROS DO MODELO 

a. Fontes de dados  – os dados necessários ao cálculo dos parâmetros usados na previsão e 
análise do ciclo de vida de um material podem ser obtidos das seguintes fontes: 

1) Informações do fabricante obtidas de negociação firmada em cláusulas contratuais. 
2) Dados de literatura especializada ( artigos, periódicos e livros ). 
3) Valores recomendados por normas pertinentes ( Anexo B ). 
4) Valores resultantes da aplicação das demais Instruções de Aviação regulando ciclo de vida. 

b. Parâmetros relevantes para o modelo de previsão do ciclo de vida do material
1) Atributos da Teoria de Confiabilidade – momentos centrais das VA discretas ou contínuas 

nos níveis sistema, subsistema e componente. 
2) Leis de falhas – as que mais se ajustam ao comportamento do material nos níveis sistema, 

subsistema e componente. Ao oficial engenheiro executor desta InAvEx cabe a identificação dos 
subsistemas e componentes considerados críticos no âmbito do sistema que representa o material, 
isto é, aqueles com maior índice de mortalidade ( taxa de falhas ). 

3) Coeficientes específicos das leis de falha – a exemplo do tempo de relaxação, nível de 
dispersão ( desvio padrão ), simetria, etc. Tais coeficientes medem atributos inerentes à função de 
distribuição probabilística que governa o comportamento dos componentes e subsistemas do 
sistema que representam o material. 

4) Redundâncias – replicações em paralelo nos níveis subsistema e componente do sistema 
que representa o material ( hidráulicos, eletrônicos, controles de vôo, etc ) com a finalidade de 
incrementar o nível de confiabilidade. 

5) Sensitividade da taxa de falhas – reação do material em relação ao desvio das condições 
nominais de operação. Exemplo: elevação extrema de temperatura e presença de campos 
eletromagnéticos intensos. 
 
7. OPORTUNIDADES PARA APLICAÇÃO DO MODELO 

a. Durante as atividades que precedem eventos como aquisição ou intervenção limiar de 
ciclo – adequadas como foro para levantamento dos dados de entrada. Neste sentido, é recomendada 
uma leitura preliminar desta InAvEx, na íntegra, antes da participação em tais atividades, dentre as 
quais se citam: 

1) Elaboração de Condicionantes Operacionais Doutrinárias ( CONDOP ). 
2) Elaboração de Requisitos Operacionais Básicos ( ROB ). 
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3) Elaboração de Requisitos Técnicos Básicos ( RTB ). 
4) Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Econômico ( EVTE ). 
5) Negociações contratuais com empresas e/ou organizações que desenvolvem ou fornecem o 

material. 
6) Elaboração de cláusulas contratuais de desempenho operacional e eficácia logística. 
7) Elaboração de cláusulas contratuais de penalidade e responsabilidade. 
8) Elaboração de cláusulas de desempenho operacional e eficácia logística, no âmbito de 

termos de acordo ou cooperação. 
9) Elaboração de cláusulas de penalidade e responsabilidade no âmbito de termos de acordo 

ou cooperação. 
10) Elaboração de Projeto Básico e Termo de Justificativa que compõem o edital de um 

processo licitatório. 
11) Qualificação e certificação de material. 

b. Primeira aplicação – no início da fase de aquisição ou desenvolvimento de um determinado 
material visando ao seu primeiro ciclo de vida. Coincide com o início do processo administrativo 
regulado pelas IG 20-12, ressalvada ordem expressa do Diretor da DMAvEx. Corresponde ao 
marco T01 ilustrado na Figura 1 desta InAvEx. 

c. Aplicações em ciclos de vida intermediários – durante uma intervenção limiar de ciclo 
visando à previsão de um novo ciclo de vida. Corresponde ao período de tempo TF( M-1 )–T0M, onde 
2 ≤ M ≤ N-1, ilustrado na Figura 1. Observe que algumas atividades listadas na letra a. anterior 
poderão se tornar recorrentes ao longo dos ciclos de vida intermediários.  

d. Última aplicação – trata-se da previsão da desativação do material, onde M = N, conforme a 
Figura 1. 
 
8. PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DO MODELO 

a. Levantamento da documentação técnica do material – a base documental referente ao 
material e necessária para a execução desta InAvEx consiste de:  

1) Especificações técnicas preliminares providas pelos fabricantes na forma Request For 
Proposal ( RFP ) nos níveis sistema, subsistema e componente no início da fase de previsão e 
análise relativas ao primeiro ciclo de vida ( material em processo de aquisição ). 

2) Documentação técnica do material nos níveis sistema, subsistema e componente, tanto para 
a consolidação da previsão e análise relativas ao primeiro ciclo de vida, como para a previsão e 
análise dos ciclos de vida subseqüentes, destacando-se: 

a) Programa Recomendado de Manutenção ( PRE ). 
b) Manual de Esquemas e Circuitos ( MCS ). 
c) Manual de Manutenção e Equipamentos ( MCM ). 
d) Manuais de Instrução para pilotos e mecânicos ( apenas como referência ). 

b. Procedimento para execução – delineado na forma de Procedimento Operacional Padrão         
( POP ), cujo formulário deve ser preenchido conforme o Anexo E, o qual também contem um 
exemplo. O POP encontra-se transcrito a seguir por questão de conveniência.  

1) Passo 01 - Definição do material
- Definir o material significa descrever o sistema que o representa até os níveis subsistema 

e componentes relevantes para a previsão e análise de ciclo de vida, na forma gráfica, em termos de 
nomenclatura oficial, simbologia e disposição espacial. 

2) Passo 02 - Definição da missão do material. 
- Definir a missão do material consiste em declarar sucintamente a missão doutrinária do 

sistema que o representa. Para tanto, é recomendável uma consulta aos elementos de definição do 
material listados na letra a. do Item 07 ( CONDOP, ROB, RTB, etc ). 

3) Passo 03 – Listagem da composição básica do material 
- Listar sucintamente o sistema que representa o material, juntamente com os respectivos 

subsistemas e componentes até o nível de detalhamento exigido pela análise.  
4) Passo 04 – Identificação das naturezas dos subsistemas e componentes
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- Identificar a natureza significa enquadrar os componentes e os subsistemas na categoria 
eletrônica, estrutural, eletroeletrônica, mecânica, etc., sendo o mesmo critério aplicável aos vínculos 
intersistemas e intercomponentes. 

5) Passo 05 – Identificação dos subsistemas e componentes críticos
- Identificar subsistemas e componentes críticos é listar aqueles que apresentam maiores 

índices de mortalidade e letalidade ( não considere componentes on condition ). O nível de 
criticidade é atestado por parâmetros como nível de confiabilidade e taxa de falhas. 

6) Passo 06 – Identificação das conexões físicas entre componentes e subsistemas
- Identificar as conexões físicas é tornar explícito, nas formas descritiva e gráfica, os 

vínculos físicos intersistemas ( quando houver necessidade de considerar a influência de um sistema 
diverso ). Este passo é pré-requisito para a construção do RDB.  

7) Passo 07– Identificação das conexões lógicas entre componentes e subsistemas. 
- Identificar as conexões lógicas significa estabelecer as associações entre componentes e 

subsistemas que mantenham vínculos funcionais ( fisicamente vinculados ou não ), nas formas 
descritiva e gráfica. Este passo é pré-requisito para a construção do RDB. 

8) Passo 08 – Estabelecimento de Diagrama de Blocos de Confiabilidade ( RDB )
- Estabelecer o RDB associado às conexões físicas e lógicas já identificadas nos passos 06 

e 07, atentando-se para as interdependências físicas e funcionais entre os componentes e 
subsistemas nas configurações série, paralelo e mista.  

9) Passo 09 – Obtenção das confiabilidades dos subsistemas [R sub]k
- Obter, seguindo procedimento prescrito no Anexo D, o valor estimativo para a 

confiabilidade de cada subsistema [Rsub]k em termos das confiabilidades dos respectivos 
componentes [Rc]q. O procedimento deve ser iterado n vezes, onde n é o número subsistemas, 
estruturando-se assim o vetor ( array ) das confiabilidades dos subsistemas [Rsub]k conforme a 
Equação ( 1 ) a seguir: 
 

[Rsub]k = função ( [Rc]q ). 1 < k < n e 1 < q < mk                                    Equação ( 1 )            
onde mk é o número de componentes do k-ésimo subsistema. 

 
10) Passo 10 – Obtenção da confiabilidade resultante do sistema [R]sistema  

- Obter, seguindo procedimento prescrito no Anexo D, o valor estimativo para a 
confiabilidade do sistema [R]sistema que representa o material, em termos das confiabilidades dos 
respectivos subsistemas [Rsub]k, conforme a Equação ( 2 ) a seguir: 

[R]sistema = função ( [Rsub]k ) .  1 < k <  n                                                   Equação ( 2 )      
 

11) Passo 11 – Definição para cada componente, conforme a natureza identificada no Passo 
04 anterior, dos seguintes parâmetros: 

a) Tempo de entrada em serviço ( ti = condição inicial do problema ) na forma de um TSN 
a partir do valor 0 ( zero ) ou diferente de 0 ( mediante translação de variável ). 

b) Tipo de Variável Aleatória ( V A = T ) que se traduz como: 
1) tempo em serviço até falhar. 
2) duração total de vida até falhar. 

c) Lei de distribuição de falhas mais adequada, dentre as modeladas no Anexo A e 
codificadas no Anexo C: 

1) Normal ou Gaussiana ( transformada para a forma reduzida ). 
2) Lognormal. 
3) Exponencial. 
4) Exponencial combinada com Poisson para componentes sujeitos a perturbação 

externa indutora ou não-indutora de falhas. 
5) Gama expressa em termos de Poisson para componentes passíveis de falha somente 

após a ocorrência de um número mínimo de perturbações. 
6) Binomial para aplicações em ocorrências dicotômicas de falhas ( go – no go ). 
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7) Poisson como limite da Binomial. 
8) Hipergeométrica. 
9) Weibull. 

d) funções essenciais na caracterização da Lei de falhas: 
1) Função taxa de falhas Z( t ). 
2) Função distribuição de probabilidade ( fdp ) discreta ou continua f( t ). 
3) Função distribuição acumulada F( t ). 
4) Função confiabilidade R( t ). 
5) Momento central de primeira ordem: E( T ) = média de probabilidade. 
6) Momento central de segunda ordem ( variância ): V( T ) = E( T2 ) – [E( T )]2

e) Elementos complementares para a caracterização da Lei de falhas ( se aplicável ): 
1) Fatores de forma da fdp ( caso Weibull, por exemplo ). 
2) Intensidade de falhas ( caso Exponencial e Poisson ). 

12) Passo 12 – Atribuição dos códigos de falha
- Atribuir a cada componente, e, por conseguinte, a cada subsistema o código de falha 

mais adequado, atentando-se para o fato de que, como se trata de uma previsão, é conveniente 
admitir o pior caso ( reportar-se ao Anexo C ). 

13) Passo 13 – Obtenção dos indicadores de previsão e análise no nível sistema. 
a) Duas técnicas - aplicar uma das técnicas descritas nesse passo.  

(1) A primeira delas é considerada ideal mas nem sempre implementável em função do 
tipo de dado requerido ( relações funcionais ).  

(2) A segunda é de cunho mais pragmático e geralmente mais factível. Portanto, cabe ao 
executor desta InAvEx o julgamento e decisão pela técnica a ser adotada conforme a 
disponibilidade de dados. 

b) Primeira técnica – obtenção dos indicadores de previsão e análise com base no conjunto 
das funções de Confiabilidade {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos característicos}q. 

(1) O conjunto de relações funcionais {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}q, indexado para cada componente, pode ser obtido a partir das fontes citadas na letra 
a. do item 6 desta InAvEx. 

(2) Com base nas informações contidas no conjunto {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}q, nos resultados dos Passos 07, 08, 09, 10 e 11 e no modelo matemático contido no 
Anexo A, obtenha o conjunto das relações funcionais para o k-ésimo subsistema {Z( t ), f( t ), F( t ), 
R( t ), elementos característicos}k, bem como para o sistema {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}sistema, adotando-se o roteiro delineado na Figura 2 a seguir: 
 
 

Conjuntos das relações funcionais {Z( t), f( t), F( t), R( t) e elementos característicos}q 
disponíveis: 1 < q < mk 

O elemento fundamental neste conjunto é o vetor de confiabilidade = [Rc( t)]q

 
 
 
 
 

Substitua as relações funcionais [Rc( t)]q nas equações série – paralelo ( Anexo D) 
obtidas das conexões lógicas ( Passos  07 e 09 ), no âmbito de cada subsistema, obtendo 

assim as relações funcionais [Rsub( t)]k  : 1 < k <  n

 

 

 

 

 

A partir da relação funcional [Rsub( t)]k,  mediante o uso do modelo Matemático contido 
no Anexo A e da formulação contida no Anexo D, obtenha o conjunto das relações 

funcionais {Z( t), f( t), F( t) e elementos característicos}k : 1 < k < n 
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Substitua as relações funcionais [Rsub( t)]k nas equações serie-paralelo 
obtidas das conexões lógicas ( Passos 08 e 10 ), no âmbito do sistema, obtendo assim a 

relação funcional [R( t)]sistema

 
              
 
 
 

A partir da relação funcional [R( t)]sistema,  mediante o uso do modelo Matemático do 
Anexo A, obtenha o conjunto das relações funcionais {Z( t), f( t), F( t) e elementos 

característicos}sistema para o sistema. 

 
Figura 2 – Roteiro de Obtenção de Indicadores de Previsão e Análise no Nível Sistema ( 1ª 
Técnica ) 
 

c) Segunda técnica – obtenção dos indicadores de previsão e análise com base no conjunto 
dos valores informados ou tipificados da confiabilidade {Z( t = t* ), R( t = t* ), E( T ), V( T ) e 
elementos característicos}q

(1) Conjunto discreto de instantes da vida ( t = t* ) do material a ser obtido a partir das 
fontes citadas na letra a. do item 6 desta InAvEx ( neste caso, a base de dados é limitada ). 

(2) Com base nas informações contidas no conjunto {Z( t = t* ), R( t = t* )}q, nos 
resultados dos Passos 07, 08, 09, 10 e 11 e nos modelos do Anexo D, obtenha o conjunto de valores 
discretos {Z( t = t* ), R( t = t* )}k, e o conjunto de valores discretos {Z( t = t* ), R( t = t* )}sistema, 
adotando-se o roteiro delineado na Figura 3 a seguir: 
 
 

 

Conjunto de valores {Z( t=t*), R( t=t*)}q disponíveis: 1 < q < mk 
O elemento essencial neste conjunto é o vetor de confiabilidade = [Rc( t=t*)]q

 
 
 
 
 
 

Substitua os valores [Rc( t=t*)]q nas equações série-paralelo listadas no Anexo D,  e  obtidas 
das conexões lógicas ( Passos  07 e 09 ), no âmbito de cada subsistema,  obtendo assim os 

valores [Rsub( t=t*)]k  : 1 < k <  n

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substitua os valores [Rsub( t=t*)]k nas equações série-paralelo listadas no Anexo D, e 
obtidas das conexões lógicas ( Passos 08 e 10 ), no âmbito do sistema, obtendo assim o valor 

[R( t=t*)]sistema

 
Figura 3 – Roteiro de Obtenção de Indicadores de Previsão e Análise no Nível Sistema ( 2ª 
Técnica ) 
 

14) Passo 14 – Estabelecimento da relação custo benefício para o sistema 
a) Definir critério de seleção da função custo C – independentemente dos critérios para a 

composição do custo da hora de voo das aeronaves da Aviação do Exército, estabelecidos em 
InAvEx específica, pode-se inserir o custo neste modelo de análise e previsão como sendo uma 
Variável Aleatória ( VA ) passível de receber os atributos característicos da Teoria de 
Probabilidade. 
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b) Enquadrar a variável custo C à luz da Teoria de Probabilidade – a variável custo C é 
uma função da Variável Aleatória T = duração de vida ( V.A. ), isto é, C = C( T ) ou C = C( t ) em 
termos operacionais. Por força de um teorema da Teoria de Probabilidade, a função densidade de 
probabilidade do custo é a própria função densidade de probabilidade da duração de vida f( t ), o 
que facilita a aplicação do custo C no modelo de previsão e análise do ciclo de vida. 

c) Estabelecer o modelo matemático para a relação custo-benefício – Rcb( T ) é uma V.A 
definida como o quociente entre a variável custo C e um indicador de desempenho, seja ele 
operacional, de eficácia logística ou de confiabilidade. No presente contexto, tal parâmetro será 
adotado como sendo o nível de confiabilidade R do sistema que representa o material, obtido no 
passo13 ( denotado pelo símbolo [R( t )]sistema ). Portanto, a relação custo-benefício Rcb( T ) é 
definida pela Equação ( 3 ) ( representativa ) a seguir: 
 
 
 

)(tR
)t()( CtRcb =

)(
)(

TR
TRcb =

)(TC
                                                                                              ,                                         Equação ( 3 )  
 
 
ou em termos operacionais: 
 
 
                                                                                    
                                                                                                                                        Equação ( 4 )                       
           

d) Tendência da relação custo-benefício – definida como a taxa temporal de evolução da 
variável Rcb( t ) conforme a Equação ( 5 ) a seguir:  
 
 

⎥
⎦

⎢
⎣

−−=⎥⎦⎢⎣
−

∂
= 22 )(

RR
tf

RRRdtdt
CRcb

                                                                                                                                        Equação ( 5 )                       
⎤⎡⎤⎡ ∂1 CSCCdRdR 

 
 

Onde: 
(1) SCR ( SCR < 0 ) é o parâmetro de sensibilidade do custo C( t) em relação ao nível de 

confiabilidade R( t ) ( representa matematicamente o limite da razão incremental entre C( t) e R( t)). 
(2) f( t ) é a função densidade de probabilidade do sistema que representa o material, 

obtida no Passo 13. 
e) Identificar aspectos importantes da relação custo-benefício  

(1) As variáveis C e R não são necessariamente independentes uma vez que: 
(a) para um sistema de alta confiabilidade, é plausível admitir que os custos diretos e 

indiretos de manutenção e operação do sistema ( incorporados na variável C ) resultarão num custo 
total compensador. Decorrerá, portanto uma taxa de incremento mais branda para Rcb. Como 
ilustração, uma aeronave recém-submetida a um overhaul apresentará o parâmetro SCR atenuado     
( matematicamente menos negativo ). 

(b) para um sistema de baixa confiabilidade, é plausível admitir que os custos diretos 
e indiretos de manutenção e operação do sistema ( incorporados na variável C ) resultarão num 
custo total maior. Decorrerá, portanto, uma taxa de incremento mais pronunciada para Rcb. Como 
ilustração, uma aeronave em fim de um ciclo apresentará valor de SCR mais expressivo ( matemati-
camente mais negativo ). 

(c) A argumentação contida nas letras ( a ) e ( b ) anteriores pode ser visualizada na 
Figura 4 a seguir, onde foi admitida, sem perda de generalidade, uma relação linear entre C e R. 
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C 

 θ ( 1) = Arc tan [SCR( 1)]. 
 θ ( 2) = Arc tan [SCR( 2)].     

SCR( 2)       Sistema com baixa confiabilidade 
    Rcb com crescimento mais pronunciado

SCR( 1)        Sistema com alta confiabilidade 
Rcb com crescimento mais brando

 

segundo 
maturaçã

intervenç
operacio
parâmetr
benefício
confiabil

15

análise d

serão list

dados pe

V( T )}si

de dados
são avali

16

resultado

impacto 
intervenç
subsistem
        

                       
                                     
                                       

θ ( 1).

θ ( 2).

Figura 4 – Ilustração d
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o Comportamento do Parâmetro de Sensibilidade SCR. 

benefício Rcb só pode ser efetivamente implementável após o 
2 ) ilustrado na Figura 1, tendo em vista o tempo mínimo para 
formações referentes ao custo. 

benefício, se disponível, é um indicador da necessidade de uma 
poderá ter implicações na filosofia de manutenção e no emprego 
lação custo-benefício não é impositiva, uma vez que o uso de 
e também se presta a essa finalidade. Entretanto, a relação custo-
o ponto de vista do operador, uma vez que parâmetros como 
tencem ao domínio exclusivo da engenharia. 
 vetor ( array ) dos parâmetros relevantes para a análise
 os vetores dos indicadores a serem considerados na previsão e 

ial. 
dores a serem considerados na previsão e análise do ciclo de vida 

as: 
viável ) - {Rcb( t ), R( t ), Z( t ), f( t ), F( t ), E( T ), V( T )}sistema 
mprego da primeira técnica descrita no Passo 13. Este vetor de 
rtamento temporal dos parâmetros que compõem o vetor.  
 - {Rcb( t = t* ), R( t = t* ), Z( t = t* ), f( t = t* ), F( t = t* ), E( T ), 

prego da segunda primeira técnica descrita no Passo 13. Este vetor 
e de previsão mais limitada, porém mais factível. Os parâmetros 
m um conjunto discreto de instantes da vida ( t = t* ) do material. 
nálise de ciclo de vida do material
 análise do ciclo de vida do material com base na interpretação dos 

 prever momentos do ciclo de vida com ocorrência de: 
 ) elevada. 
idade R( t ) baixo ou função de falha F( t ) elevada. 
efício Rcb( t ) alta. 
o com mudanças substanciais nas derivadas de R( t ). 
s no valor de tendência e parâmetro de sensibilidade SCR. 
 analisar, com base nos códigos de falha listados no Anexo C, o 

s anteriormente na operacionalidade do material e avaliar o tipo de 
s indicada no sentido de restaurar a confiabilidade, atuando no 
crítico. A análise deve contemplar também os seguintes aspectos: 
ência técnológica ao final do ciclo de vida anterior. 
ncia operacional. 

de e segurança de voo. 
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(4) Capacidade dos fabricantes de subsistemas e componentes em prover apoio pós 
venda, em termos de fornecimento ou reparo de componentes e subsistemas ao longo do ciclo de 
vida que sucede uma intervenção limiar de ciclo. 

(5) Capacidade de atender a mudanças nos requisitos das missões ( Ex: O helicóptero 
Comanche tinha baixa observabilidade no cenário europeu da guerra fria, mas não atendia às 
condições de observabilidade no deserto ). 

(6) Intensidade de trabalho requerido para manutenção e necessidade de fomento da 
estrutura logística após uma intervenção limiar de ciclo. 

(7) Custo de reparo de componentes e subsistemas após uma intervenção limiar de 
ciclo. 
 
9. ATRIBUIÇÕES 

a. DMAvEx  
1) Seção Técnica  

a) Realizar estudos e colher subsídios necessários ao aperfeiçoamento desta InAvEx. 
b) Recomendar a todos os oficiais do Quadro de Engenheiros Militares ( QEM ) da AvEx a 

leitura desta InAvEx na íntegra e os respectivos anexos, antes da participação nas atividades listadas 
na letra a. do item 7., visando aos objetivos declarados no item 2. 

c) Promover a difusão da cultura de ciclo de vida de material e manutenção centrada em 
confiabilidade para todos os militares especialistas da AvEx. 

d) Assessorar o Diretor da DMAvEx no sentido de que a execução desta InAvEx seja 
mandatoriamente atribuída a oficiais do QEM da AvEx, tendo em vista a especificidade dos 
conhecimentos requeridos para a implementação do modelo matemático e para a interpretação dos 
resultados. 

e) Manter os registros com resultados da aplicação desta InAvEx no acervo documental da 
Seção Técnica ( digital e impresso ), consistindo de: 

(1) POP preenchido conforme as orientações contidas no Anexo E. 
(2) Memória de cálculo. 
(3) Documentação correlata ( extratos de referências citadas ). 

f) Manter os registros referidos na letra e. em um sistema único de arquivos ( pasta 
impressa ou digital ) quando se tratar de sucessivas avaliações de um mesmo material, a fim de 
permitir a realimentação de dados e a comparação dos resultados obtidos da aplicação desta InAvEx 
com os resultados obtidos da aplicação da InAvEx 1.010. 

2) Seção Taubaté da DMAvEx  
a) Difundir o teor desta InAvEx aos seus militares especialistas visando à difusão da 

cultura de ciclo de vida de material e manutenção centrada em confiabilidade. 
b) Aplicar esta InAvEx quando houver determinação expressa do Diretor da DMAvEx ao 

Chefe da Seção Taubaté da DMAvEx, observada a prescrição da letra d) do Nr 1) da letra a. deste 
item. 

b. CAvEx  
1) Recomendar às OM AvEx subordinadas a difusão desta InAvEx a seus militares 

especialistas, com vistas à disseminação da cultura de ciclo de vida de material e manutenção 
centrada em confiabilidade. 

2) Aplicar esta InAvEx quando pertinente, observada a prescrição da letra d) do Nr 1) da letra 
a. deste item. 

 
10. RELAÇÃO DE ANEXOS 

a. A – Modelagem Matemática das Leis de Falhas. 
b. B – Listagem da Base Normativa. 
c. C – Leis e Códigos de Falha. 
d. D – Confiabilidade de Sistemas. 
e. E – Procedimento Operacional Padrão ( POP ) e Exemplo de Aplicação. 
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11. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. O objetivo desta InAvEx não conflita com os objetivos das InAvEx 1.010 na medida em que 
seu foco é a previsão e análise de ciclo de vida de material. 

b. Os parâmetros obtidos da aplicação da InAvEx 1.010 via tratamento estatístico ao longo de 
um ciclo de vida do material, poderão ser usados para alimentar o modelo desta InAvEx durante o 
intervalo de tempo TF( M-1 ) -T0M: ( ilustrado na Figura 1. ), durante o qual o material encontra-se 
sujeito a uma intervenção limiar de ciclo. 

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Esta InAvEx encontra-se em fase experimental, motivo pelo qual a DMAvEx solicita a 
colaboração das partes envolvidas no seu aperfeiçoamento, seja por meio de críticas ou de 
sugestões, a serem remetidas pelos canais de comando competentes. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = FIM DA NORMA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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1. FINALIDADE 
- Este anexo tem por finalidade prover a modelagem matemática para a descrição dos possíveis 

modelos de probabilidade de falha que ocorrem com o material de defesa aeronáutico.  
 
2. OBJETIVO 

- Identificar a função distribuição de probabilidade, os momentos centrais e parâmetros de forma 
mais adequados para a descrição dos mecanismos de falha do material de defesa aeronáutico. 
 
3. MODELAGEM MATEMÁTICA DAS LEIS DE FALHA  

a. Variável Aleatória T
- É a Variável Aleatória contínua ou discreta ( VA ) duração de vida até falhar. 

                                                                                                                                                           
b. Valor assumida pela VA

- T = t. 
                                                                                                                                                           
c. Lei de falha

-  Representada pela função densidade de probabilidade f( t ). 
                                                                                                                                                           
d. Função confiabilidade de um sistema R( t )
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t
                                                                                                                   (A.1)                               
                                                                                                                                                           
e. Função de falha de um componente F(t) 
                                                                                                                                                            
                              

                                 

                                                                                                                    (A.2) 
                                                                                                                                                            
ou 
                                                                                                                                                  (A.3) 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
f. Taxa de falhas instantânea Z(t)
                                                                                                                                                            
                  

                                                              
                                                              

                                       

       

                                                                                                                                (A.4) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
g. Taxa de falhas sob ponto de vista de uma probabilidade condicional  
                                                                                                                                                            
                                                                                              
                                                                                    (A.5) 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           (A.6) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  (A.7) 
                                                                                                                                                            
h. Relações fundamentais entre Z(t), f(t) e R(t)
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i. Esperança matemática de uma VA contínua (momento de 1ª ordem em relação à origem)
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j. Momento de k-ésima ordem em relação à origem Mk(T)
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l. Variância n = 2   
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m.Principais Leis de distribuição de falhas
                                                                                                                                                           

1) Lei de falhas Normal ou Gaussiana   
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a) Forma normal ou reduzida N(0,1); mediante a transformação de variáveis 
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b) Função distribuição acumulada na forma reduzida φ(s)  

∞− ⎦⎣ 22π                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               (A.29) 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               (A.30) 
                                                                                                                                                           

c) Propriedades da distribuição normal reduzida (verificáveis a partir da simetria) 
                                                                                                                                                           

(1)                                                                                                                            (A.31) 
                                                                                                                                                           

(2) Se T tem distribuição normal N(µ, σ2) então p(µ - kσ ≤ T ≤ µ +  kσ), onde k é um 
número natural, pode ser calculada em termos da φ(s) 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.32) 
                                                                                                                                                            

d) Função de confiabilidade ou sobrevivência 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.33) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.34) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

e) Função de falha 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.35) 
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f) Taxa de falhas Z(t) 

⎟
⎞

⎜
⎛ −

−
µφ ttR 1)(

⎠⎝ σ

⎥⎦⎢⎣ ⎠⎝ σσπtf 22)(
⎥⎢ ⎟

⎞
⎜
⎛ −

−
µt1exp1 ⎤⎡ 2                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

==tZ )(
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.36) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

⎥⎢ ⎠⎝ σ
⎥⎢ ⎟

⎞
⎜
⎛ −

−
µφ ttR 1)( ⎥⎢∆==∆≅>∆+≤≤ ttZttTttTtp )()/( ⎥⎢ ⎥⎦⎢⎣ ⎠⎝ σσπtf 22)(

⎥⎢ ⎥
⎤

⎢
⎡

⎟
⎞

⎜
⎛ −

−
µt1exp1 ⎤⎡ 2                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.37) 
                                                                                                                                                            

⎦⎣
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

2) Lei de falhas Exponencial 
                                                                                                                                                            

a) Taxa de falhas é constante (principal característica) 

e)α(constantZ(t) =
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.38) 
                                                                                                                                                            

b) Função densidade de probabilidade  f(t) 

t)α(αdsZ(s)Z(t)f(t) −=⎤⎡= ∫ expexp
t                                                                                                                                                            

⎥⎦⎢⎣ 0
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.39) 
                                                                                                                                                            

c) Função de sobrevivência 

( )tdssZtR
t ⎤⎡ α−=−= ∫ exp)(exp)(

                                                                                                                                                            

⎥⎦⎢⎣ 0                                                                                                                                                 (A.40) 
                                                                                                                                                            

d) Função distribuição acumulada ou função de falha 

( )ttRtF α−−=−= exp1)(1)(
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.41) 
                                                                                                                                                            

∫∫∫ =−=== α dt)t(expdt)t(ftdt)t(R)T(E
∞∞∞ 1

e) Esperança matemática ou média de probabilidade E( T ) 
                                                                                                                                                            

000 α
                                                                                                                                                (A.42) 
                                                                                                                                                            

f) Variância V( T ) 

[ ] 22 )()()( TETETV −=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.43) 

22 ααα ⎠⎝

2 112 ⎞⎛)( =⎟⎜−=TV

( )[ ] 200 α                                                                                                                                                            
222 2exp)()( αα =−== ∫∫ dtttdttftTE                                                                                                                                                (A.44) 

∞∞                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.45) 
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g) Propriedade MEMORYLESS ( processo sem memória ) 

[ ]

R(t)t)p(Ts)T/ts(TP =>=>+>

t)α(exps)T/ts(Tp −=
t)(sαexpt)(sRt)sT(p +−+> +

A distribuição exponencial apresenta a propriedade de não possuir memória. 

s)α(exp(s)Rs)(Tp −
= ==>+>

                                                                                                                                                            

>                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.46) 

∆=∆≅>∆+≤≤ t)t(Zt)tT/ttTt(p α
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

===>∆+≤≤
∫ ds)s(f

∆+ tt                                                                                                                                                (A.47) 

−∆+
)t(R)t(R

)t(F)tt(F)tT/ttTt(p t
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

[ ]

knk ppkCnkTP −−== )1(,)(

( )[ ] 11)1(,)( =−+=−== −∑∑ nknk ppppkCnkTP
00 == kk

nn

nkkTP ..,..........,1,0)( ===
k !

k)(exp − αα

∑ ∑∑ ∞ ∞
−=⎟⎟⎜⎜==

n )exp()kT(P α
= == ⎠⎝0k 0k0k !k!k

⎞⎛ − kk)exp( ααα

1)exp()(exp)(exp =−=− ∑ ααα
!k0k=

k
∞ α

)t(OtniruaLcaM)texp(t ∆+∆≅→∆−−== αα1                                                                                                                                                (A.48) 
)texp( tt−− ∆+α1                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

)t(exp −α                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

3) Lei de falhas binomial 
Trata-se de um processo discreto no qual n repetições de um experimento ε, gera um 

espaço amostral de seqüências possíveis {a1, a2,........,an} onde ai = A ou ~A (complementar de A) 
, dependendo de que tenha ocorrido A ou ~A, na i-ésima repetição do experimento ε (2n seqüências 
possíveis). 

As repetições individuais do experimento ε são denominadas Provas de Bernoulli. Se A e 
~A são eventos associados ao experimento ε, com P(A) = p e P(~A) = 1-p, então  T  pode ser 
definida como uma V.A = número de vezes que o evento A tenha ocorrido. Os valores de T = k 
onde k = 0,1, .......,n representam uma distribuição binomial. 

                                                                                                                                                            
a) Função distribuição de massa  

                                                                                                                                                            
                                                                   k = 0, 1,.....,n                                                        (A.49) 
                                                                                                                                                            

b) Legitimidade da função distribuição de massa 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.50) 
                                                                                                                                                            

Esta distribuição é aplicável sempre que estivermos tratando de repetições 
independentes de um experimento  ε, e que levam a uma dicotomia. 

                                                                                                                                                            
4) Lei de falhas de Poisson 

Seja T uma variável aleatória discreta assumindo os valores 0,1,......,n. Se:  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.51) 
                                                                                                                                                            

então diz se que T tem uma distribuição de Poisson com parâmetro α > 0. 
                                                                                                                                                            

a) Legitimidade de função distribuição P( T = k ) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                           ( Série de MacLaurin )              (A.52) 
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α==== ∑ ∑∞ ∞)()( kkTPkTE αα− )(exp k
b) Esperança matemática da distribuição de Poisson 

                                                                                                                                                            

= =0 0 !k k k
                                                                                                                                                (A.53) 
                                                                                                                                                            

c) Variância da distribuição de Poisson 

[ ] 22 )()()( TETETV −=
                                                                                                                                                            

!0 0 kk k= =
)()( 222 kkTPkTE ∞ ∞∑ ∑===

e kαα−
                                                                                                                                                (A.54) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.55) 

αααα +=+=
∞ ∞∑ ∑ )()( 2 TEsTE αα αα −− ee ss

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

= = !!0 0 sss s
                                                                                                                                                            

αα += 22 )(TE
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.56) 

αααα =−+= 22 )()(TV
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.57) 
                                                                                                                                                            

tftf ∆
nn

APAPAP −=−== 1)(1)(~;)( ∆
d) Distribuição de Poisson como aproximação da distribuição Binomial 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.58) 

tfn)A(P esperadovalor== ∆
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.59) 

0)A(PLim →
                                                                                                                                                            

n ∞→
                                                                                                                                                (A.60) 
                                                                                                                                                            

(1) Probabilidade de ocorrência de k eventos tipo A durante os próximos ∆t 
minutos 

[ ] [ ] knk )A(p1P(A)C)kT(P −−==
                                                                                                                                                            

k,n                                                                                                                                                (A.61) 

knk tftf −
⎤⎡ ∆⎤⎡ ∆

                                                                                                                                                            

knCkTP ⎥⎢ −⎥⎢== 1)( ,

                                                                                                                                                            

nn ⎦⎣⎦⎣
                                                                                                                                                (A.62) 
                                                                                                                                                            

pAPAPpAP −=−== 1)(~1)(~;)(
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.63) 
                                                                                                                                                            

Trata-se uma distribuição Binomial. Note que n é o número de provas de Bernoulli, e 
que é admitido somente uma ocorrência do evento A durante o intervalo de tempo experimental 
∆t/n. 

knkknk
kn ppppCkTP −− −=−== )1()1()( ,

n !

Situação limite: o que ocorre com as probabilidades binomiais acima se n → ∞ e p 
→ 0, de tal forma que α ≡ n p = f ∆t permaneça constante? A resposta será conforme o 
desenvolvimento a seguir: 

                                                                                                                                                            

knk − !)(!
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

knk ppkTP −−
knnnn −−−− )]1(.....[)2()1(

k
== )1()(

                                                                                                                                                            

!
                                                                                                                                                            

nn
pp αα

                                                                                                                                                            

−=−= 11&
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.64) 
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Substituindo estes valores e tomando o limite n → ∞   

knk )].1k(n)...[2n()1n(n −
⎞⎛⎤⎡ −−−− αα

k 1Lim ⎟⎜ −⎥⎢
n nn!k∞→ ⎠⎝⎦⎣

n ∞→

)kT(PLim =
                                                                                                                                                            
                                                         ⇒                                                                                   (A.65) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

[ ] ek αα −
                                                                                                                                                            

kn ∞→

)kT(P BinomialLim ==
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.66) 
                                                                                                                                                            

( ) tfek ∆αα α−

nn!kn ∞→
pcom)p1(pC knk

k,nLim ===− −
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.67) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

5) Conexão entre a Lei de falhas de Exponencial e a distribuição de Poisson 
                                                                                                                                                            

a) Suponha que a falha ocorra em virtude de certas perturbações aleatórias. Seja Xt = 
número de perturbações ocorridas no intervalo de tempo [0, t], definindo–se então α = Xt/t. Ou 
seja, para qualquer t fixado Xt terá uma distribuição de Poisson com parâmetro α t. 

                                                                                                                                                            
                                                                      ⇔                            Se Xt = 0 então falha não ocorre. 
                                                                                                                                                            

Xt ≥ 1 Falha ocorre durante [ 0,t ] 

                                                                                                                                                            
b) Seja T uma V.A contínua, significando duração até falhar ( universo =  [ 0,t ] )  

)(1)()( tTPtTPtF >−=≤=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.68) 

[ ] [ ]) intervalo no operturbaçã ocorre (não ,t0  0Xt,0TtT t =⇔∉⇒>                                                                                                                                                (A.69) 
                                                                                                                                                            

)(1)()( tTPtTPtF >−=≤=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.70) 

( )],0[1)(1)()( tTPtTPtTPtF ∉−=>−=≤=
                                                                                                                                                            

( ) t
t eXP α−−===− 101

tet αα −)( )(0
                                                                                                        ⇒                                                
                                                                                                                                                            

!0
                                                                                                        ⇒                                                

tetF α−−=1)(                                                                                                                                                (A.71) 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
Ou seja, se não ocorrer nenhuma perturbação externa conclui–se que a causa das falhas 

envolve uma lei de falhas exponencial.    
                                                                                                                                                            

6) Generalização da relação entre a Lei de falhas de Exponencial e a distribuição de Poisson 
Supondo novamente que perturbações apareçam de acordo com um processo de Poisson. 

Suponha também que sempre que essa perturbação aparecer existe uma probabilidade constante p 
de que ela não acarrete falha. 

                                                                                                                                                            
a) Se T for uma VA contínua significando duração até falhar (no universo =  [0,t]), tem-se: 

                                                                                                                                                            

)(1)()( tTPtTPtF >−=≤=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.72) 
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⎪
⎪ ⇔=       )1X(P ou  ocorrer, operturbaçã uma

⎧ ⇔= )0X(P o ,ocorrer operturbaçã nenhumat u                                                                                                                                                            

⎪ ⇔=            )kX(P  ocorrerem. esperturbaçõ k
⎪ ⇔= )2X(P ou ocorrerem, esperturbaçõ duast   ⎨=> )tT(P t

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.73) 
                                                                                                                                                            

⎩ t
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

E assim por diante. 

∑ =−=>−= )(1)(1)( k
t pkXPtTPtF ∞                                                                                                                                                            

=0k
                                                                                                                                                (A.74) 
                                                                                                                                                            

kk
t ppkXPtF ∑ ∑∞ ∞

==−= )(1)(
tk et − )()( αα                                                                                                                                                            

k k k= =0 0 !
                                                                                                                                                (A.75) 

pttt eeetF ααα )()( 11)( −− −=−= ∑
kptα )(∞

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

k k0 !=                                                                                                                                                (A.76) 
                                                                                                                                                            

tpetF )1(1)( −−−= α
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.77) 
                                                                                                                                                            

b) A Equação (A.76) representa uma Lei de Falha exponencial com parâmetro α (1-p) 

tpetR )1()( −−= α
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.78) 
                                                                                                                                                            

tpeptf )1()1()( −−−= αα
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.79) 
                                                                                                                                                            

)1()( ptZ −== α)(tf                                                                                                                                                            

)(tR
                                                                                                                                                (A.80) 
                                                                                                                                                            

1)T(E =
                                                                                                                                                            

)p1( −α
                                                                                                                                                (A.81) 

tetf αα −=)(

tetR α−=)(

[ ]
1

                                                                                                                                                            

)(TV =
                                                                                                                                                            

2)1( p−α
                                                                                                                                                (A.82) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

c) Casos particulares 
                                                                                                                                                            

(1) p = 0 ⇒ 100 % de probabilidade de que falhas ocorrerão no intervalo de tempo [0,t]. 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.83) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.84) 

α==)(tZ                                                                                                                                                (A.85) 
)(tf                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

)(tR                                                                                                                                                            
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1)( =TE
                                                                                                                                                            

α
                                                                                                                                                (A.86) 

2)( =TV 1
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

α
                                                                                                                                                (A.87) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

(2) p = 1 ⇒ 100 % de probabilidade de que falhas não ocorrerão no intervalo de tempo 
[0,t] sistema a prova de falhas.  

                                                                                                                                                            
d) Suponha agora que as perturbações apareçam de acordo com um processo de Poisson Xt 

com parâmetro α t. Portanto, se T for uma VA contínua significando duração até falhar, admita que 
ocorra uma falha sempre que r ou mais perturbações ocorram durante um intervalo de tempo t 
(isto é [0,t]). 

Se T for uma VA significando a duração até falhar:  

)(1)],0[()()( tTPtTPtTPtF >−=∈=≤=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

)()()( rXPtTPtF t ≥=≤=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                        ⇔      

⇒−≤−=≥ )1(1)( rXPrXP tt

)1(1)( −≤−= rXPtF t

( ) dse)s(1e)t()1rX(P )s(1r
t

αα
!1r!k t0k

)t(k1r ααα ∞−
−−∫∑ −=

= −

−
=−≤

)(1)()( tr ettf αα
)(r

α −−=
Γ

( )

dsstF r 1)()( −∫= α
r0 )!1( −

kk 0 !=

et tk )()( −αtF r 11)( −∑−=

dsestF sr )(1)(1)( −−∫−= α
rt !1−

t α

∞ α

α                                                                                                                                                            

α
                                                                                                                                                            

                                                                                         
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Falha ocorre durante [0,t] No mínimo r perturbações ocorrerem no intervalo [0,t] 

                                                                                                                                                (A.88) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.89) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.90) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.91) 
                                                                                                                                                            
          α > 0,  r  ≥ 1  e t  >  0                                                                                                               
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.92) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

Neste caso, a causa das falhas conduz à conclusão de que a duração até falhar (VA T) 
segue a lei de falhas Gama. Se r =1, obtém–se a lei de falhas exponencial com taxa de falha Z(t) = 
α. 
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7) Distribuição Gama 
                                                                                                                                                            

a) Função Gama 

∫ −− >=Γ 1 0)( pdxexp xp∞                                                                                                                                                            

0
                                                                                                                                                (A.93) 
                                                                                                                                                            

∫ ∫ −−−−−−
⎥⎢ −−−=−− 2pxx1px1p dxx)1p(eex)dxe(x

∞ ∞∞ ⎤⎡

A integral imprópria acima converge sempre p > 0. A integração por partes revela 
propriedades interessantes da função: 

                                                                                                                                                            

⎦⎣0 00
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

)1()1()( −Γ−=Γ ppp
                                                                                                                                                            
                                                          (propriedade de recorrência)                                         (A.94) 
                                                                                                                                                            

Se for inteiro positivo p = n 

)2n()2n()1n()1n()1n()n( ΓΓΓ =−−−=−−=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

)1()......3n)(2n)(1n( Γ−−−=                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

!)1()(1)1( 0 −=Γ⇒==Γ ∫ − nndxex x∞                                                                                                                                                            

0
                                                                                                                                                (A.95) 

n !
                                                                                                                                                            

nnnnn )(!)1()( =Γ⇒−=Γ
                                                                                                                                                            

n
                                                                                                                                                (A.96) 
                                                                                                                                                            

π==Γ ∫ −− dxex x2/1)2/1(
∞                                                                                                                                                            

0
                                                                                                                                                (A.97) 
                                                                                                                                                            

b) A Função distribuição de probabilidades Gama 

⎪⎧ >−− 0)( )(1 xex xr ααα

Seja X uma VA contínua que assume somente valores não negativos. Diremos que X 
tem distribuição de probabilidade gama, se sua (função distribuição de probabilidade) fdp for dada 
por: 

⎪ ≤ 00 x
⎨ Γ= )()( rxf

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (A.98) 

⎩                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
            r > 0 e α > 0                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

A função gama é uma fdp legítima conforme demonstrado a seguir:  

+−−−− ∫=∫ *x1r*)x(1r dxe)x(dxe)x(α α
=∞ 0xx 1 *

*

α α
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

∞−∞− )r()r( ΓΓ
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

1dxe)x( *x1r* =+ −−∫                                                                                                                                                (A.99) 
1 *

∞                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

)r( 0Γ                                                                                                                                                            
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c) Propriedades da distribuição de probabilidades Gama 

0)( >= ∫ arI
∞ − ye ry

Considere a integral: 
                                                                                                                                                            

!ra
                                                                                                                                              (A.100) 
                                                                                                                                                            

Realizando integração por partes resulta: 

)1()( −+=+= ∫ rIrI
1 −∞ −−− aeyeae rrryra

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

!!)1(! − rrr a
                                                                                                                                              (A.101) 
                                                                                                                                                            

−− ⎞⎛ r1r2r2 aaaa
Usando a recursividade acima pode-se demonstrar que: 

− =⎟⎟⎜⎜ +++++= a .......a1e)r(I
                                                                                                                                                            

⎠⎝ −− !r!)1r()!2r(!2
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

∑∑− ==
rr

a eaae
−akk                                                                                                                                                            
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Onde Y tem uma distribuição de Poisson com parâmetro a  > 0. 
Considere agora a fd [F(x)] da distribuição gama X com parâmetros α > 0 e r inteiro 

positivo. 
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∫ ∑=dxx                                                                                                                                              (A.106) 
∞

=

B x                                                                                                                                                            
Realizada uma transformação de variáveis, obtém-se: 

A n n1                                                                                                                                                            
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1. FINALIDADE 

a. Indicar ao oficial executor da InAvEx 1.009 uma relação das normas aplicáveis ao assunto 
regulado pela citada Instrução de Aviação, consistindo dos seguintes documentos: 

1) Nasa Contractor Report ( NASA CR ). 
2) Military Standard ( MIL STD ). 
3) Military Handbook ( HDBK  ). 

b. Complementar as referências bibliográficas citadas no corpo da InAvEx 1.009 com uma 
listagem de referências sobre análise de ciclo de vida de cunho científico. 

c. Orientar a consulta ao acervo digital da Seção Técnica da DMAvEx conforme o caminho: 
Z:\06_Sec_Tec_Av\07_SSec_Tec2_Pub_Qual_Tec\71_INAvEx, da rede da DMAvEx. 
 
2. OBJETIVO 

- Identificar as normas aplicáveis à previsão e análise de ciclo de vida de material de defesa 
aeronáutico e à manutenção centrada em confiabilidade, de forma a obter respaldo à argumentação 
e procedimentos adotados na implementação destas atividades, reguladas pela InAvEx 1009. 
 
3. LISTAGEM DA BASE NORMATIVA  

a. Nasa Contractor Report ( NASA CR ) 
1) CR-NASA-1129 - Practical Reliability Parameter-Variation Analysis - Vol I. 
2) CR-NASA-1129 - Practical Reliability Computation - Vol II. 
3) CR-NASA-1128 - Practical Reliability Testing - Vol III. 
4) CR-NASA-1129 - Practical Reliability Prediction - Vol IV. 
5) CR-NASA-1130 - Practical Reliability Parts - Vol V. 

b. Military Standard ( MIL STD ) 
1) MIL-STD-2155 (AS) - Failure Reporting Analysis & Corrective Action System. 
2) MIL-STD-470-B - Maintenability Program for Systems and Equipments. 
3) MIL-STD-690-D - Failure Rate Sampling Plans and Procedures. 
4) MIL-STD-471-A - Maintenability Verification-Demonstration-Evaluation. 
5) MIL-STD-721-C - Definitions of Terms for Reliability and Maintenability. 
6) MIL-STD-756-B - Reliability Modeling and Prediction. 
7) MIL-STD-781-D - Reliability Testing for Engineering Development. 
8) MIL-STD-785 - Reliability Program for Systems -Equipments and Developments. 
9) MIL-STD-785-B - Reliability Program for Systems -Equipments and Developments. 
10) MIL-STD-790-F - Reliability Practice. 
11) MIL-STD-1309-D - Definitions of Terms for Testing Measurements and Diagnosis. 
12) MIL-STD-1629-A - Procedures for Performing a Failure Mode Effects. 
13) MIL-STD-1629-A - Procedures for Performing a Failure Mode Effects - Notice 1. 

c. Military Handbook ( HDBK ) 
1) MIL-HDBK-217F - Reliability Prediction of Electronic Equipment. 
2) MIL-HDBK-217F - Reliability Prediction of Electronic Equipment Superseeding. 
3) MIL-HDBK-338B - Electronic Reliability Design Handbook. 
4) MIL-HDBK-251 - Reliability Design Thermal Applications. 
5) MIL-HDBK-189 - Reliability Growth Management. 
6) MIL-HDBK-781A - Reliability for Test Methods for Engineering. 
7) MIL-HDBK-505 - Definitions of Item Levels Exchangeability and Related Terms. 
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d. Referências Científicas 
1) USAF, “Aging Aircraft Workload and Material Consumption Life Cycle Patterns”, by 

Raymond A. Pyles. 
2) Methodology for Quantitative Assessment of the Impact of Alternative Business Practices 

on System Life Cycle Costs, by Michael D. Reimann and Mary M. Whiteside. The University of 
Texas at Arlington-School of Business Administration-Department of Information Systems and 
Management Science Box 19 437, Arlington Texas. 

3) Cost Analysis and Research Division IDA, Life Cycle Costing and Life Cycle Analysis, J. 
R. Nelson Institute for Defense Analyses George Mason University, MOR 651, 21 April 2005, 
Institute for Defense Analyses, 4850 Mark Center Drive, Alexandria, Virginia 22311-1882. 

4) Validation of Lamb Wave-Based Structure Health Monitoring Systems for Aircraft 
Applications - Seth S. Kessler & Dong Din Shim – Metis Design Corporation, 222 Third St., 
Cambridge, MA, USA, 02142. 

5) Multiscale Life-Cycle Assessment T. E. Graedel, T. Lanzano, and W. Pott, Yale School of 
Forestry & Environmental Studies,  R. J. Araujo Sikorsky Aircraft Corporation. 

6) Life-Cycle Cost/Capability Analysis for Defence Systems, by Graham Clark, Paul Piperias 
and Richard Traill, AMRL, Defence Science and Technology Organisation - Department of 
Defense- 506 Lorimer Street-PORT MELBOURNE VIC 3207. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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1. FINALIDADE 

- Indicar ao oficial executor da InAvEx 1.009 uma relação de leis e códigos de falha associadas 
às distribuições de probabilidades elencadas na Teoria de Probabilidade. 
 
2. OBJETIVO 

- Identificar lei de falha, isto é, a função distribuição de probabilidade mais adequada para a 
descrição de um determinado mecanismo de falha do material de defesa aeronáutico, e, mediante 
julgamento do impacto na operacionalidade ou na manutenção, aplicar o respectivo código de 
severidade de falha.. 
 
3. LEIS E CÓDIGOS DE FALHAS 

a. Lei de distribuição de falhas versus tipo de sistema, subsistema ou componente e nível de 
aplicação

LEI DE DISTRIBUIÇÃO 
DE FALHAS  

COMPONENTE / SUBSISTEMA / SISTEMA (1)

 APLICAÇÃO INTERMEDIÁRIA (2)  Obs 

Normal ou Gaussiano 
Sistemas ou componentes mecânicos nos quais a falha 
seja devida a algum efeito de desgaste ( Sistema com 
memória e taxa de falha crescente ). 

(1) 

Análise de sistemas ou componentes sujeitos a falhas por 
fadiga, resistência dos materiais e projetos com cargas 
variáveis. O ln ( T ) é normal. 

LogNormal  
Sistemas com componentes reparáveis, os quais 
demandam uma atenção especial no cálculo do tempo 
entre reparos ( Parcela de vida ). 

(1) 

Exponencial  
Sistemas ou componentes eletrônicos com taxa de falha 
constante, principalmente em aplicações militares. Não 
contempla existe o efeito de desgaste ( Memoryless ). 

(1) 

Binomial  
Cálculo de probabilidade do nível de sobrevivência de um 
sistema, por ocasião da análise de um RDB. Envolve 
situações dicotômicas para o componente. 

(2) 

Hipergeométrica  (2) 

Poisson  
Sistemas ou componentes sujeitos a perturbações que 
podem ou não resultar em falha. Trata-se de um limite da 
distribuição binomial. 

(1) e 
(2)  
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Sistemas ou componentes sujeitos a perturbações  
( Poisson- discretos ), computadas durante um período de 
tempo (Exponencial-contínua), em que a falha ocorre se, 
e somente se, ao menos uma perturbação ocorrer. Exponencial - Poisson  
Sistemas ou componentes sujeitos a perturbações 
( Poisson-discretos ), com probabilidade constante de que 
elas não acarretem falha, computadas durante um período 
de tempo ( Exponencial-contínua ). 

(1) 

Gama 

Sistemas ou componentes sujeitos a perturbações, em que 
a falha ocorre após a ocorrência de um número mínimo 
de perturbações. A duração até falhar T segue a Lei de 
Falhas Gama. 

(1) 

Gama - Poisson 

Sistemas ou componentes sujeitos a perturbações 
( Poisson-discretos ), computadas durante um período de 
tempo (Exponencial-contínua), em que a falha ocorre 
após a ocorrência de um número mínimo de perturbações. 

(1) 

Erlang  
Sistemas que consistem na combinação de subsistemas 
exponenciais com a mesma taxa de falha ( Simplificação 
algébrica ). 

(1) 

Weibull 

Sistemas composto de vários componentes, com falha 
ocorrendo essencialmente devido a mais grave 
imperfeição ou irregularidade, dentre um grande número 
de imperfeições do sistema. 

(1) 

Observações: 
(1) Aplicação direta 
(2) Aplicação intermediária 

b. Código de falhas versus severidade
CLASSE SEVERIDADE DEFINIÇÃO  

A I Catastrophic 
(Catastrófica) Condições de falha impedem a continuação da operação. 

B II Hazardous 
( perigosa )  

Condições de falha resultam em: 
- Grandes reduções da margem de segurança ou capacidade funcional
- Elevada carga de trabalho e nível de estresse na cabine de tal forma
que a tripulação não apresenta condições para realizar tarefas de forma
precisa e completa. 
- Efeitos adversos sobre os ocupantes ( tripulação e tropa ). 

C III Major  
( significativa ) 

Condições de falha resultam em: 
- Significativa redução da margem de segurança ou capacidade
funcional. 
- Aumento significativo da carga de trabalho da tripulação ou
condições que impactam a eficiência da tripulação. 
- Desconforto para a tripulação e demais ocupantes. 

D IV Minor  
( leve ) 

Condições de falha resultam em: 
- Leve redução na margem de segurança.  
- Leve aumento da carga de trabalho. 
- Algum inconveniente para a tripulação e demais ocupantes.  

Fonte: Reliability and Maintenability – Sikorsky Aircraft  
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c. Código de falhas versus impacto na operação / logística ou manutenção
1) N1: Parou de funcionar ( missão foi abortada ). 
2) N2: Continuou a funcionar de forma não apropriada. 
3) N21: Deixou de cumprir requisito de missão. 
4) N22: Violou condições de segurança de voo. 
5) N23: Causou ação de manutenção não planejada ( reparo ) 
6) N24: Afetou a manutenibilidade, isto é, componente ou item não passível de restauração à 

condição de cumprimento de missão. 
7) N3: Afetou a logística ( houve demanda por reposição ). 
8) N4: Gerou custo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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Tt kk

1. FINALIDADE 
- Este anexo tem por finalidade prover a modelagem matemática para o cálculo dos parâmetros 

de confiabilidade de sistemas a partir de seus componentes. 
 

2. OBJETIVOS 
a. Orientar o cálculo dos parâmetros de confiabilidade de um sistema ( ou subsistema ) cujos 

componentes estejam dispostos em série, paralelo ou série-paralelo mediante a aplicação da 
formulação matemática ao diagrama de blocos de confiabilidade, o qual reflete as conexões lógicas 
identificadas no sistema que representa o material de defesa aeronáutico, em conformidade com o 
Procedimento Operacional Padrão descrito na letra b. do item 8. do corpo da InAvEx 1.009. 

b. Permitir o cálculo ( ou pelo menos a estimativa ) da confiabilidade de um sistema em função 
das confiabilidades de seus componentes. É necessário que executor da InAvEx 1010 atente para a 
terminologia adotada no texto da citada InAvEx, especificamente no que se refere aos sistemas e 
suas partes ( subsistemas ), bem como aos subsistemas e suas partes ( componentes ), de forma a 
dirimir eventual confusão com a terminologia adotada no presente texto. 

 
3. REFERÊNCIA 

- Paul L. Meyer, Probabilidade-Aplicações à Estatística, Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda, 2ª Edição. 

 
4. OBSERVAÇÕES 

a. Embora o formulário apresente o cálculo da confiabilidade de um sistema a partir das 
confiabilidades de seus componentes ( terminologia específica ), o procedimento é aplicável ao 
cálculo da confiabilidade de um subsistema a partir das confiabilidades dos respectivos 
componentes, conforme o que requer o Procedimento Operacional Padrão descrito na letra b. do 
item 8. do corpo da InAvEx 1.009. 

b. Com o objetivo de facilitar a notação, independentemente de o todo ser um sistema ou um 
subsistema, o termo componente será adotado neste contexto para denotar uma parte do todo. 

 
5. MODELAGEM MATEMÁTICA PARA O CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE 
CONFIABILIDADE DE SISTEMAS 

a.Sistema com componentes em série  
1) Hipóteses  

a) Os componentes funcionam independentemente. 
b) O funcionamento do sistema depende do funcionamento simultâneo de todos os 

componentes. 
c) O sistema falha se pelo menos um dos componentes falhar. 
 

2) Representação em Diagrama de Blocos do sistema com n componentes em série  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

R1 R2 Rk RnRn-1

                                                                                                                                                            
3) Confiabilidade do sistema com n componentes em série 

)()( tpR >=
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  (D.1) 
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Tk............VA duração de vida até falhar do k-ésimo componente do sistema. 
Rk............Confiabilidade do k-ésimo componente. 
Rs............Confiabilidade resultante do sistema-série. 
p..............Probabilidade de sobrevivência. 
[0,t].........Intervalo de tempo de avaliação. 

                                                                                                                                                            
4) Função de Falha do sistema com n componentes em série   
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Fk.............Ffunção de falha do k-ésimo componente. 
Fs.............Função de falha resultante do sistema-série. 
Cn,j ........Combinação de n tomada j a j fatores. 
k, j, lm, m...Variáveis mudas. 

                                                                                                                                                            
5) Função Densidade de Probabilidade do sistema com n componentes em série   
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n6) Taxa de falhas do sistema com n componentes em série   
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7) Duração até falhar esperada do sistema em série 

0                                                                                                                                                            
Onde Rs( t ) é obtido da Equação (D.3) 

                                                                                                                                                            
b. Sistema com componentes em paralelo  

1) Hipóteses  
a) Os componentes dispostos em paralelo funcionam independentemente. 
b) O sistema só deixará de funcionar se todos os componentes falharem simultaneamente. 
 

2) Representação em Diagrama de Blocos do sistema com n componentes em paralelo 
                                                                                                                                                            
 

R2

R1

Rk

Rn-1

Rn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

3) Função de Falha do sistema com n componentes em paralelo  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.15) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.16) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.17) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.18) 

Tk............VA duração de vida até falhar do k-ésimo componente do sistema. 
Fk............Função de falha do k-ésimo componente. 
Fp............Função de falha resultante do sistema-paralelo. 
p..............Probabilidade de falha. 
[0,t]..........Intervalo de tempo de avaliação. 

                                                                                                                                                            
4) Confiabilidade do sistema com n componentes em paralelo     

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.19) 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                (D.20) 
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Rk..............Confiabilidade do k-ésimo componente. 
Rp..............Confiabilidade resultante do sistema-paralelo. 
Cn,............Combinação de n tomada j a j fatores. 
k, j, lm, m...Variáveis mudas. 

                                                                                                                                                            
5) Função Densidade de Probabilidade do sistema com n componentes em paralelo 
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6) Taxa de falhas do sistema com n componentes em paralelo 
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b) Substituindo as Equações (G.27) e (G.29) na Equação (G.24), bem como a Equação 
(G.28) na Equação (G.20) obtém-se, após desenvolvimento algébrico, a equação para a taxa de 
falhas do sistema em paralelo 
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∫=)( dtRE                                                                                                                                                (D.32) 
∞                                                                                                                                                            

7) Duração até falhar esperada do sistema em paralelo 

0
)(

                                                                                                                                                            
Onde Rs( t ) é obtido da Equação (H.20). 

                                                                                                                                                            
c. Sistema misto com componentes em série-paralelo  

- Nesse caso as formulações desenvolvidas para sistemas em série ou paralelo podem ser 
combinadas. Tendo em vista o fato de que múltiplas combinações podem ser admitidas, o esforço 
algébrico requerido para a obtenção das relações funcionais anteriores ( f( t ), Z( t ), R( t ), F( t ) e 
E( T ) ) seria muito dispendioso. Portanto, o cálculo das relações f( t ), Z( t ), R( t ), F( t ) e E( T ) 
deve ser conduzido caso a caso. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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1. FINALIDADE 

- Este anexo tem por finalidade recomendar uma seqüência de passos a serem adotados na 
execução da InAvEx 1.009.  

 
2. OBJETIVO 

- Orientar e disciplinar o procedimento para previsão e análise do ciclo de vida de material de 
defesa aeronáutico. 

 
3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ( POP ) 

a. Levantamento da documentação técnica do material – consiste de:  
1) Especificações técnicas preliminares providas pelos fabricantes na forma Request For 

Proposal ( RFP ) nos níveis sistema, subsistema e componente no início da fase de previsão e 
análise relativas ao primeiro ciclo de vida ( material em processo de aquisição ). 

2) Documentação técnica do material nos níveis sistema, subsistema e componente, tanto para 
a consolidação da previsão e análise relativas ao primeiro ciclo de vida, como para a previsão e 
análise dos ciclos de vida subseqüentes, destacando-se: 

a) Programa Recomendado de Manutenção ( PRE ). 
b) Manual de Esquemas e Circuitos ( MCS ). 
c) Manual de Manutenção e Equipamentos ( MCM ). 
d) Manuais de Instrução para pilotos e mecânicos (apenas como referência) .  

b. Procedimento para execução – delineado na forma de Procedimento Operacional Padrão 
(POP) propriamente dito a ser preenchido conforme os passos a seguir. 

1) Passo 01 - Definição do material
- Definir o material significa descrever o sistema que o representa até os níveis subsistema 

e componentes relevantes para a previsão e análise de ciclo de vida, na forma gráfica, em termos de 
nomenclatura oficial, simbologia e disposição espacial.  

2) Passo 02 - Definição da missão do material. 
- Definir a missão do material consiste em declarar sucintamente a missão doutrinária do 

sistema que o representa. Para tanto é recomendável uma consulta aos elementos de definição do 
material listados na letra a. do Item 7 do corpo da InAvEx 1.009 ( CONDOP, ROB, RTB, etc ).   

3) Passo 03 – Listagem da composição básica do material  
- Listar sucintamente o sistema que representa o material, juntamente com os respectivos  

subsistemas e componentes até o nível de detalhamento exigido pela análise.  
4) Passo 04 – Identificação das naturezas dos subsistemas e componentes  

- Identificar a natureza significa enquadrar componentes, e, por conseguinte o subsistemas 
na categoria eletrônica, estrutural, eletroeletrônica, mecânica, etc., sendo o mesmo critério aplicável 
aos vínculos intersistemas e intercomponentes. 

5) Passo 05 – Identificação dos subsistemas e componentes críticos
- Identificar subsistemas e componentes críticos é listar aqueles que apresentam maiores 

índices de mortalidade e letalidade ( não considere componentes on condition ). O nível de 
criticidade é atestado por parâmetros como nível de confiabilidade e taxa de falhas. 

6) Passo 06 – Identificação das conexões físicas entre componentes e subsistemas 
- Identificar as conexões físicas é tornar explícito, nas formas descritiva e gráfica os 

vínculos físicos intersistemas ( quando houver necessidade de considerar a influência de um sistema 
diverso ). Este passo é pré-requisito para a construção do RDB.  

7) Passo 07– Identificação das conexões lógicas entre componentes e subsistemas. 
- Identificar as conexões lógicas significa estabelecer as associações entre componentes e 

subsistemas que mantêm vínculos funcionais (fisicamente vinculados ou não), nas formas descritiva 
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e gráfica. Esse passo é pré-requisito para a construção do Diagrama de Blocos de Confiabilidade     
( RDB ).  

8) Passo 08 – Estabelecimento de Diagrama de Blocos de Confiabilidade ( RDB ). 
- Estabelecer o RDB associado às conexões físicas e lógicas já identificadas nos passos 

precedentes, atentando-se para as interdependências físicas e funcionais entre os componentes e 
subsistemas nas configurações série, paralelo e misto.  

9) Passo 09 – Obtenção das confiabilidades dos subsistemas [R sub]k
- Obter, seguindo procedimento prescrito no Anexo D, o valor estimativo para a 

confiabilidade de cada subsistema [Rsub]k em termos das confiabilidades dos respectivos 
componentes [Rc]q. O procedimento deve ser iterado n vezes, onde n é o número subsistemas, 
estruturando-se assim o vetor ( array ) das confiabilidades dos subsistemas [Rsub]k conforme a 
Equação ( 1 ) a seguir: 
 

[Rsub]k = função ( [Rc]q ). 1 < k < n e 1 < q < mk                                    Equação ( 1 )            
onde mk é o número de componentes do k-ésimo subsistema. 

 
10) Passo 10 – Obtenção da confiabilidade resultante do sistema [R]sistema  

- Obter, seguindo procedimento prescrito no Anexo D, o valor estimativo para a 
confiabilidade do sistema [R]sistema que representa o material, em termos das confiabilidades dos 
respectivos subsistemas [Rsub]k, conforme a Equação ( 2 ) a seguir: 

 
[R]sistema = função ( [Rsub]k ) .  1 < k <  n                                                   Equação ( 2 )      

 
11) Passo 11 – Definição para cada componente, conforme a natureza identificada no Passo 

04 anterior, dos seguintes parâmetros: 
a) Tempo de entrada em serviço ( ti = condição inicial do problema ) na forma de um TSN 

a partir do valor 0 ( zero ) ou diferente de 0 ( mediante translação de variável ). 
b) Tipo de Variável Aleatória ( VA = T ) que se traduz como: 

1) Tempo em serviço até falhar ou 
2) Duração total de vida até falhar. 

c) Lei de distribuição de falhas mais adequada, dentre as modeladas no Anexo A e 
codificadas no Anexo C. 

1) Normal ou Gaussiana (transformada para a forma reduzida). 
2) Lognormal. 
3) Exponencial. 
4) Exponencial combinada com Poisson para componentes sujeitos a perturbação 

externa indutora ou não-indutora de falhas. 
5) Gama expressa em termos de Poisson para componentes passiveis de falha somente 

após a ocorrência de um número mínimo de perturbações. 
6) Binomial para aplicações em ocorrências dicotômicas de falhas ( go – no go ). 
7) Poisson como limite da Binomial. 
8) Hipergeométrica. 
9) Weibull. 

d) funções essenciais na caracterização da Lei de falhas: 
1) Função taxa de falhas Z( t ). 
2) Função distribuição de probabilidade ( fdp ) discreta ou continua f( t ). 
3) Função distribuição acumulada F( t ). 
4) Função confiabilidade R( t ). 
5) Momento central de primeira ordem: E( T ) = media de probabilidade. 
6) Momento central de segunda ordem ( variância ): V( T ) = E( T2 ) – [E( T )]2. 

e) Elementos complementares para a caracterização da Lei de falhas ( se aplicável ): 
1) Fatores de forma da fdp ( caso Weibull, por exemplo ). 
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2) Intensidade de falhas ( caso Exponencial e Poisson ). 
12) Passo 12 – Atribuição dos códigos de falha  

- Atribuir a cada componente, e, por conseguinte a cada subsistema o código de falha mais 
adequado, atentando-se para o fato de que, como se trata de uma previsão, é conveniente admitir o 
pior caso ( reportar-se ao Anexo C ). 

13) Passo 13 – Obtenção dos indicadores de previsão e análise no nível sistema. 
a) Aplicar uma das técnicas descritas neste passo. A primeira delas é considerada ideal mas 

nem sempre implementável em função do tipo de dado requerido ( relações funcionais ). A segunda 
é de cunho mais pragmático e geralmente mais factível. Portanto cabe ao executor desta InAvEx o 
julgamento e decisão pela técnica a ser adotada conforme a disponibilidade de dados. 

b) Primeira técnica – obtenção dos indicadores de previsão e análise com base no conjunto 
das funções de Confiabilidade {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos característicos}q. 

(1) O conjunto de relações funcionais {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}q  indexado para cada componente pode ser obtido a partir das fontes citadas na letra 
a. do item 6 desta InAvEx. 

(2) Com base nas informações contidas no conjunto {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}q, nos resultados dos Passos 07, 08, 09, 10 e 11 e no modelo matemático contido no 
Anexo A, obtenha o conjunto das relações funcionais para o k-ésimo subsistema {Z( t ), f( t ), F( t ), 
R( t ), elementos característicos}k, e para o sistema {Z( t ), f( t ), F( t ), R( t ), elementos 
característicos}sistema, adotando-se o roteiro delineado na Figura 2 a seguir: 
 

 
 
 
 

Conjuntos das relações funcionais {Z(t), f(t), F(t), R(t) e elementos característicos}q 
disponíveis: 1 < q < mk 

O elemento fundametal neste conjunto é o vetor de confiabilidade = [Rc(t)]q 

     
              

 

   
    
 

    
 
 
 
 
 
              

Substitua as relações funcionais [Rsub(t)]k nas equações serie-paralelo 
obtidas das conexões lógicas (Passos 08 e 10 ), no âmbito do sistema, obtendo assim a 

relação funcional [R(t)]sistema  

Substitua as relações funcionais [Rsub(t)]k nas equações serie – paralelo (Anexo D) 
obtidas das conexões lógicas (Passos 08 e 10 ), no âmbito do sistema, obtendo assim a 

relação funcional [R(t)]sistema  

A partir da relação funcional [Rsub(t)]k, e mediante o uso do modelo Matemático 
contido no Anexo A, e da formulação contida no Anexo D, obtenha o conjunto das 

relações funcionais {Z(t), f(t), F(t) e elementos característicos}k  : 1 < k < n 

Substitua as relações funcionais [Rc(t)]q nas equações serie – paralelo (Anexo D) 
obtidas das conexões lógicas (Passos  07 e 09 ), no âmbito de cada subsistema,  obtendo 

assim as relações funcionais [Rsub(t)]k  : 1 < k <  n

A partir da relação funcional [R(t)]sistema, e mediante o uso do modelo Matemático do 
Anexo A, obtenha o conjunto das relações funcionais {Z(t), f(t), F(t) e elementos 

característicos}sistema para o sistema 

 
 
 
 
Figura 2 – Roteiro de Obtenção de Indicadores de Previsão e Análise até Nível Sistema ( 1ª 
técnica ) 
 

c) Segunda técnica – obtenção dos indicadores de previsão e análise com base no conjunto 
dos valores informados ou tipificados da confiabilidade {Z( t=t* ), R( t=t* ), E( T ), V( T ) e 
elementos característicos}q  

(1) Conjunto discreto de instantes da vida ( t=t* ) do material a ser obtido a partir das 
fontes citadas na letra a. do item 6 desta InAvEx ( neste caso a base de dados é limitada ).  

(2) Com base nas informações contidas no conjunto {Z( t=t* ), R( t=t* )}q, nos 
resultados dos Passos 07, 08, 09, 10 e 11 e nos modelos do Anexo D obtenha o conjunto de valores 



Anexo E à InAvEx 1.009 / Jul 2010  4
 
discretos {Z( t=t* ), R( t=t* )}k, e o conjunto de valores discretos {Z( t=t* ), R( t=t* )}sistema, 
adotando-se o roteiro delineado na Figura 3 a seguir: 
 

Conjunto de valores {Z(t=t*), R(t=t*)}q disponíveis: 1 < q < mk 
O elemento essencial neste conjunto é o vetor de confiabilidade = [Rc(t=t*)]q 

 
 
 
 
 

Substitua os valores [Rc(t=t*)]q nas equações serie-paralelo listadas no Anexo D,  e  
obtidas das conexões lógicas (Passos  07 e 09 ), no âmbito de cada subsistema,  obtendo 

assim os valores [Rsub(t=t*)]k  : 1 < k <  n

 
 
 
 
 

Substitua os valores [Rsub(t=t*)]k nas equações serie-paralelo listadas no Anexo D, e 
obtidas das conexões lógicas (Passos 08 e 10 ), no âmbito do sistema, obtendo assim o 

valor [R(t=t*)]sistema  

 
 
 
 
 
Figura 3 – Roteiro de Obtenção de Indicadores de Previsão e Análise no Nível Sistema ( 2ª 
técnica ) 
 

14) Passo 14 – Estabelecimento da relação custo benefício para o sistema 
a) Definir critério de seleção da função custo C - independentemente dos critérios para a 

composição do custo da hora de voo das aeronaves da Aviação do Exército, estabelecidos em 
InAvEx específica, pode-se inserir o custo neste modelo de análise e previsão como sendo uma 
Variável Aleatória ( VA ) passível de receber os atributos característicos da Teoria de 
Probabilidade. 

b) Enquadrar a variável custo C à luz da Teoria de Probabilidade - a variável custo C é 
uma função da Variável Aleatória T = duração de vida (V.A), isto é, C = C(T) ou C = C(t) em 
termos operacionais. Por força de um teorema da Teoria de Probabilidade, a função densidade de 
probabilidade do custo é a própria função densidade de probabilidade da duração de vida f(t), o que 
facilita a aplicação do custo C no modelo de previsão e análise do ciclo de vida. 

)(
)()(

tR
tt CRcb =

)R(
((
T
TT )C

c) Estabelecer o modelo matemático para a relação custo-benefício – Rcb( T ) é uma VA 
definida como o quociente entre a variável custo C e um indicador de desempenho, seja ele  
operacional, de eficácia logística ou de confiabilidade. No presente contexto, tal parâmetro será 
adotado como sendo o nível de confiabilidade R do sistema que representa o material, obtido no 
passo13 ( denotado pelo símbolo [R(t)]sistema ). Portanto, a relação custo-benefício Rcb( T ) é 
definida pela Equação (3) (representativa) a seguir: 

)Rcb =
                                                                                                                                                                  
                                                                                              ,                                              Equação (3) 
                                                                                                                                                                  

Ou em termos operacionais: 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             Equação (4) 
                                                                                                                                                                   

d) Tendência da relação custo-benefício – definida como a taxa temporal de evolução da 
variável Rcb( t ) conforme a Equação (5) a seguir:  

⎥⎢ −−=⎥⎢ −= 22 (f                                                                                                                     Equação (5) 
⎤⎡⎤⎡ ∂1 CSCdRdR                                                                                                                                            

⎦⎣⎦⎣ ∂ RRRRdtdt                                                                                                                                               
)t

R
C CRcb                       
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Onde: 
(1) SCR ( SCR < 0 ) é o parâmetro de sensibilidade do custo C( t ) em relação ao nível de 

confiabilidade R( t ) ( representa o limite da razão incremental entre C( t ) e R( t ) ). 
(2) f( t ) é a função densidade de probabilidade do sistema que representa o material, 

obtida no Passo 13. 
e) Identificar aspectos importantes da relação custo-benefício  

(1) As variáveis C e R não são necessariamente independentes uma vez que: 
(a) Para um sistema de alta confiabilidade, é plausível admitir que os custos diretos e 

indiretos de manutenção e operação do sistema ( incorporados na variável C ) resultarão num custo 
total compensador. Decorrerá, portanto uma taxa de incremento mais branda para Rcb. Como 
ilustração, uma aeronave recém-submetida a um overhaul apresentará o parâmetro SCR atenuado      
( matematicamente menos negativo ). 

(b) Para um sistema de baixa confiabilidade, é plausível admitir que os custos diretos 
e indiretos de manutenção e operação do sistema ( incorporados na variável C ) resultarão num 
custo total maior. Decorrerá, portanto, uma taxa de incremento mais pronunciada para Rcb. Como 
ilustração, uma aeronave em fim de um ciclo apresentará valor de SCR mais expressivo                   
( matematicamente mais negativo ). 

(c) A argumentação contida nas letras (a) e (b) anteriores pode ser visualizada na 
Figura 4 a seguir, onde foi admitido, sem perda de generalidade, uma relação linear entre C e R. 
 
 
                                    C 
 
 
                                                           θ (1) = Arc tan [SCR(1)]. 
                                                           θ (2) = Arc tan [SCR(2)].                        
                                                                                         
                                           
                                            
                                                   
 
                                                                                                                                                                                    
                                                    θ (2).

                                                               θ (1).
 
                                                                                                               R 
 

SCR(2)       Sistema com baixa confiabilidade  
     Rcb com crescimento mais pronunciado

SCR(1)          Sistema com alta confiabilidade  
 Rcb com crescimento mais brando

 
 
 
 
 

Figura 4 – Ilustração do Comportamento do Parâmetro de Sensibilidade SCR. 
 

(2) A relação custo-benefício Rcb só pode ser efetivamente implementável após o 
segundo ciclo de vida (TF1-T02) ilustrado na Figura 1 do item 4. do corpo da InAvEx 1.009, tendo 
em vista o tempo mínimo para maturação e disponibilidade de informações referentes ao custo. 

(3) A relação custo-benefício, se disponível, é um indicador da necessidade de uma 
intervenção limiar de ciclo que poderá ter implicações na filosofia de manutenção e no emprego 
operacional. A aplicação da relação custo-benefício não é impositiva, uma vez que o uso de 
parâmetros como a confiabilidade também se presta a essa finalidade. Entretanto, a relação custo-
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benefício é mais convincente do ponto de vista do operador uma vez que parâmetros como 
confiabilidade e taxa de falha pertencem ao domínio exclusivo da engenharia. 

15) Passo 15 - Definição do vetor ( array ) dos parâmetros relevantes para a análise
a) Listar explicitamente os vetores dos indicadores a serem considerados na previsão e 

análise do ciclo de vida do material nas seguintes formas: 
(1) Analítica (se for viável) - {Rcb(t), R(t), Z(t), f(t), F(t), E(T), V(T)}sistema. 
(2) Numérica discreta - {Rcb(t=t*), R(t=t*), Z(t=t*), f(t=t*), F(t=t*), E(T), V(T)}sistema. 

b) A forma analítica dos vetores dos indicadores é obtida com o emprego da primeira 
técnica descrita no Passo 13. Este vetor de dados permite visualizar o comportamento temporal dos 
parâmetros que compõem o vetor.  

c) A forma numérica discreta dos vetores dos indicadores é obtida com o emprego da 
segunda primeira técnica descrita no Passo 13. Este vetor de dados confere uma capacidade de 
previsão mais limitada, porém mais factível. Os parâmetros são avaliados prospectivamente em um 
conjunto discreto de instantes da vida ( t=t* ) do material.  

16) Passo 16 - Previsão e análise de ciclo de vida do material  
a) Proceder à previsão e análise do ciclo de vida do material com base na interpretação dos 

resultados listados no Passo 15. 
b) Previsão – consiste em prever momentos do ciclo de vida com ocorrência de:  

(1) Taxa de falha Z(t) elevada.  
(2) Nível de confiabilidade R(t) baixo ou função de falha F( t ) elevada. 
(3) Relação custo-benefício Rcb(t) alta.  
(4) Pontos de transição com mudanças substanciais nas derivadas de R(t). 
(5) Mudanças abruptas no valor de tendência e parâmetro de sensibilidade SCR.

c) Análise – consiste em analisar, com base nos códigos de falha listados no Anexo C, o 
impacto das ocorrências previstas anteriormente na operacionalidade do material  e avaliar o tipo de 
intervenção limiar de ciclo mais indicada no sentido de restaurar a confiabilidade, atuando no 
subsistema ou componente mais crítico. A análise deve contemplar também os seguintes aspectos: 

(1) Nível de obsolescência técnológica ao final do ciclo de vida anterior. 
(2) Histórico de eficiência operacional. 
(3) Aeronavegabilidade e segurança de voo. 
(4) Capacidade dos fabricantes de subsistemas e componentes em prover apoio pós 

venda, em termos de fornecimento e ou reparo de componentes e subsistemas ao longo do ciclo de 
vida que sucede uma intervenção limiar de ciclo. 

(5) Capacidade de atender a mudanças nos requisitos das missões ( Ex: Comanche tinha  
baixa observabilidade no cenário europeu da guerra fria mas não atendia às condições de 
observabilidade no deserto ).  

(6) Intensidade de trabalho requerido para manutenção e necessidade de fomento da 
estrutura logística após uma intervenção limiar de ciclo. 

(7) Custo de reparo de componentes e subsistemas após uma intervenção limiar de 
ciclo. 
 
4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ( POP ) 

a. Problema: operador tem reportado alta incidência de panes no sistema do giro compasso do 
piloto automático. Das 30 unidades do sistema adquiridas para as suas aeronaves, mais de 65% 
foram reportadas como indisponíveis com 300 horas de vôo (todas recebidas em um único lote)  

b. Pedido - analisar o problema à luz da Teoria de Confiabilidade e Ciclo de Vida e questionar o 
fabricante. 

c. Solução
1) Passo 01: Definição do material

- Sistema do giro compasso do piloto automático  
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2) Passo 02: Definição da missão do material 

- Prover indicação de orientação de proa ao piloto automático  
3) Passo 03: Listagem da composição básica do material  

a) Sistema = Figura do Passo 01 
b) Subsistema1 = gerador interno + CB 
c) Subsistema2 = distribuidor de polaridade 
d) Subsistema3 = girocompasso do piloto automático  

4) Passo04: Identificação das naturezas dos subsistemas e componentes  
a) Sistema = Figura do Passo 01 ........................................... ⇒ eletrônico    
b) Subsistema1 = gerador interno + CB................................. ⇒ eletrônico    
c) Subsistema2 = distribuidor de polaridade.......................... ⇒ eletrônico    
d) Subsistema3 = girocompasso do piloto automático........... ⇒ eletrônico  
e) Componentes:  não aplicável 

5) Passo 05: Identificação dos subsistemas e componentes críticos
a) Subsistema1 = gerador interno + CB................................. ⇒ MTBF = 2000 FH    
b) Subsistema2 = distribuidor de polaridade.......................... ⇒ MTBF = 1000 FH   
c) Subsistema3 = girocompasso do piloto automático........... ⇒ MTBF = 3000 FH  

6) Passo 06: Identificação das conexões físicas entre componentes e subsistemas  
- Conexões físicas coincidem com as conexões lógicas (esquema do Passo 01). 

7 ) Passo 07: Identificação das conexões lógicas entre componentes e subsistemas 
a) Não é o caso, o problema não requer descrição em nível de componente.  
b) Para os subsistemas ver figura a seguir:  

 

∏= RR ((
=

ks tt
1

))
n

k

 
 
 

8) Passo 08: Estabelecimento de Diagrama de Blocos de Confiabilidade ( RDB )
- Consiste em estabelecer o RDB associado às conexões físicas em série entre os 

subsistemas, e lógicas (neste caso, as conexões lógicas coincidem com as conexões físicas)  

Subsistema1 
GEN+ CB 436 

R1(t) 

Subsistema2 
Distribuidor P 236 

R2(t) 

Subsistema3 
Giro do Piloto Automático P259R 

R3(t) 

Subsistema2 
Distribuidor P 236 

R2(t) 

Subsistema3 
Giro do Piloto Automático P259R 

R3(t) 

Subsistema1 
GEN+ CB 436 

R1(t) 

 
 
 
 

9) Passo 09: Estabelecimento das confiabilidades dos subsistemas [Rsub]k
a) No presente caso já é um dado do problema fornecido pelo fabricante.   
b) R1(t) = f(MTBF1) 
c) R2(t) = f(MTBF2) 
d) R3(t) = f(MTBF3) 

10) Passo 10: Estabelecimento da confiabilidade resultante do sistema [R]sistema  
                                                                                                                                                                 
                                                 = R1(t) * R2(t) * R3(t) : Equação (E.3)  do Anexo E 
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11) Passo 11: Definição para cada componente, conforme a natureza identificada no Passo 04, 
dos seguintes parâmetros: 

a) Tempo de entrada em serviço: não aplicável ( aquisição ainda não ocorreu ). 
b) Tipo de Variável Aleatória: não aplicável. 
c) Lei de distribuição de falhas: não aplicável. 
d) Funções essenciais na caracterização da Lei de falhas: não aplicável. 
e) Observação: análise não contempla o nível componente. 

12) Passo 12: Atribuição dos códigos de falha  
- De acordo com o Anexo C: como se trata uma previsão admitir o pior caso (falha impede 

o cumprimento da missão). Portanto, é recomendável aplicar o código N1 do item III do Anexo C .  
13) Passo 13: Obtenção dos indicadores de previsão e análise no nível sistema. 

a) Obter as relações funcionais {Z(t), f(t), F(t), R(t)}k  para o k-ésimo subsistema. 
b) Conceitos chaves:  

(1) Sistema consistindo de subsistemas em série. 
(2) Subsistemas reparáveis. 
(3) Subsistemas eletrônicos. 
(4) Subsistemas de natureza exponencial. 

c) Técnica a ser empregada: 1ª técnica ( analítica ) 
(1) Taxas de falhas ou taxa de risco de cada subsistema  

1)()( −== kkk MTBFtZ α
                                                                                                                                                                 
                                                                    k =1 (GEN + CB), 2 (distribuidor), 3 (Giro doPA              
                                                                                                                                                                 

(2) Funções densidade de probabilidade de cada subsistema 

)(exp))((exp)()( tdZtZtf ααθθ −=−= ∫
t                                                                                                                                                                 

0 kkkkk                                                                                                                                                                 

))((exp)()( 11 tMTBFMTBFtf kkk
−− −=

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(3) Funções de sobrevivência de cada subsistema 

)(exp))((exp)( tdZtR kkk αθθ −=−= ∫
t                                                                                                                                                                 

0
                                                                                                                                                                 

))((exp)( 1tMTBFtR kk
−−=

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(4) Função de risco de cada subsistema  

))((exp1)( 1tMTBFtF kk
−−−=

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(5) Esperança matemática de vida ou duração média até falhar de cada subsistema 

kkkk MTBFdttRTE )()()( 1∫ − === α
∞                                                                                                                                                                 

0
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(6) Variança da vida em serviço de cada subsistema  

222 )()())(()( kkkk MTBFdttfTEtTV ==−= ∫ −α
∞                                                                                                                                                                 

∞−
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

Obter as relações funcionais {Z(t), f(t), F(t), R(t)}k  para o sistema (Anexo E) 

[ ] ( )[ ]n
33

(7) Nível de confiabilidade do sistema 

tMTBFttRtR kkks ∑∑∏ −−=−== 1)(exp)(exp)()( α
                                                                                                                                                                 

kk
k

==
=

11
1

                                                                                                                                                                 

[ ]ttRs 001833.0exp)( −=
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(8) Taxa de falha do sistema equivalente 

∑∑ ∑ −=== 1)()()( kkks MTBFtZtZ α 33 3                                                                                                                                                                 
== = 11 1 kk k                                                                                                                                                                 

001833.0)( =++=tZs
111                                                                                                                                                                 

)()()( 321 MTBFMTBFMTBF
                                                                                                                             ( falhas / hora )            
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

[ ] ( )[ ]tMTBFMTBFtf kks ∑∑ −− −=
3 13 1 )(exp)()(

(9) Função densidade de probabilidade do sistema 
−1                                                                                                                                                                 

kk == 11                                                                                                                                                                 

)001833.0(exp001833.0)( ttfs −=
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(10) Função de risco ou distribuição acumulada de falha 

)001833.0(exp11)( tRtF ss −−=−=
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

(11) Esperança matemática de vida do sistema (Equação E.14 do Anexo E) 

∫ ∫ −== )001833.0(exp)()( dttdttRTE ss

∞ ∞                                                                                                                                                                 

0 0
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

FHTEs 546)( ≅==
11                                                                                                                                                                 

tZs 001833.0)(
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

FHMTBFTE ss 546)()( ≅=
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

14) Passo 14: Estabelecimento da relação custo benefício para o sistema 
- Apenas qualitativa: o gráfico a seguir reflete o comportamento típico de Rcb(t): 

 

)(
)()(

tR
tCtRcb =

                       Relação Custo / Benefício 

FHMTBFT ss 546)()( ≅=

 
 
 
                                                                        
 
 
                         
 
   
                         
                                                                                                                          Vida em 
serviço  

Desativação 
planejada ou 
compulsória 

   Curva do 
conhecimento 

Fase da Garantia 

  Ponto de 
intervenção 

 
  

15) Passo 15: Definição do vetor (array) dos parâmetros relevantes para a a
Fase compensadora Desvantajosa 

- Excetuando a relação custo-benefício Rcb(t), trata se do vetor {Rs(t), Zs(t), fs(t), Fs(t), 
Es(T), Vs(T)}sistema. Neste caso, dispõe-se das respectivas equações e valores calculados. 

16) Passo 16: Previsão e análise de ciclo de vida do material
inviável 

nálise
E                     
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a) Previsão: neste caso os m são obten a direta a partir dos 
respectivos MTBFs. Isso ocorre porqu

(1) Subsistema1 = gerador
(2) Subsistema2 = distribu
(3) Subsistema3 = girocom
(4) Sistema resultante ......

b) Análise 
(1) Suponha esforço aéreo
(2) Primeira revisão geral 
(3) Verifique o Programa 

fabricante. 
(4) Para decidir se acata

verifique os subsistemas que são objet
(5) Avaliação da disponibi

((exp)( MTBFtR −=
                                                             
                                                             

5858.0)546(1 ≈≅R
                                                             

100
                                                             
                                                             

7676.0)546(2 ≈≅R
                                                             

100
                                                             
                                                             

8383.0)546(3 ≈≅R
                                                             

100                                                             
                                                             

3737.0)546( ≈≅sR
                                                             

100
                                                             
                                                             

58                                                             
(6) Avaliação da indisponi

100                                                             
58.0)300(Rs ≈≅                                                             

(a) Indisponibilidade re
(b) Indisponibilidade es
(c) Questionar o fabric

disponibilidade da frota, implicando a
(d) Se a indisponibilida

penalidade, o operador poderia ser res
(e) Caso contrário, ha

poderia até mesmo optar pela desativa
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
omentos críticos 

e a função distribuição de p
 interno + CB.......................
idor de polaridade................
passo do piloto automático.

.............................................

 anual de 150 horas de voo (
recomendável: após 3 anos 8
Recomendado de Manutenç

 ou não o número de revis
os de intervenção ( retrofit 
lidade em função da confiab

)) 1 t−
                                             
                                             
                                             
                    Gerador          
                                             
                                             
                     Distribuidor   
                                             
                                             
                     Giro do PA    
                                             
                                             
                     Sistema da gir
                                             

42                                             
bilidade em função da confi

100                                             
42.0)300(Fs ≈≅⇒                                             

portada com 300HV = 65%
perada com 300HV = 42%.
ante, a maior indisponibilid
umento de custo e menor de
de esperada tivesse sido pre
sarcido. 
vendo insucesso na discuss
ção precoce do sistema. 
 =FIM DO ANEXO= = = = 
íveis de form

robabilidade é exponencial. 
..... ⇒ MTBF = 2.000 FH. 
....  ⇒ MTBF = 1.000 FH. 
..... ⇒ MTBF = 3.000 FH. 
 ......⇒ MTBF =    546 FH. 

 HV ). 
 meses. 

ão e a necessidade de questionar o 

ões que o fabricante recomenda 
ou substituição ). 
ilidade, ao final de 546HV. 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
o do PA                                         
                                                       

                                                       
abilidade, ao final de 300HV 

                                                       
                                                       

 ( antecipa ponto de intervenção ). 
 
ade do sistema causa impacto na 
sempenho operacional.  
vista como cláusula contratual de 

ão com o fabricante, o operador 

= = = = = = = = = = = = = = = = =  
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