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RESUMO 

 

Este trabalho trata de sistemas reparáveis que sofrem reparo imperfeito, utilizando 

uma classe de modelos de processos estocásticos conhecida como Processo de Renovação 

Generalizado (PRG), que é um modelo de idade virtual que determina a classificação do 

reparo de acordo com o grau de redução que este proporciona sob a idade real do 

equipamento, mensurada através de um parâmetro de rejuvenescimento,  , e este modelo 

permite inserir uma maior flexibilidade quanto ao tratamento de dados de falhas. Foi proposto 

um modelo PRG com base na distribuição  -Exponencial ( -PRG), onde o sucesso da  -

Exponencial deve-se, em parte, à sua capacidade de exposições a caudas pesadas e fenômenos 

de lei de potência. Os estimadores de máxima verossimilhança não apresentaram expressões 

analíticas e, então, a estimação dos parâmetros  -PRG foi realizada por meio do algoritmo 

evolucionário Differential Evolution (DE), que é algoritmo estocástico para resolver 

problemas de otimização global de funções não lineares, ou seja, é um método para minimizar 

funções não lineares e não diferenciáveis em um espaço contínuo de busca. Com base no 

método DE, foram realizadas simulações a partir de dados de falha extraídos da literatura. A 

partir das simulações executadas utilizando o método bootstrap paramétrico, mesmo existindo 

valores discrepantes, o processo de simulação manteve as características dos dados iniciais, de 

modo que informações sobre as falhas não foram perdidas. Com as simulações, concluiu-se 

que para tamanhos amostrais maiores, as abordagens bootstrap utilizadas tendem a fornecer 

estimativas intervalares semelhantes para os parâmetros  -PRG. Além disso, foi possível 

obter alguns resultados estatísticos para os estimadores como a ausência de normalidade e 

estimar o parâmetro de rejuvenescimento do PRG. 

 

Palavras chave: Sistemas reparáveis. Processo de renovação generalizado. Distribuição  -

Exponencial. Differential Evolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work deals with repairable systems that undergo imperfect repair, using a class of 

stochastic process models known as Generalized Renewal Process (GRP), which is a virtual 

age model that determines the classification of the repair according to the degree of reduction 

that This provides, under the real age of the equipment, measured through a rejuvenation 

parameter,  , and this model allows to insert a greater flexibility in the treatment of data of 

failures. A GRP model was proposed based on the  -Exponential distribution ( -GRP), where 

 -Exponential success is due, in part, to its ability to expose heavy tails and power law 

phenomena. The maximum likelihood estimators did not present analytical expressions and, 

therefore, the estimation of the  -GRP parameters was performed using the evolutionary 

algorithm Differential Evolution (DE), which is a stochastic algorithm to solve problems of 

global optimization of non-linear functions, that is, is a method to minimize non-linear and 

non-differentiable functions in a continuous search space. Based on the DE method, 

simulations were performed based on fault data extracted from the literature. From the 

simulations performed using the parametric bootstrap method, even if there were discrepant 

values, the simulation process maintained the characteristics of the initial data, so that 

information about the failures was not lost. With the simulations, it was concluded that for 

larger sample sizes, the bootstrap approaches used tend to provide similar interval estimates 

for the  -GRP parameters. In addition, it was possible to obtain some statistical results for the 

estimators such as the absence of normality and to estimate the GRP rejuvenation parameter. 

 

Keywords: Repairable systems. Generalized renewal process. Distribution  -Exponential. 

Differential Evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na indústria e comunidade acadêmica é crescente o número de trabalhos que buscam 

melhores práticas com o intuito de aperfeiçoar o desempenho da engenharia de manutenção. 

Em geral, esse tipo de modelagem abrange o desenvolvimento de funções matemáticas que 

representam critérios e restrições de interesse nas atividades de manutenção. Para tais 

decisões, existe um interesse nos cenários que envolvem ocorrências de paradas da produção. 

As estimativas das medidas de confiabilidade, como a probabilidade e a taxa de falha, são 

essenciais para a formulação das funções deste modelo de decisão. 

A engenharia de confiabilidade busca desenvolver modelos que permitam representar 

os sistemas e elaborar previsões que suportem a tomada de decisão, sendo possível reduzir o 

número de eventos indesejáveis e o impacto que pode causar financeiramente à vida humana e 

ao meio ambiente (ROCHA, 2006). Diante disto, percebe-se a necessidade de mensurar a 

confiabilidade, que deve ser expressa em termos de probabilidade, e também se percebe o 

foco no desempenho, pois o sistema precisa realizar corretamente a tarefa para ser 

considerado confiável. 

Segundo Ramirez-Márquez & Jiang (2006), os métodos de cálculo, verificação e 

validação da confiabilidade de sistemas estão se tornando cada vez mais importantes, uma vez 

que os consumidores procuram produtos confiáveis e de boa qualidade. Esses métodos são 

baseados em informações sobre como a confiabilidade de cada componente impacta na 

confiabilidade geral do sistema. Nos sistemas em operação, é possível ter estimativas 

suficientes para evitar custos inesperados, perda de confiança do cliente e perda de espaço no 

mercado. 

Um dos campos de estudo em engenharia de confiabilidade é a análise de sistemas 

reparáveis. Segundo Ascher & Feingold (1984), um sistema reparável é aquele que pode ser 

reconduzido para o estado no qual está apto a realizar suas funções, por meio de qualquer 

procedimento que não seja a substituição completa do sistema. 

Com isto, é esperado que as métricas de confiabilidade representem os cenários 

modelados para que as decisões sejam fundamentadas em informações críveis. Contudo, em 

se tratando da análise de sistemas reparáveis, muitos modelos estocásticos utilizam hipóteses 

simplificadoras, que não conseguem representar de forma fidedigna alguns sistemas, 

apresentando certa ineficiência para a avaliação de determinados casos reais (AZEVEDO, 

2013).  

Tradicionalmente, a literatura de sistemas reparáveis trata da modelagem de tempos de 

falha utilizando a teoria de processos estocásticos pontuais (LINDQVIST, 2006). Onde 
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processo estocástico pontual é um modelo matemático caracterizado por eventos distribuídos 

aleatoriamente em um espaço contínuo (ASCHER & FEINGOLD, 1984). Assim, os 

processos estocásticos mais utilizados e aplicados na modelagem de sistemas reparáveis são: 

 Processo Homogêneo de Poisson (PHP) – É um processo de contagem de eventos, que 

pode ser definido como sendo uma coleção de variáveis aleatórias independentes, 

onde as ocorrências do evento não são simultâneas; 

 Processo Não Homogêneo de Poisson (PNHP) – É um modelo adequado para falhas 

que são tratadas por reparo mínimo (retorna o sistema ao mesmo estado que se 

encontrava no instante da falha). Como assumem um único tipo de falha e uma forma 

paramétrica para a função de intensidade do processo, pode-se encontrar uma política 

ótima de manutenção preventiva que minimiza o custo médio por unidade de tempo; 

 Processo de Renovação (PR) – É utilizado para sistemas que retornam à operação, 

após uma ação de reparo, com o mesmo desempenho que tinham quando novos, sendo 

este tipo de reparo conhecido como reparo perfeito. O PHP é um tipo especial de PR, 

no qual os tempos entre falhas são variáveis aleatórias exponenciais. 

Entretanto, uma ação de reparo melhora o desempenho do sistema a uma condição 

intermediária, definida como reparo imperfeito, entre o reparo perfeito (retorna o sistema a 

um estado igual a novo) e o reparo mínimo. Assim, a utilização de PR ou PNHP para modelar 

o comportamento de tais sistemas conduz a resultados que devem ser vistos com reservas 

(MOURA et al., 2007). 

Dentre os modelos para tratar ações de reparo imperfeito tem-se o Processo de 

Renovação Generalizado (PRG) proposto por Kijima & Sumita (1986). Esta classe de 

processos estocásticos possibilita a análise mais abrangente de comportamentos que incluem o 

PR e o PNHP. O PRG é um modelo de idade virtual que determina a classificação do reparo 

de acordo com o grau de redução que este proporciona sob a idade real do equipamento, 

mensurada através de um parâmetro   de rejuvenescimento. 

No entanto, a dificuldade em utilizar processos estocásticos está na escolha do método 

de otimização dos parâmetros das distribuições que representam esses processos. Assim, em 

se tratando de métodos de inferência estatística para os parâmetros do PRG destacam-se os 

trabalhos de Jack (1998), Kaminskiy & Krivtov (1998), Yañez, Joglar & Modarres (2002) e 

Mettas & Zhao (2005) que utilizaram Estimadores de Máxima Verossimilhança (EMV’s), 

assumindo a distribuição de probabilidade Weibull para os tempos entre falhas. 

Todavia, no contexto de confiabilidade, quando as causas das falhas evoluem com o 

tempo, um comportamento complexo pode emergir e modelos probabilísticos, com base no 
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chamado formalismo não extensivo, podem ser adotados. A entropia não extensiva de Tsallis 

(1988) é uma generalização da entropia de Boltzmann-Gibbs-Shannon (BGS) por meio do 

índice entrópico  . A entropia BGS é adequada quando diferentes estados do sistema em 

análise são independentes, isto é, alguns sistemas apresentam comportamento complexo com 

interação espacial e temporal, assim a suposição de independência torna-se inválida (PICOLI 

et al., 2009). 

A entropia não extensiva de Tsallis tem sido aplicada a diversas áreas como a física, 

química, matemática, economia, informática, entre outras. As distribuições de probabilidade 

que emergem desse formalismo não extensivo são chamadas  -distribuições. De modo geral, 

as  -distribuições decorrentes do formalismo não extensivo podem ser obtidas pela 

substituição do termo exponencial da distribuição pela função  -Exponencial. Por exemplo, 

este procedimento aplicado nas distribuições Gaussiana e Weibull conduzem a  -Gaussiana e 

 -Weibull (PICOLI et al., 2009).  

A distribuição  -Exponencial é obtida através da maximização da entropia não 

extensiva e possui dois parâmetros,   e  , diferente da distribuição Exponencial que possui 

um único parâmetro. Esta característica dá mais flexibilidade para a distribuição  -

Exponencial quanto ao decaimento da curva de sua função densidade de probabilidade. De 

fato, para um   fixo, observa-se um decaimento mais rápido ou mais lento da função 

densidade, dependendo do valor de  . Além disso, a  -Exponencial não têm a limitação de 

uma taxa de falha constante, permitindo a modelagem de melhorias no sistema (     ) 

ou degradação (   ) (SALES FILHO, 2016). Além disso, a distribuição  -Exponencial é 

assintoticamente uma lei de potência e apresenta cauda esticada, uma vez que essa 

distribuição passa continuamente do comportamento de lei de potência (   ) para um 

comportamento exponencial (   ). 

De modo a estimar os parâmetros da distribuição  -Weibul, por exemplo, Jose & Naik 

(2009) apresentaram a função de log-verossimilhança dessa distribuição, porém afirmaram a 

dificuldade em se obter formas explícitas para os estimadores das  -distribuições, pois os 

EMV’s apresentam propriedades estatísticas particulares. Por exemplo, são geralmente 

consistentes, assintoticamente eficientes e possuem a propriedade da invariância 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2014). 

Neste contexto, o presente trabalho buscou as estimativas de máxima verossimilhança 

do PRG desenvolvido por Kijima & Sumita (1986), utilizando, no entanto, a distribuição  -

Exponencial. E devido à dificuldade de se obter formas explícitas para os estimadores do 
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PRG, por conta do complexo sistema de equações não lineares derivado da função de log-

verossimilhança e das restrições sobre os valores dos parâmetros, fez-se uso do algoritmo 

Differential Evolution (DE) para solucionar tal problema, por sua reconhecida robustez, 

eficiência e simplicidade de desenvolvimento (STORN; PRICE, 1995). DE é um algoritmo 

evolucionário para otimização de funções, podendo ser funções não lineares e não 

diferenciáveis no domínio de variáveis contínuas. 

 

1.1 Justificativa 

Parte das empresas enfrenta ou enfrentará problemas com a confiabilidade de seus 

produtos, frequentemente causados por falhas não previstas ou condições operacionais ruins. 

Uma adequada política de manutenção pode identificar estes problemas antecipadamente 

(WU; MEEKER, 2002). Diante disso, abordagens quantitativas fundamentadas em medidas 

de confiabilidade para formulação de modelos matemáticos têm ganhado espaço e atenção na 

otimização da manutenção. Recente ênfase na análise da operação e regulação de sistemas 

complexos requer o uso de modelos robustos para prever as falhas com base no desempenho 

anterior dos sistemas.  

Assim, a solução pelo PRG é uma abordagem promissora e eficiente para tais 

aplicações baseadas em desempenho, pois modela todo o conjunto de possibilidades 

compreendido entre o PR e o PNHP. Além disso, possibilita a representação de situações 

além do PR, onde o equipamento retorna melhor que se fosse novo, e de condições mais 

extremas à apresentada por um PNHP, quando o sistema retorna pior que estava antes da 

falha. 

Dentre as funções densidades de probabilidade existentes, a distribuição Weibull é a 

mais utilizada em estudos de confiabilidade e no PRG. No entanto, este estudo optou pelo uso 

da distribuição  -Exponencial, pois, no contexto da confiabilidade, essa distribuição destaca-

se sobre a Weibull na caracterização de amostras com conjunto de dados que apresentam 

valores extremos. Além disso, a  -Exponencial ajusta, mais satisfatoriamente, dados que 

apresentam comportamento de uma lei de potência, pois é por causa desta característica que 

a  -Exponencial consegue modelar, de forma mais satisfatória, conjuntos de dados com 

valores extremamente grandes (PICOLI; MENDES; MALACARNE, 2003). 

A distribuição Weibull também pode ser considerada uma distribuição Exponencial 

com a cauda mais esticada, modelando valores que estão distantes da origem. Entretanto, a  -

Exponencial tem capacidade de modelar ainda melhor estes valores extremos, quando seu 

parâmetro de forma é um valor entre 1 e 2, uma vez que sua cauda é mais pesada que das 
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distribuições Exponencial e Weibull. Logo, a medida que os dados tornam-se extremos, como 

citado por Laherrère & Sornette (1998), a Weibull vai perdendo sua capacidade de 

modelagem, enquanto a  -Exponencial mantém essa propriedade e consegue ajustar bem 

esses dados. 

Devido a estas flexibilidades de modelagem, a distribuição  -Exponencial e o PRG 

foram utilizados neste estudo. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi propor um modelo para o Processo de Renovação 

Generalizado (PRG) com base na distribuição  -Exponencial, cujo processo permite maior 

flexibilidade quanto ao tratamento de sistemas reparáveis que sofrem reparo imperfeito. Para 

tal fim, os parâmetros do modelo PRG foram encontrados a partir do procedimento da 

Máxima Verossimilhança, estimando-os e otimizando a função de log-verossimilhança 

associada por meio do método Differential Evolution (DE). Como objetivos específicos, o 

presente estudo emprenhou-se em alcançar os seguintes: 

 Obter uma base teórica a respeito da distribuição  -Exponencial, do algoritmo 

evolucionário Differential Evolution e sobre processos estocásticos, mais 

especificamente sobre o Processo de Renovação Generalizado; 

 Desenvolver analiticamente a função de verossimilhança do modelo PRG com base na 

distribuição  -Exponencial; 

 Implementar em linguagem de programação o algoritmo evolucionário Differential 

Evolution para estimação dos parâmetros do modelo  -PRG. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Na presente dissertação, este primeiro capítulo introduziu o problema estudado, 

apresentando a justificativa e os objetivos do estudo. O capítulo 2 discute os principais 

conceitos teóricos necessários à compreensão do modelo, como os modelos estocásticos para 

o tratamento de sistemas reparáveis. O capítulo 3 apresenta o modelo proposto e os resultados 

de sua aplicação computacional. Por fim, o capítulo 4 apresenta as conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, são abordadas questões fundamentais ao entendimento das temáticas 

utilizadas no presente trabalho. Foram introduzidos conceitos relacionados a sistemas 

reparáveis e não reparáveis, processos estocásticos,  -distribuições, intervalos de confiança 

bootstrap e Differential Evolution. Inicialmente, o termo “sistema” é utilizado como uma 

classificação que pode abranger diversos níveis e subníveis, seja equipamento, item ou 

componente, e cuja utilização depende do contexto ao qual foi inserido. Além disso, os 

modelos para sistemas reparáveis descrevem as ocorrências de falhas no tempo de vida do 

sistema de forma diferente dos modelos para sistemas não reparáveis. 

 

2.1 Sistemas reparáveis e não reparáveis 

Os sistemas podem ser reparáveis ou não reparáveis. Um sistema reparável é aquele 

que, após a ocorrência de uma falha, pode ser retornado à condição de operação por meio de 

um reparo (RIGDON; BASU, 2000). Na análise deste tipo de sistema são usualmente 

calculadas a taxa de ocorrência de falha (Rate of Occurrence of Failure – ROCOF) e o tempo 

médio entre falhas (Mean Time Between Failures – MTBF). 

De acordo com Ascher & Feingold (1984), sistema reparável é um sistema que após 

falhar, ao realizar pelo menos uma de suas funções, pode ser reconduzido (reparado) para o 

estado no qual está hábil a realizar todas as suas atividades, por meio de qualquer 

procedimento que não seja a substituição completa do sistema. Para Yañez, Joglar & 

Modarres (2002), um sistema reparável é aquele que, após a ocorrência de uma falha, pode ser 

colocado em condições satisfatórias de operação sem que haja a substituição de todo o 

sistema. Neste tipo de sistema, é importante realizar análises para obter a previsão do número 

esperado de falhas de um item ao longo de um período.  

Por sua vez, sistemas não reparáveis são aqueles que não podem ser colocados 

novamente em operação após a ocorrência de uma falha, sendo excluídos da população. 

Nesses sistemas, calcula-se a probabilidade de falha em diferentes tempos de uso, utilizam-se 

os conceitos de taxas de falha e de tempo médio até a falha (Mean Time to Failure – MTTF), 

visto que o interesse está no tempo de operação até ocorrer a primeira falha, ou seja, na 

confiabilidade. Em Rigdon & Basu (2000), é citado o exemplo de uma calculadora, que 

apesar de poder ser reparada, o custo deve ser próximo ao de comprar uma nova e devido a 

esse fato poderia ser considerada como um sistema não reparável. 

Um item pode ser classificado como não reparável quando se há interesse no mesmo 

até a ocorrência da primeira falha. Em alguns casos, o item pode ser literalmente não 
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reparável, de modo a ser descartado na primeira falha. Em outras situações, todavia, o item 

pode ser reparado, mas o conserto pode ser economicamente inviável ou não se tem interesse 

no que ocorre com este após a primeira falha (RAUSAND; HØYLAND, 2004). Uma 

observação relevante é que existem sistemas que após apresentarem uma falha poderiam ser 

reparados, mas, quando o custo com o reparo é maior que o da substituição, esse reparo não 

ocorre e o sistema acaba sendo considerado como não reparável.  

Uma ação de reparo tem o intuito de retornar, tão breve quanto possível, um 

equipamento, componente ou sistema, a um estado em que o mesmo tenha condições de 

desempenhar sua função de modo satisfatório. Em geral, o desempenho de uma ação de 

manutenção, na tentativa de alcançar seu objetivo, pode ser medido pela eficiência e eficácia 

da ação de manutenção (AZEVEDO, 2013). 

 

2.2 Processos Estocásticos 

Os modelos determinísticos certamente contribuem para a compreensão do 

comportamento dinâmico de um sistema. No entanto, por não lidarem com a incerteza, 

acabam por ser insuficientes nos processos de tomada de decisão. Assim, recorre-se a 

processos estocásticos como uma forma de tratar quantitativamente estes fenômenos. 

Segundo Waller & Gotway (2004), um Processo Estocástico é um modelo 

probabilístico definido por uma coleção de variáveis aleatórias, sendo * ( )    + indexado 

por um conjunto  . O índice   é interpretado como o tempo e  ( ) representa o estado de um 

processo no tempo  . Portanto, outro conceito relevante diz respeito ao espaço de estados de 

um processo estocástico que é definido como um conjunto de todos os possíveis valores que 

 ( ) pode assumir. 

Além disso, a variável tempo   é, por definição, uma variável contínua, que pode ser 

discretizada se os fenômenos forem observados em intervalos regulares. De acordo com Ross 

(1996), quando   é um conjunto enumerável, o processo estocástico é dito ser um processo 

discreto no tempo *            +. Do mesmo modo, quando se observa o tempo de 

forma contínua, trata-se de um processo estocástico contínuo no tempo * ( )    +. 

Vale salientar que uma variável aleatória é uma função definida em um espaço 

amostral. Então, o processo estocástico * ( )    + é uma função de dois argumentos 

* (   )        +. Para um      fixo, { (    )    ( )} é uma variável aleatória 

denotada por  (  ), uma vez que   varia no espaço amostral  . Por outro lado, fixando 
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    , { (    )    ( )} é uma função que só depende de  , e é chamada de uma 

realização do processo. Portanto, se   e   são fixos,  (   ) é um número real.  

 

2.2.1 Processos Estocásticos Pontuais 

Segundo Ascher & Feingold (1984), um processo estocástico pontual é um modelo 

matemático para fenômenos caracterizados por eventos localizados e distribuídos 

aleatoriamente em um espaço contínuo. Em confiabilidade, o espaço contínuo é o tempo e os 

eventos localizados são as falhas. E para modelar sistemas reparáveis, processos estocásticos 

pontuais são de grande importância. 

Os processos estocásticos pontuais admitem duas descrições complementares no 

domínio do tempo, podendo ser caracterizados, em termos dos intervalos de tempo entre 

acontecimentos sucessivos e em termos de contagens do número de acontecimentos em 

intervalos fixos no tempo (COX; ISHAM, 1980). 

Segundo Daley & Vere-Jones (2003), esses termos podem ser descritos como efeitos 

de primeira e segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem, considerados globais ou de larga 

escala, correspondem a variações no valor médio do processo estocástico pontual. Neste caso, 

interessa a intensidade do processo, isto é, o número de eventos por unidade de tempo. Os 

efeitos de segunda ordem, denominados locais ou de pequena escala, representam a 

dependência do processo estocástico, proveniente da estrutura de correlação. Para medir a 

dependência, procura-se estimar a relação entre pares de pontos no tempo, o que corresponde 

a uma aproximação do cálculo da covariância entre as variáveis aleatórias.  

 

2.2.2 Processo de Contagem 

Um processo estocástico * ( )    + é dito ser um Processo de Contagem se  ( ) 

representa o número total de eventos que tenham ocorrido até o tempo  . Assim, um processo 

de contagem  ( ) deve satisfazer as seguintes condições: 

  ( )   ; 

  ( ) é um valor inteiro; 

 Se    , então  ( )   ( ); 

 Para    ,  ( )   ( ) é igual ao número de eventos (falhas) que tenham ocorrido 

no intervalo (   -. 
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Segundo Rigdon & Basu (2000), para modelar um processo estocástico como um 

processo de contagem é necessário obter a distribuição conjunta das variáveis aleatórias 

 (  )  (  )    (  ) para qualquer   e para qualquer           . 

Um processo de contagem possui incrementos independentes se os números de 

eventos que ocorrem em intervalos de tempo disjuntos são independentes, ou seja, se os 

números de falhas em intervalos mutuamente exclusivos (não sobrepostos) são independentes. 

Além disso, um processo de contagem possui incrementos estacionários se a distribuição do 

número de eventos, que ocorrem em qualquer intervalo de tempo, depende apenas do 

comprimento do intervalo de tempo e não da sua distância em relação à origem. Ou seja, a 

suposição de incrementos estacionários pode ser restritiva para o número de falhas, pois 

considera que um item não pode deteriorar nem melhorar (ROSS, 1996). 

 

2.2.3 Processo de Renovação 

O Processo de Renovação (PR) é utilizado para sistemas que, após uma ação de 

reparo, retornam à operação com o mesmo desempenho que tinham quando novos. Tal tipo de 

reparo é conhecido como reparo perfeito. Assim, deduz-se que um processo estocástico é um 

PR se os intervalos entre eventos (  ) são independentes e identicamente distribuídos, ou 

seja, se os incrementos são independentes e estacionários (GALLAGER, 2009). Processos de 

Renovação podem ser especificados pelas distribuições conjuntas do processo de contagem 

* ( )    +, onde  ( ) representa o número de chegadas para um sistema no intervalo 

(   -. 

A respeito do PR pode-se afirmar que o sistema não possui memória, ou seja, o 

histórico de intervenções ou o tempo que o sistema operou antes do último reparo não 

influenciará na ocorrência de futuras intervenções. Desta forma, a ocorrência da falha 

depende apenas do comprimento do intervalo de tempo desde o último reparo. Isto é 

consistente com a ideia preliminar que a ação de reparo irá tornar o sistema “tão bom quanto 

novo”. 

 

2.2.4 Processo Homogêneo de Poisson 

O Processo Homogêneo de Poisson (PHP) pode ser definido como uma sequência de 

eventos (falhas) e é um caso especial do PR, com os tempos entre ocorrência de eventos 

seguindo uma distribuição Exponencial com taxa de falha   não dependente do tempo. 

Também definido como um processo estocástico com incrementos independentes e 

estacionários, um processo estocástico é classificado como PHP se: 
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  ( )   ;  

 * ( )    + tem incrementos independentes; 

 O número de eventos em cada intervalo       tenha uma distribuição de Poisson. 

Por fim, o número de eventos que ocorrem em um intervalo de tamanho   em um PHP 

é uma variável aleatória discreta de Poisson com taxa   , cuja média é dada pela Equação 

(2.1). Logo, o instante da  -ésima renovação (  ) possui distribuição de Erlang, conforme 

ilustrado na Equação (2.2), com média dada pela Equação (2.3) (RIGDON; BASU, 2000).  

 , ( )-                                                                                                                                            (   )                                                                                              

   ( )  
 

(   ) 
(  )                                                                                              (   )                                                        

 ,  -  
 

 
                                                                                                                                              (   )                                                                                                                      

Segundo Modarres, Kaminskiy & Krivtsov (1999), um PHP com ROCOF igual a   

deve satisfazer as seguintes características: 

 O número de falhas observadas em intervalos de tempo não sobrepostos é 

independente; 

 O número de falhas observadas em um intervalo de comprimento   segue uma 

distribuição de Poisson com média igual a   ; 

  ( )    (constante); 

 A probabilidade de ocorrer mais de uma chegada em um intervalo        é 

desprezível (com    suficientemente pequeno).  

 

2.2.5 Processo Não Homogêneo de Poisson 

O Processo Não Homogêneo de Poisson (PNHP) distingue-se do PHP pelo fato de não 

requerer a condição de incrementos estacionários e assume que o reparo tem papel 

fundamental na recuperação do sistema falho a uma condição de desempenho que o mesmo 

possuía imediatamente antes da falha, o que é conhecido como reparo mínimo. Diante disto, a 

diferença entre o PHP e o PNHP está no fato da taxa de falhas não ser constante.  

De acordo com Yañez, Joglar & Modarres (2002), PNHP é um processo estocástico 

pontual em que a probabilidade de ocorrência de   falhas em qualquer intervalo (     - tem 

distribuição de Poisson, com a média dada pela Equação (2.4). 

 ̅  ∫  ( )  
  

  

                                                                                                                                     (   ) 
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Logo, o PNHP assume que a probabilidade de   eventos ocorrerem em um intervalo 

(     - é dada pela Equação (2.5) e que os incrementos são independentes, uma vez que o 

número de falhas em um intervalo não depende do número de falhas de outro intervalo 

qualquer. 

 , (  )   (  )   -  
,∫  ( )  
  
  

-   
 ∫  ( )  
  
   

  
                                                         (   )                                    

em que  ( ) é a taxa de ocorrência de falhas (ROCOF). 

Por fim, Modarres, Kaminskiy & Krivtsov (1999) descrevem algumas propriedades do 

PNHP e são elas: 

 A ROCOF,  ( ), não é constante; 

 A probabilidade de ocorrer exatamente   falhas em um intervalo        é dada por 

uma distribuição de Poisson de média igual à Equação (2.6). 

 ∫  ( )  
    

 
                                                                                                                                        (   )                                                                                                     

Uma dedução do PNHP, para um sistema que sofre deterioração, é que à medida que o 

tempo   aumenta, o número de falhas esperada aumentará cada vez mais e com uma maior 

intensidade. Isto quer dizer que, após reparado, o sistema irá falhar em intervalo de tempo 

cada vez menor (         ). 

 

2.3 Processo de Renovação Generalizado 

O PRG pertence à classe de modelos baseados na idade virtual,   , chamados de 

Virtual Age Model, que tratam a ação de reparo segundo o grau de redução na idade real do 

sistema, representada pelo parâmetro de rejuvenescimento,  . Nesta seção, toda a discussão 

apresentada sobre o PRG foi baseada em Rocha (2006). 

O PRG faz uso de uma quantidade  , definida como parâmetro de rejuvenescimento, 

que mede a eficácia de uma ação de reparo. Os valores que forem assumidos pelo parâmetro   

permitem a representação dos tipos de reparos, citados na seção 2.2, da seguinte forma: 

     – Equivale a um reparo perfeito, uma vez que a idade virtual (  ) assume um 

valor nulo após uma ação de reparo; 

       – Equivale a um reparo imperfeito, onde a idade virtual (  ) é uma fração 

da idade real (  ); 

     – Equivale a um reparo mínimo, onde a idade virtual (  ) é precisamente igual à 

idade real (  ). 



22 

 

Para o parâmetro   também são possíveis admitir outros valores como     e    , 

que correspondem ao “Reparo Melhor” e ao “Reparo Pior”, respectivamente. Quando     

supõe-se, por exemplo, que ocorre substituição de componentes por outros melhores ou 

mudanças no projeto. E quando     pressupõe-se que a manutenção atua de forma contrária 

ao objetivo de retornar o equipamento melhor do que estava antes da falha.  

Inicialmente, é necessário definir o conceito de idade virtual para compreender o 

funcionamento do PRG. As idades virtuais    e    correspondem, respectivamente, à idade 

calculada do equipamento antes e após a  -ésima ação de reparo. A idade virtual    representa 

uma redução na idade real do sistema promovida pela  -ésima ação de reparo, que está 

relacionada com o parâmetro de rejuvenescimento  . A idade real    é o tempo cronológico ou 

tempo de relógio. A Figura 2.1 exibe a relação existente entre a idade real e as idades virtuais 

   e   , variando-se o parâmetro  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Relação entre a idade virtual e a idade real 

Fonte: Adaptado de Jacopino (2005) 

 

Kijima & Sumita (1986) apresentaram dois tipos de modelos de idade virtual. O 

primeiro modelo é chamado Kijima tipo I e baseia-se na ideia que o  -ésimo reparo deve atuar 

nos danos acumulados durante o tempo entre a (   ) e a  -ésima falhas. Sendo assim, se é    

o tempo real da  -ésima falha, a idade virtual do sistema pode ser encontrada conforme a 

Equação (2.7). 

                                                                                                                                               (   )    

em que  

   é idade virtual do sistema após o  -ésimo reparo; 

   é a eficácia do  -ésimo reparo; 

   é o tempo entre a ocorrência da (   ) e a  -ésima falha. 

(a) 𝑟    (c) 𝑟    (b)   𝑟    
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Considerando                 , a idade virtual, com o tempo, passa por 

incrementos proporcionais e a Equação (2.7) pode ser reescrita como apresentada na Equação 

(2.8). 

                                                                                                                                      (   ) 

O segundo modelo, denominado Kijima tipo II, assume que o reparo recupera o 

sistema das falhas provenientes de todos os intervalos anteriores de exposição, desde o início 

da operação do sistema. No entanto, Rocha (2006) alerta que a maior limitação do modelo 

Kijima tipo II é a necessidade de conhecer todo o histórico de tempos de intervenções desde o 

início da operação. Logo, considerando      , pode-se obter a idade virtual através da 

Equação (2.9). 

      (       )     ( 
       

          )                                                            (   )                        

Os dois modelos possuem uma relação que os tornam apropriados a propósitos 

distintos. O primeiro assume que o  -ésimo reparo só pode reparar os prejuízos acumulados 

durante o período de tempo entre a (   ) e a  -ésima falhas, enquanto o Kijima tipo II 

assume que o reparo pode compensar o dano no sistema desde o início de sua operação 

(WANG; YANG, 2012).  

Com base nisso Jacopino, Groen & Mosleh (2004) mostraram que aumentando o 

número de reparos sobre o sistema, a intensidade da falha varia entre os modelos Kijima, 

exceto quando    . Entretanto, os dois modelos, para um elevado número de reparos, 

apresentam tempo operacional aproximadamente zero, ou seja, após ser reparado o 

componente falha imediatamente. 

Jacopino (2005) e Mettas & Zhao (2005) asseguram que a escolha de um dos modelos 

Kijima está relacionada com a abrangência da atuação do reparo, pois o modelo selecionado 

deve representar o desempenho dos modos de falha do sistema. Diante disto, os autores fazem 

as seguintes recomendações: 

 Para componentes individuais o modelo apropriado é o Kijima tipo I; 

 Para sistemas complexos o modelo apropriado é o Kijima tipo II. 

Qualquer um dos dois modelos que for considerado, Kijima & Sumita (1986) 

afirmaram que é possível avaliar o  -ésimo tempo de falha por meio da função de distribuição 

acumulada condicionada à idade virtual     , como pode ser visto na Equação (2.10). Por essa 

equação, é possível ver o PRG como uma generalização do PR (    ) e do PNHP (   

  ). 
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 (        )   (            )  
 (       )   (    )

   (    )
                                          (    ) 

onde  ( ) é a função de distribuição acumulada do tempo até a primeira falha do 

equipamento. De acordo com Yañez, Joglar & Modarres (2002), a Equação (2.10), em termos 

de confiabilidade para o PRG, também pode ser considerada como segue na Equação (2.11). 

 (            )  
 (  )   (    )

 (    )
 
   (  )     (    )

 (    )
   

 (  )

 (    )
       (    ) 

onde  ( ) e  ( ) são, respectivamente, a distribuição de probabilidade de falha de um 

componente e a confiabilidade nos respectivos tempos. 

Para o modelo Kijima tipo I, segundo Rocha (2006), alguns métodos numéricos foram 

desenvolvidos para estimação de tais parâmetros do PRG, assumindo-se que o sistema 

reparável somente possuía um modo de falha e que se havia alguma certeza quanto ao tempo 

exato de ocorrência da falha (inspeção perfeita). 

Existe uma vasta literatura com aplicações de tais métodos para estimação dos 

parâmetros do PRG. Pode-se citar o trabalho de Jack (1998) que desenvolveu um método de 

estimação do parâmetro   para avaliar a eficácia da manutenção corretiva e preventiva, 

considerando que os tempos entre falhas seguem uma distribuição Weibull e utilizando-se 

Estimadores de Máxima Verossimilhança (EMV’s). 

O método de máxima verossimilhança permite a estimação dos parâmetros de modelos 

matemáticos e a realização de testes de hipóteses relativos às restrições lineares e não lineares 

do vetor de parâmetros (CRAMER, 1986). Além disso, a importância do método de máxima 

verossimilhança está nas propriedades dos estimadores, que são consistentes e 

assintoticamente eficientes. A formulação original deste método de estimação foi proposta por 

Fisher (1922) e a falta de capacidade em alcançar uma solução analítica para a maioria dos 

problemas é um obstáculo na sua utilização. Portanto, existe a necessidade de se empregar 

algum método de otimização numérica para a obtenção dos parâmetros de interesse. 

Kaminskiy & Krivtov (1998), baseando-se na simulação Monte Carlo, propuseram um 

procedimento de estimação dos parâmetros do PRG, que necessita de uma quantidade 

relevante de dados para a avaliação da distribuição do tempo da primeira falha. Observando as 

limitações do método de Kaminskiy & Krivtov (1998), Yañez, Joglar & Modarres (2002) 

desenvolveram uma solução para os parâmetros do PRG baseada nos EMV’s, confirmando 

que os estimadores do PR e do PNHP são casos especiais de tais estimadores, e cuja 

estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros leva a um sistema de três equações não 

lineares. Além disso, Yañez, Joglar & Modarres (2002) também afirmaram sobre a 



25 

 

dificuldade de utilizar esse método quando há uma limitação na quantidade de dados 

completos de falha. 

Groen (2002) estimou os parâmetros do PRG através de técnica Bayesiana utilizando o 

método Markov Chain Monte Carlo (MCMC), mais especificamente o algoritmo Metropolis-

Hastings (Chib & Greenberg, 1995). 

Jacopino (2005) solucionou o problema de Groen (2002) utilizando um método da 

classe MCMC denominado Slice Sampling (Neal, 2003), estendendo o trabalho para os 

eventos onde não há certeza sobre o tempo exato de ocorrência da falha e múltiplos modos de 

falha dependentes. Hurtado, Joglar & Modarres (2005) utilizaram algoritmos genéticos no 

desenvolvimento de uma abordagem alternativa aos EMV’s propostos por Yañez, Joglar & 

Modarres (2002).  

Polezzi (2006), também se baseando no procedimento de estimação proposto por 

Yañez, Joglar & Modarres (2002), utilizou o método bootstrap para construir intervalos de 

confiança para os parâmetros do PRG. Já Rocha (2006) propôs um modelo Bayesiano para 

estimação dos parâmetros que descrevem um PRG, assumindo a utilização de tempos de falha 

incertos, além de múltiplos Modos de Falha independentes e poucos dados observados de 

falha, onde os demais são decorrentes de censuras. 

Em Azevedo (2013) foi proposto um modelo multiobjetivo para otimização do número 

de sobressalentes e para a política de substituição de sistemas que são sujeitos a reparos 

imperfeitos, baseado em PRG e algoritmo genético multiobjetivo. Por sua vez, Corrêa et al. 

(2015) propuseram um modelo PRG com base na distribuição  -Weibull, estimando os 

parâmetros do modelo e otimizando a função de log-verossimilhança associada pelo algoritmo 

Particle Swarm Optimization (PSO). 

 

2.4  -distribuições 

As leis que se aplicam ao equilíbrio térmico são chamadas de mecânica estatística, 

sendo considerada como a união da mecânica com a teoria da probabilidade (GELL-MANN; 

TSALLIS, 2004). Seu objetivo consiste em explicar as leis da termodinâmica a partir da 

análise do comportamento de um imenso número de partículas. Essa grande quantidade de 

partículas conduz a algumas regularidades do sistema, que são denominadas como leis 

estatísticas, porém a compreensão desses sistemas torna-se possível se for realizada uma 

análise probabilística. 

http://www.sinonimos.com.br/a-medida-que/


26 

 

A mecânica estatística realiza uma descrição microscópica do sistema e está 

intimamente relacionada com a termodinâmica a partir das equações de estado do sistema 

(GREINER; NEISE; STOCKER, 1997). 

A forma da mecânica estatística que é conhecida atualmente foi desenvolvida por 

Boltzmann e Gibbs na metade do século XIX. Boltzmann (1872) mostrou que a entropia de 

um estado mede sua probabilidade e a entropia aumenta, porque sistemas evoluem de estados 

menos prováveis para estados mais prováveis. Gibbs (1902) fez uma generalização para 

microestados que não têm igual probabilidade de ocorrência. Se antes o cálculo da entropia 

era empregado apenas em termodinâmica, Shannon (1948), baseado em princípios elaborados 

por Boltzmann e Gibbs, estendeu o conceito de entropia para outra área do conhecimento: a 

Teoria de Informação. 

Inspirado por conceitos de multifractais, Tsallis (1988) propôs uma generalização das 

estatísticas de Boltzmann-Gibbs-Shannon (BGS) através de uma nova fórmula para o cálculo 

da entropia de um determinado sistema. Esta fórmula é dada pela Equação (2.12). 

   
  ∑   

  
   

   
                                                                                                                              (    ) 

em que  

  é o número de microestados do sistema; 

   são as probabilidades de ocupação; 

  é um parâmetro de valores reais (índice entrópico), que caracteriza o grau de não 

aditividade.  

Esta expressão torna-se equivalente à entropia de BGS quando o limite     na 

Equação (2.12). 

Neste novo formalismo, chamado de Entropia Tsallis ou Estatísticas Tsallis, a forma 

da entropia proposta por Tsallis conduz ao princípio de não extensividade do sistema, pois a 

entropia dada pela Equação (2.12) não segue a propriedade de aditividade, ou seja, a entropia 

de um sistema composto por dois subsistemas é a soma das entropias de cada subsistema mais 

um termo proporcional à entropia desses subsistemas (TSALLIS, 1999). Como a entropia na 

estatística de Tsallis é não aditiva, os sistemas que obedecem esta estatística são chamados de 

não extensivos. Ao propor a mecânica estatística não aditiva, Tsallis sugere que diferentes 

sistemas exigem distintas ferramentas de análise, apropriadas as particularidades contidas no 

sistema (TSALLIS, 1988). 

Em confiabilidade, quando as causas das falhas evoluem com o tempo um 

comportamento complexo pode ser capaz de emergir. Neste cenário, é favorável adotar 
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modelos probabilísticos, com base neste formalismo não extensivo. A entropia não extensiva 

de Tsallis (1988) é uma generalização da entropia de Boltzmann-Gibbs-Shannon (BGS) por 

meio do índice entrópico  . A entropia BGS é adequada quando diferentes estados do sistema 

em análise são independentes, ou seja, alguns sistemas apresentam comportamento complexo 

com interação espacial e temporal. As distribuições de probabilidade que emergem desse 

formalismo não extensivo são chamadas  -distribuições (PICOLI et al., 2009). 

A maximização de    sujeitas a restrições específicas gera probabilidades de ocupação 

seguindo uma distribuição  -Exponencial. A  -Exponencial otimiza outras medidas 

entrópicas generalizadas. No entanto, apenas a entropia de Tsallis pode constituir uma base 

adequada para a distribuição  -Exponencial, pois apresenta várias propriedades essenciais 

para a entropia. Alterando as restrições, a maximização do    também gera probabilidades de 

ocupação seguindo uma distribuição  -Gaussiana (PICOLI et al., 2009). 

De acordo com Johnson, Kotz & Balakrishnan (1995), as  -distribuições também 

podem surgir a partir de distribuições compostas como na Equação (2.13). 

  ( )  ∫  (   )
 

 

 ( )                                                                                                              (    ) 

onde  ( ) é uma função Gama. Por exemplo, se  (   ) é uma distribuição de Weibull,   ( ) 

é dada por uma distribuição  -Weibull. Naturalmente, outras formas para  ( ) podem ser 

consideradas para se obter distribuições alternativas. 

Tsallis (2009) afirma que  -distribuições também podem surgir a partir de outros 

contextos, como, por exemplo, a  -Gaussiana que surge de uma generalização do Teorema do 

Limite Central. O sucesso das  -distribuições em descrever diversos sistemas é devido, em 

parte, à sua capacidade de exposições a caudas pesadas e fenômenos de lei de potência.  

A seguir são apresentadas algumas informações básicas a respeito da  -Exponencial, 

uma das  -distribuições mais promissoras na área de confiabilidade por melhor modelar 

dados de falha. 

 

2.4.1  -Exponencial 

A função densidade de probabilidade da distribuição  -Exponencial é dada pela 

Equação (2.14). 

  ( )  
(   )

 
    [ (

 

 
)]                                                                                       (    ) 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=N.+Balakrishnan&search-alias=books-uk&field-author=N.+Balakrishnan&sort=relevancerank
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onde   é o parâmetro que determina a forma da densidade e é conhecido como índice 

entrópico,   é o parâmetro de escala e     ( ) é a função  -Exponencial definida na Equação 

(2.15). 

    ( )  ,,  
(   )  -

.
 

   
/
    ,  (   )  -    

                                  
                                                  (    ) 

em que   e    . 

É possível notar que a  -Exponencial torna-se uma Exponencial quando    . 

Assim, a distribuição  -Exponencial é uma generalização da distribuição Exponencial. Os 

parâmetros   e   determinam a rapidez com que a função densidade de probabilidade decai. 

Nota-se também que o parâmetro   mostra como a distribuição se desvia da Exponencial, e 

este desvio é definido pelo decaimento da distribuição. Quando comparado o decaimento 

exponencial da distribuição com o mesmo parâmetro de escala, a  -Exponencial apresenta 

uma queda mais lenta durante       (característica de lei de potência) e um decaimento 

mais rápido para    . Para um parâmetro fixo  , tem-se um comportamento semelhante da 

distribuição Exponencial (   ), ou seja, a medida que o valor do parâmetro aumenta, 

observa-se um decaimento mais lento da   ( ) (SALES FILHO, 2016). 

Utilizando a definição     ( ), é possível reescrever a densidade da  -Exponencial 

como expressa a Equação (2.16). A Figura 2.2 apresenta a função densidade de probabilidade 

da  -Exponencial para alguns valores de   e  , ilustrando o comportamento que foi 

comentado anteriormente. 

  ( )  
(   ) [  

(   )   
 

]
.
 

   
/

 
                                                                           (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Função densidade de probabilidade da  -Exponencial para alguns valores de   e    

Fonte: Sales Filho (2016) 
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A função de distribuição acumulada da  -Exponencial é definida pela Equação (2.17). 

  ( )  {  *  
(   )   

 
+

.
   

   
/

                

                                                                                        (    ) 

Uma característica importante da distribuição  -Exponencial, no contexto de 

confiabilidade, é que a função hazard rate  -Exponencial não é necessariamente constante 

como ocorre para a distribuição Exponencial. 

Vale ressaltar que obter expressões analíticas para os estimadores dos parâmetros da 

distribuição  -Exponencial é necessário resolver um complexo conjunto de equações. Shalizi 

(2007) e Bercher & Vignat (2008) mostraram que é necessária uma reparametrização para 

esse conjunto de equações, a fim de alterar a  -Exponencial para uma distribuição 

generalizada de Pareto. Contudo, esta abordagem permite obter expressões analíticas para os 

EMV’s quando      , porém a distribuição  -Exponencial é igualmente definida para 

   . Desta forma, com exceção do caso      , as expressões analíticas para os EMV’S 

da  -Exponencial são muito difíceis de serem obtidas devido as complexas derivadas da 

função de log-verossimilhança (SALES FILHO, 2016). 

A função densidade de probabilidade da  -Exponencial dada pela Equação (2.14) tem 

sido empregada em vários trabalhos teóricos e empíricos sobre uma grande variedade de 

temas. Como, por exemplo, a generalização da transformada de Fourier em Umarov & Tsallis 

(2008) e Jauregui, Tsallis & Curado (2011), a generalização do Teorema do Limite Central 

por Moyano, Tsallis & Gell-Mann (2006) e a representação do delta de Dirac em Jauregui & 

Tsallis (2010). E Sales Filho (2016) desenvolveu um novo modelo de Stress-Strength baseado 

na distribuição  -Exponencial para trabalhar com dados de vida de fadiga que apresentavam 

valores extremamente grandes. 

 

2.5 Differential Evolution 

O método Differential Evolution (DE), ou Evolução Diferencial, foi proposto por 

Storn & Price (1995) como um algoritmo estocástico para resolver problemas de otimização 

global de funções não lineares, ou seja, é um método para minimizar funções não lineares e 

não diferenciáveis em um espaço contínuo de busca. Inicialmente desenvolvido para 

otimização de problemas de domínio contínuo, diversos estudos apresentam este algoritmo 

aplicado também a problemas discretos (PAN; TASGETIREN; LIANG, 2008). 

O DE é um algoritmo que possui poucos parâmetros de controle e utilizando algumas 

operações aritméticas básicas é capaz de convergir para regiões promissoras do espaço de 
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busca e, em muitas classes de problemas, encontrar uma solução ótima (STORN; PRICE, 

1997).  

Conforme Cheng & Hwang (2001), a escolha do algoritmo DE para otimização 

numérica está baseada nas seguintes características: 

 É um algoritmo de busca estocástica, originário dos mecanismos de seleção natural; 

 Dificilmente fica preso em ótimos locais, pois busca a solução ótima global 

manipulando uma população de soluções, ou seja, buscando simultaneamente a 

solução em diferentes regiões do espaço de busca; 

 É muito eficaz para resolver problemas de otimização com função objetivo não 

contínua, pois não requer informação sobre suas derivadas; 

 Permite que os parâmetros de entrada e saída sejam manipulados como números 

ordinários reais (pontos flutuantes) sem processamento extra; 

 É eficaz trabalhando com populações pequenas. 

A principal ideia do DE é criar uma população de soluções candidatas, cada solução 

candidata é chamada de indivíduo, que é sucessivamente atualizada por meio de possíveis 

combinações dos seus componentes até a convergência. Essas combinações são operações de 

adição, subtração e troca de componentes entre indivíduos de uma população. Este algoritmo 

apresenta uma boa capacidade de convergência para regiões próximas do ótimo global, 

encontrando, muitas vezes, a solução ótima (STORN; PRICE, 1997). Ao longo das iterações, 

as possíveis soluções candidatas sofrem operações de mutação, cruzamento (crossover) e 

seleção, onde novas soluções candidatas são geradas. Parte dessas novas soluções são 

melhores que as soluções anteriores e após um determinado número de iterações, um ótimo 

local ou global pode ser atingido. 

De acordo com Segundo (2012), cada solução candidata é representada pelo vetor 

  
  ,    -

 , com            e          , onde   representam as gerações,    é o 

tamanho da população em um espaço  -dimensional,   é o número de indivíduos da 

população e   é o número de variáveis. Por exemplo, para um problema em que a função a ser 

otimizada possui duas dimensões tem-se      . Geralmente, esta população é criada por 

uma distribuição de probabilidade uniforme, quando não há nenhum conhecimento sobre o 

problema. Assim, a população segue uma evolução natural e o número de indivíduos 

permanece fixo durante o processo. 

O funcionamento do algoritmo dá-se da seguinte forma. Os indivíduos são 

inicializados de maneira aleatória em um espaço  -dimensional e é calculado o valor da 
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função objetivo de cada indivíduo, então o melhor indivíduo é encontrado (SEGUNDO, 

2012). 

Os operadores do DE se baseiam no princípio da evolução natural, cujos objetivos são 

manter a diversidade da população, evitar convergências prematuras e obter a melhor solução. 

Portanto, após a inicialização do algoritmo, a população sofre um processo de evolução 

através das etapas de mutação, cruzamento (crossover) e seleção, detalhadas a seguir. 

 

2.5.1 Mutação 

Na etapa de mutação, um novo vetor candidato, chamado de vetor mutante,   
 , é 

criado para cada vetor candidato   
  existente na população na geração  . O vetor mutante é 

calculado a partir da Equação (2.18). 

  
     

   (   
     

 )                                                                                                                 (    ) 

em que    ,     e     são indivíduos distintos escolhidos aleatoriamente em uma população 

com   .    deve ser maior ou igual a 4 para garantir uma quantidade suficiente de indivíduos 

para a execução do método. Os valores de   ,    e    representam índices inteiros mutuamente 

distintos entre si. 

A constante  , chamada fator de mutação, controla a amplitude da diferença entre dois 

indivíduos, sendo um número real positivo pertencente ao intervalo [0, 2]. Quanto mais alto o 

valor dessa constante, mais rápido o algoritmo chega a um ótimo. Contudo, um fator de 

mutação muito pequeno faz o algoritmo apresentar um tempo maior de convergência 

conseguindo refinar o espaço de busca próximo, porém pode levar o indivíduo a ficar 

estagnado em um ótimo local. Logo, o fator de mutação é um dos parâmetros mais 

importantes na Evolução Diferencial (STORN; PRICE, 1997). 

Intuitivamente, o efeito do sistema forma a distribuição da população no espaço de 

busca que é convergente no que diz respeito ao tamanho e a direção para áreas com elevada 

capacidade. Quanto mais próximo a população chega ao ótimo global, mais a distribuição vai 

encolher, reforçando a geração de pequenos vetores de diferença (ARDIA et al., 2011). Então, 

aplicado o fator de mutação, deve-se verificar se os valores de cada um dos componentes do 

indivíduo   
  estão respeitando os limites inferiores e superiores impostos e corrigi-los quando 

necessário. 
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2.5.2 Cruzamento (crossover) 

Após a operação de mutação, cada vetor mutante   
  sofre um processo de cruzamento 

com o respectivo vetor   
 , gerando um novo vetor, denominado vetor teste   

 . O cruzamento 

é inserido para aumentar a diversidade dos vetores de parâmetros que sofreram a mutação. 

Cada componente do vetor teste é formado pela cópia dos valores do respectivo componente 

do vetor   
  ou do vetor   

 . Para cada componente, ocorre, de forma aleatória, a escolha de 

qual vetor será feita a cópia do valor. O processo de cruzamento é descrito pela expressão 

(2.19). 

    
  ,

    
             

    
                      

                                                                                                    (    ) 

em que       é um número gerado de forma aleatória no intervalo [0, 1], com uma 

distribuição uniforme para cada componente   do vetor.    é a taxa de cruzamento, definida 

pelo usuário, que monitora a parcela de valores do vetor mutante que será utilizada. Logo, 

quanto maior for à taxa de cruzamento, maior será a possibilidade de se ter mais dimensões do 

vetor mutante no vetor teste (SEGUNDO, 2012). Normalmente, a taxa de cruzamento é 

escolhida no intervalo [0.8, 1], como descrito em Storn & Price (1995), e a mesma deve ser 

alta para aumentar a diversidade da população, alcançando-se assim melhores resultados. 

 

2.5.3 Seleção 

A seleção é feita entre o melhor indivíduo do vetor   
  e do vetor teste   

  para compor 

a nova população da geração    , a partir do valor da sua função objetivo. No caso de 

problemas de minimização, a seleção é feita através da Equação (2.20). 

  
    ,

  
      (  

 )   (  
 )

  
                           

                                                                                              (    ) 

O algoritmo repete as operações anteriores para cada um dos indivíduos da população 

após certo número de iterações. Encerradas as iterações, retorna-se o indivíduo com a melhor 

aptidão. O esquema básico do DE e seu algoritmo padrão são apresentados nas Figuras 2.3 e 

2.4, respectivamente. 

O algoritmo DE não usa hierarquia nem seleção proporcional. Ao contrário, o valor do 

vetor teste   
  é calculado e comparado com o valor do vetor   

 . Se o valor do vetor teste   
  

for menor que do vetor   
 , o vetor   

  da próxima geração será o vetor   
 . Caso contrário, o 

vetor   
  da próxima geração será o vetor   

  da geração atual. 
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O procedimento é finalizado quando se atinge o número máximo de gerações, critério 

de parada que tem sido mais utilizado nos métodos evolucionários e é previamente definido 

pelo usuário, sendo este o critério de parada adotado no presente estudo. Entretanto, outros 

critérios de parada podem ser adotados para encerrar o processo evolucionário, dentre os 

quais se destacam: o tempo de processamento, o número de avaliações da função objetivo, o 

valor final da função objetivo e o próprio monitoramento do usuário (SANTOS, 2009). Logo, 

o desempenho do algoritmo DE depende especialmente do tamanho da população   , da 

região de busca, da taxa de cruzamento    e também do fator de mutação  . 
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Figura 2.3 – Arquitetura DE 

Fonte: Adaptado de Santos (2009)  
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 Entrada:   : tamanho da população 

         : fator de mutação 

         : dimensão dos indivíduos 

            , -: limite superior de cada componente dos indivíduos 

            , -: limite inferior de cada componente dos indivíduos 

          : taxa de cruzamento 

             : número máximo de iterações 

1: Inicie aleatoriamente cada um dos indivíduos 

2: while Critério de parada não satisfeito do 

3:  for       até    do 

  

 Mutação – início 

4:   ,    e      números aleatórios entre   e   , distintos entre si 

5: for     até   do 

6:                (           ) 

7:                    if          , - then  

8:                                , -   
9: else if          , - then 

10:                                        , -   

11: end if 
12: end for  
 Mutação – fim 

   

 Cruzamento – início 

13: for     até   do 

14:          número aleatório entre   e   

15:                    if           then  

16:                                    

17: else 
18:                                          
19: end if 
20: end for  
 Cruzamento – fim 

  

 Seleção – início 

21: if  (    )   (    ) //Se a aptidão do indivíduo teste é melhor que a 

aptidão do indivíduo original then 

22:  for     até   do 

23:                                     
24: end for 
25: end if 
 Seleção – fim 

26: end for 
27: end while 
28: Retorne o melhor indivíduo da população 

 

Figura 2.4 – Algoritmo padrão DE 

Fonte: Segundo (2012) 
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Diferentes variações do algoritmo DE foram desenvolvidas e classificadas utilizando-

se a notação:         , onde   indica o método para selecionar o indivíduo que irá formar 

o vetor mutante;   indica o número de vetores diferenças usados para perturbar o indivíduo 

base;   indica o método de cruzamento usado para criar o vetor teste. 

No algoritmo padrão exposto na Figura 2.6,        aponta que o vetor base usado 

foi selecionado de forma aleatória (indivíduo    ). Quando       , tem-se outra opção que 

utiliza o melhor indivíduo da população. Como     aponta-se que foi realizada apenas 1 

diferença entre vetores (       ). Alternativamente, pode-se usar mais de uma diferença 

entre dois outros indivíduos, como por exemplo, entre o vetor base e o melhor indivíduo, 

então    . Com       indica-se que foi usado o método de cruzamento binomial, ou 

seja, a probabilidade de escolher cada um dos componentes do vetor teste depende de um 

número aleatório obtido usando uma distribuição uniforme. Outra alternativa seria utilizar o 

método de cruzamento exponencial,      , no qual probabilidade de escolher um 

componente do vetor teste decresce exponencialmente a cada novo componente analisado, 

sendo que o primeiro componente analisado não é necessariamente     (SEGUNDO, 2012).  

Mediante a ampla literatura envolvendo o algoritmo DE podem-se citar algumas 

aplicações, como o trabalho realizado por Karaboga & Ökdem (2004) que compararam o 

desempenho do algoritmo DE com algumas versões bem conhecidas de algoritmos genéticos. 

A partir dos resultados das simulações foi observado que a velocidade de convergência do DE 

foi mais significativa que dos algoritmos genéticos. 

Yuan et al. (2007) desenvolveram um método híbrido a partir de Evolução Diferencial 

para resolver problemas de otimização restrita. No método proposto, aplicou-se a teoria do 

caos para obter ajustes dos parâmetros associados com o DE. E a fim de lidar com as 

restrições de forma eficaz, as comparações entre soluções viáveis e inviáveis foram feitas de 

modo a fornecer uma direção de busca para a região viável. 

Zhang et al. (2008) propôs uma modificação no algoritmo DE para resolver problemas 

de otimização restrita. O método incorporou o ponto central da população no algoritmo DE, 

modificou o fator crossover do algoritmo e utilizou três critérios de seleção para orientar a 

busca na região viável. 

Ali, Pant & Abraham (2009) investigaram o efeito de gerar uma população inicial sem 

usar os métodos convencionais de geração de números aleatórios ou sequências quase 

aleatórias. Aplicou-se o método simplex não linear em associação a números pseudoaleatórios 

para gerar a população inicial para o DE. E os resultados numéricos mostraram que o sistema 
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proposto para gerar os números aleatórios melhora significativamente o desempenho do DE 

em termos de taxa de convergência. 

Zou et al. (2011) apresentaram uma nova modificação no algoritmo DE para resolver 

problemas de otimização com restrições, onde foi proposta uma alteração na taxa de 

cruzamento do algoritmo e, para qualquer solução, a taxa de cruzamento será ajustada em 

termos das informações de todas as soluções candidatas. Os autores concluíram que a 

modificação proposta no algoritmo produziu soluções melhores que os problemas relatados na 

literatura e pode ser uma alternativa eficiente para solucionar problemas de otimização 

restrita.  

Segundo (2012) apresentou um método, baseado no algoritmo DE, capaz de resolver 

satisfatoriamente problemas de programação em dois níveis sem a necessidade de requer a 

diferenciabilidade e linearidade do problema, ou seja, apresentou um método capaz de 

resolver problemas não diferenciáveis e não lineares. 

Li et al. (2015) propuseram uma abordagem preditiva para o mecanismo de 

reprodução de novos indivíduos para o algoritmo DE, apto a sair de regiões de ótimos locais. 

Neste caso, o DE utilizou um modelo distribuído, relativamente exploratório, para gerar novos 

indivíduos, tendo sua população distribuída ao longo da superfície a ser otimizada, 

característica importante na otimização de funções multimodais. Onde modelo distribuído 

significa que o mesmo possui flexibilidade na modelagem não paramétrica e na geração de 

distribuição individual, além dos novos indivíduos poderem ser gerados ao lado dos melhores 

indivíduos independente de sua distribuição. 

 

2.6 Método Bootstrap 

Desenvolvido por Efron (1979), o bootstrap é um método amplamente utilizado na 

obtenção de estimativas pontuais e intervalares, bem como na avaliação da acurácia de 

estimativas e testes. Consiste na aplicação do processo de estimação via reamostragem, a qual 

consiste em sortear com reposição dados pertencentes a uma amostra, de modo a formar 

novas amostras, sendo útil quando o cálculo de estimadores por métodos analíticos é 

complexo. Ou seja, bootstrap é um método de simulação que se baseia na construção de 

distribuições amostrais por reamostragem, visando a obtenção de estimativas pontuais ou 

intervalares empíricas para os estimadores dos parâmetros de interesse, através da 

reamostragem do conjunto de dados original. 

A ideia principal do método bootstrap é tratar a amostra original como se fosse a 

população de interesse e retirar várias amostras com reposição, isto é, reamostrar a amostra 
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original com reposição e para cada reamostra calcular a estimativa de interesse. Ao final da 

reamostragem tem-se diferentes estimativas para cada nova amostra, criando uma 

aproximação da população original. Para que a técnica bootstrap leve a resultados confiáveis, 

a amostra, que é tratada como se fosse a população que deu origem aos dados, deve ser 

coletada de maneira planejada, de modo a ser representativa. E da amostra original, uma 

observação pode surgir mais de uma vez na reamostra (MOORE; MCCABE; CRAIG, 2009). 

A técnica bootstrap é apropriada em situações nas quais os métodos tradicionais não 

são aplicáveis, por razões como: distribuição inadequada, distribuição da quantidade amostral 

de interesse não conhecida, heterogeneidade de variâncias, entre outras. Além disso, o uso do 

bootstrap também se justifica quando a teoria assintótica é intratável ou quando, mesmo 

viável, as aproximações assintóticas não são precisas para os tamanhos amostrais disponíveis 

(BASTOS, 2013). Assim, o método bootstrap não depende da distribuição original e não 

necessita de muitas suposições para estimar os parâmetros da distribuição de interesse 

(MANTEIGA; SÁNCHES; ROMO, 1994). 

O bootstrap pode ser implementado tanto de forma paramétrica quanto de forma não 

paramétrica. No caso não paramétrico, a amostragem é feita com reposição da amostra 

original. Nesse caso, supõe-se que as observações são obtidas da função de distribuição 

empírica, que designa uma massa de probabilidade igual a 
 

 
 para cada ponto amostral. E no 

caso paramétrico, a amostragem é feita a partir da distribuição ajustada às observações 

amostrais. Basicamente, quando se tem alguma suposição sobre a distribuição dos dados 

utiliza-se o bootstrap paramétrico e quando não se conhece a distribuição deve-se utilizar o 

bootstrap não paramétrico. 

De acordo com Casella & Berger (2008), o bootstrap não paramétrico difere do 

paramétrico, porque não se assume nenhuma forma funcional para a função densidade de 

probabilidade. Logo, o bootstrap não paramétrico está incumbido da produção de resultados 

confiáveis em circunstâncias nas quais as suposições relativas à distribuição de probabilidade 

da variável aleatória são questionáveis, porém, quando a distribuição de probabilidade for 

conhecida, o bootstrap paramétrico deve ser aplicado. 

 

2.6.1 Intervalo de Confiança Bootstrap 

O processo de inferência estatística de um parâmetro não pode simplesmente utilizar 

uma estimativa pontual  ̂, pois esta não apresenta medidas de precisão e confiança 

decorrentes do processo de estimação. Na estimação de intervalos de confiança, a precisão do 
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estimador e o erro de estimação são levados em consideração, permitindo atingir estimativas 

mais confiáveis (TACONELI, 2005). 

Logo, o método bootstrap aborda o cálculo do intervalo de confiança para os 

parâmetros e cálculo de  -valores quando outras técnicas não são aplicáveis, principalmente 

quando o número de amostras é reduzido.  

Segundo Efron & Tibshirani (1993), o método bootstrap pode ser uma técnica robusta 

quando se deseja construir um intervalo de confiança para as estimativas do parâmetro de 

interesse. Além do intervalo de confiança bootstrap convencional, existem outros métodos 

para calcular o intervalo de confiança bootstrap e eliminar problemas que geralmente 

aparecem quando se trabalha com amostras que não tenham distribuições parecidas com a 

distribuição normal. 

Existem muitas técnicas para o cálculo de intervalos de confiança bootstrap, Efron & 

Tibshirani (1993) apresentaram algumas classificações, como: o bootstrap padrão,  -bootstrap, o 

bootstrap studentizado e o bootstrap percentil, que também pode ser obtido com viés 

corrigido e acelerado (BCa - Bias Corrected and Accelerated). Como há diferentes maneiras 

de calcular intervalos de confiança bootstrap, uma das mais importantes é utilizando-se o 

método bootstrap percentil, que foi empregado na construção dos intervalos de confiança 

bootstrap neste estudo. 

O intervalo de confiança percentil é o mais simples e difundido entre os intervalos de 

confiança bootstrap. Foi criado por Efron (1979) e não faz suposição a respeito da 

distribuição do estimador. O uso desse intervalo baseia-se na tentativa de aproximar os 

percentis da distribuição de um estimador usando percentis gerados por bootstrap. 

Considere  ̂ um estimador de um parâmetro  . Tendo gerado um número   de reamostras 

bootstrap (  
    

      
 ), que originaram   estimativas para o parâmetro de interesse 

( ̂ 
   ̂ 

     ̂ 
 ), um intervalo de confiança percentil será determinado pelos percentis   e 

(   ) de  ̂ , função de distribuição de  ̂  (EFRON; TIBSHIRANI, 1993). Então, pode-se 

escrever este intervalo como expresso em (2.21). 

[ ̂  ( )  ̂  (   )]                                                                                                                      (    ) 

Sabendo que  ̂  ( ) refere-se ao  -ésimo percentil da distribuição bootstrap, o 

intervalo apresentado em (2.21) pode ser reescrito como na expressão (2.22). 

[ ̂ 
   ̂   

 ]                                                                                                                                             (    ) 

De acordo com Efron & Tibshirani (1993), as expressões (2.21) e (2.22) referem-se à 

situação ideal, onde o número de replicações bootstrap é infinita. Na prática, utiliza-se um 
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número finito   de reamostras bootstrap (  
    

      
 ) e, consequentemente, de   

estimativas bootstrap ( ̂ 
   ̂ 

     ̂ 
 ). Os percentis da distribuição de  ̂  possibilitam, 

finalmente, a construção de intervalos de confiança do tipo bootstrap percentil, como 

apresentado em (2.23). 

[ ̂( )
    ̂(   )

  ]                                                                                                                                       (    ) 

Portanto, o intervalo de confiança bootstrap percentil destaca-se devido à simplicidade 

do método e propriedade de invariância a transformações monótonas (MARTINEZ; 

LOUZADA-NETO, 2000). 

Diante das informações expostas neste capítulo foi proposto um modelo sujeito ao 

processo de reparo imperfeito, o PRG, que possibilita a modelagem de situações além do PR e 

de situações extremas à apresentada em um PNHP, quando o sistema retorna pior que estava 

antes da ocorrência da falha. No PRG, a distribuição mais utilizada é a Weibull. Entretanto, 

optou-se pela distribuição  -Exponencial, pois esta se destaca sobre a Weibull por 

caracterizar conjunto de dados que apresentam valores extremos e ajusta, mais 

adequadamente, dados que apresentam um comportamento de lei de potência. Além disso, à 

medida que os dados ficam cada vez mais extremos, a Weibull vai perdendo sua capacidade 

de modelagem, ao passo que a  -Exponencial mantém essa propriedade e ajusta os dados 

satisfatoriamente. Por conta desta flexibilidade de modelagem, o PRG e a distribuição  -

Exponencial foram utilizados para compor o modelo sugerido no capítulo a seguir. 
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3 MODELO PROPOSTO 

Neste capítulo, foi proposto um modelo para análise de sistemas reparáveis sujeitos 

aos processos de reparo imperfeito. 

Os tempos de falha foram modelados via PRG com base na distribuição  -

Exponencial, que mostra aspectos de uma lei de potência e melhor desempenho na 

caracterização de conjuntos de dados com valores extremos. E um componente individual foi 

analisado, aplicando-se então a abordagem Kijima tipo I. 

Como forma de viabilizar o uso da distribuição  -Exponencial no PRG propôs-se um 

procedimento para estimação dos seus parâmetros, que foi aplicado em dados de falha 

extraídos da literatura sobre o PRG. O procedimento de estimação adotado foi o método da 

máxima verossimilhança, pois é um procedimento analítico de maximização que se aplica a 

todas as formas de dados censurados ou completos, mas que apresenta a desvantagem de nem 

sempre chegar a expressões analíticas para os estimadores. Para resolver essa desvantagem e 

estimar os parâmetros do modelo foi utilizado o algoritmo Differential Evolution (DE). 

 

3.1 Estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros  -PRG 

Considerando-se que o tempo entre falhas segue uma distribuição  -Exponencial, o 

método da máxima verossimilhança para o PNHP com respeito à primeira falha e falhas 

subsequentes também se aplica ao PRG. Então, na primeira falha, a Equação (2.21) foi 

considerada e a fim de obter os estimadores de máxima verossimilhança, para o modelo  -

PRG proposto, utilizou-se a definição de probabilidade condicional da Equação (2.13). 

Então, assumindo a distribuição  -Exponencial na Equação (2.13), chegou-se à 

seguinte expressão: 

 (       )    
{  [  

 
(   )

]    [
     (   )

 ]}

 

  .
 
   

/

{  [  
 

(   )
]    [

          (   )
 ]}

 

  .
 
   

/

                                                      (   ) 

que simplificando resultou na função de distribuição apresentada na Equação (3.2). 

 (       )    
[  

(   )     
 ]

.
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 ]
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                                                                                                 (   ) 
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A Figura 3.1 apresenta a função de distribuição  -PRG para alguns valores de   e  . 

Em ambos os casos, a função crescente monotonicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Função de distribuição acumulada  -PRG 

 

Em seguida, derivando  (       ) em relação à     obtém-se a função densidade 

condicional do modelo  -PRG, dada pela Equação (3.3). 

 (       )  

(   )
  [  

(   )  
 ]

.
 
   

/

[  
(   )     

 ]
.
   
   /

                                                                                              (   ) 

Inserindo o modelo de idade virtual Kijima tipo I na Equação (3.3) chegou-se a 

 (       ) dada na Equação (3.4). Logo, as Equações (2.13) e (3.4) são válidas para as     

observações subsequentes após a primeira ocorrência de falha. 

 (       )  

(   )
  *  

(   )   (     ∑   
   
   )

 +

.
 
   

/

*  
(   )  ( ∑   

   
   )

 +

.
   
   

/
                                                            (   ) 

(b) 𝑞    

(a)   𝑞    
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Uma característica importante da distribuição  -Exponencial, especialmente no 

contexto de confiabilidade, é que sua função hazard rate não é necessariamente constante 

como ocorre para a distribuição Exponencial (SALES FILHO, 2016). Na verdade, buscou-se 

mostrar que no PRG, baseado na distribuição  -Exponencial, é possível modelar dois 

comportamentos adicionais para a taxa de falha. Para provar isso, primeiro definiu-se a função 

hazard rate,   ( )  
  ( )

  ( )
. 

  ( )  
(   )

 
*  

(   )  
 

+

.
   
   

/

                                                                                                      (   ) 

Portanto, a distribuição  -Exponencial é capaz de representar dois tipos diferentes de 

comportamentos para a função hazard rate, que depende dos valores do parâmetro  . Para os 

casos que      ,   ( ) é uma função monótona decrescente (Figura 3.2(a)), enquanto 

para os casos em que    ,   ( ) aumenta monotonicamente (Figura 3.2(b)).  
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Figura 3.2 – Função hazard rate  -PRG 

 

(a)   𝑞    

(b) 𝑞    
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3.2 Estimadores de máxima verossimilhança do PRG failure-terminated 

Casos failure-terminated são ocasiões em que os dados de falhas estão disponíveis até 

o momento de ocorrência da última falha (YAÑEZ; JOGLAR; MODARRES, 2002). Tendo 

em vista que a primeira falha não atende a função de probabilidade condicional, a função de 

verossimilhança é dada por: 

  ∏ (       )

 

   

  (  )    ∏ (       )

 

   

                                                                                               (   ) 

Substituindo as Equações (2.19) e (3.4) em (3.6) encontrou-se a função de máxima 

verossimilhança expressa a seguir. 
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E a função de log-verossimilhança correspondente, utilizada como função objetivo é 

dada na Equação (3.10). 
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)+                                                                                 (    ) 

O procedimento para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança seria 

diferenciar a função de probabilidade logarítmica com respeito a cada um dos parâmetros, 

igualar as derivadas a zero e resolver o sistema de equações resultante. Sendo este 

apresentado a seguir nas Equações (3.11), (3.12) e (3.13). 
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As Equações (3.11), (3.12) e (3.13) resultaram em um sistema de equações não 

lineares complexo e expressões analíticas para os estimadores não podem ser obtidas, 

exigindo assim métodos numéricos para sua solução. Portanto, para encontrar as estimativas 

de máxima verossimilhança dos parâmetros, este trabalho adotou o método de otimização DE, 

onde o problema de otimização solucionado é apresentado na Equação (3.14).  
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3.3 Solução numérica para as equações de máxima verossimilhança  -PRG 

Como mencionado, o sistema de equações para a estimação dos parâmetros por 

máxima verossimilhança do modelo PRG com base na distribuição  -Exponencial não 

apresentou solução analítica e, então, para solucionar tal desvantagem, utilizou-se o algoritmo 

DE. Portanto, a fim de avaliar o desempenho dos EMV’s e validar a exatidão das estimativas 

previstas pelo algoritmo DE foram realizadas simulações no software R versão 3.2.5, a partir 

dos dados de falha extraídos da literatura, apresentados a seguir nas Tabelas 3.1 e 3.7. 

A proposta clássica do algoritmo DE, chamada de              , foi adotada, onde 

     indica que o vetor mutado foi escolhido aleatoriamente,   indica que foi considerado 

apenas um vetor diferença na mutação e     significa que o método de cruzamento binomial 

foi usado, isto é, o cruzamento binomial aponta que a probabilidade de escolher cada um dos 

componentes do vetor teste depende de um número aleatório obtido usando uma distribuição 

uniforme. 

Nas simulações, três tamanhos para a população do DE foram adotados a fim de 

verificar a diversidade do modelo, ou seja, a capacidade de superar ótimos locais. Sendo eles: 

     ,        e       , que geraram valores para os parâmetros  ,   e   de forma a 

abranger os diferentes comportamentos da taxa de falha do modelo  -PRG. Contudo, o 

tamanho da amostra para o procedimento foi de 24, por se tratar do número de falhas 

apresentados nos exemplos a seguir. Assim, o algoritmo DE foi aplicado 1000 vezes sob uma 

amostra de bootstrap para reamostrar os dados de falha. Sendo assim, a reamostragem dos 

dados aplicada ao DE gerou 1000 estimativas para os parâmetros do modelo. 

Em cada amostra, calcularam-se as estimativas dos parâmetros maximizando a 

Equação (3.8) através do algoritmo DE. Isto é, números aleatórios foram gerados para os 

parâmetros  ,   e  . No caso do parâmetro de forma  , a distribuição foi entre 0 e 10, uma vez 

que quase todas as soluções são esperadas neste intervalo de valores. No caso de o parâmetro 

 , foi considerada uma distribuição uniforme entre -10 e 2. Para o parâmetro  , como 

informado no Capítulo 2, considerou-se um intervalo entre 0 e 1. Logo, esta seção exibe os 
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resultados da simulação para avaliar o desempenho dos EMV’s e obter intervalos de 

confiança bootstrap, assim como apresenta medidas descritivas e teste de normalidade para os 

diferentes tamanhos de amostra.  

 

3.3.1 Exemplo 1 

Como exemplo de uma análise failure-terminated, considerou-se o tempo entre as 

falhas de um compressor, apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Tempo entre falhas de um compressor 

Número de  

falhas 

Tempo entre 

falhas (h) 

Número de  

falhas 

Tempo entre 

falhas (h) 

1 3456 13 360 

2 1584 14 998 

3 236 15 656 

4 516 16 180 

5 1820 17 244 

6 452 18 1528 

7 432 19 44 

8 1264 20 3064 

9 3072 21 324 

10 384 22 1528 

11 2448 23 348 

12 32 24 336 

      Fonte: Yañez, Joglar & Modarres (2002) 

 

Uma vez aplicado o algoritmo de otimização DE, foram realizadas 1000 repetições 

chegando-se as estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros de  ,  ,   e para a 

função de log-verossimilhança  , dos diferentes tamanhos de amostra, as quais estão expostas 

na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros  ,   e   para o Exemplo 1 

Parâmetros                     

 ̂ 336.244 243.977 183.126 
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 ̂ 0.968 0.982 0.555 

 ̂ 0.453 0.585 0.018 

 ̂ 3091.281 6529.021 212.494 

 

 

Observando a Figura 3.3, notou-se que a distribuição dos parâmetros  ,   e   pode ser 

considerada assimétrica, com concentração à esquerda no parâmetro  . 

No caso do parâmetro   observou-se que a altura da caixa em        é menor que 

a altura da caixa em       e       , indicando que        é mais homogênea, 

apesar dos valores atípicos. De fato,        ocupa um espaço menor na escala de valores 

do parâmetro   que o espaço ocupado por       e       . Finalmente, através da 

comparação dos boxplots para os diferentes tamanhos de população do algoritmo DE 

concluiu-se que para o parâmetro   as populações são homogêneas nos três tamanhos 

populacionais, já para o parâmetro   a população        ocupa um espaço menor na escala 

de valores deste parâmetro que o espaço ocupado por       e       . 

Além disso, nas simulações executadas, o método bootstrap não eliminou os valores 

discrepantes, como mostra a Figura 3.3. Dessa forma, mesmo existindo valores atípicos, o 

processo de simulação manteve as características dos dados iniciais, de modo que 

informações sobre as falhas não foram perdidas. 
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Figura 3.3 – Boxplot das 1000 amostras bootstrap dos parâmetros  ,   e   para os diferentes tamanhos 

amostrais - Exemplo 1 

 

Na Tabela 3.3 são apresentadas a média, a mediana e o desvio padrão das estimativas 

de máxima verossimilhança para os parâmetros de  ,   e  , bem como para a função de log-

verossimilhança  . Em      , pode-se observar que para  ̂ a média foi 610.431 com 

desvio padrão 387.639. Para       , em  ̂ a média foi igual a 0.496 e a mediana igual a 

0.539. Quando       , para  ̂, foram encontrados média e desvio padrão iguais a 

9415.701 e 15374.360, respectivamente. Portanto, concluiu-se que os desvios padrões são 

baixos nas estimativas de  ̂ e  ̂, indicando pouca dispersão nestes parâmetros. 

 

 

 

 

 

(a) Parâmetro  𝜂 (b) Parâmetro  𝑞 

(c) Parâmetro  𝑟 
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Tabela 3.3 – Estatística descritiva das estimativas de máxima verossimilhança para as 1000 réplicas no DE 

para o Exemplo 1 

(a)       

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 610.431 548.459 387.639 

 ̂ 0.395 0.955 1.619 

 ̂ 0.518 0.543 0.326 

 ̂ 1769.952 691.936 4113.146 

 

(b)        

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 447.982 408.629 301.941 

 ̂ 0.496 0.539 0.605 

 ̂ 0.251 0.056 0.330 

 ̂ 2287.601 -1.166 6398.946 

 

(c)        

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 110.650 75.299 104.187 

 ̂ 0.784 0.990 0.340 

 ̂ 0.480 0.567 0.373 

 ̂ 9415.701 6357.689 15374.360 

 

As Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 revelam mais sobre o comportamento dos parâmetros  ,   e 

 , onde   apresentou assimetria a direita,   apresentou unimodalidade em zero e   mostrou-se 

assimétrico à direita em       . Logo, foi possível observar uma não normalidade nos 

parâmetros. 
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Figura 3.4 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para        
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Figura 3.6 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para        

 

A ausência de normalidade observada nas Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 foi confirmada através 

dos  -valores apresentados na Tabela 3.4, ao nível de significância de 5%, que correspondem 

ao teste Kolmogorov-Smirnov, cuja estatística observa a máxima diferença absoluta entre a 

função de distribuição acumulada assumida para os dados, no caso a normal, e a função de 

distribuição empírica dos dados. 

 

Tabela 3.4 – Teste Kolmogorov-Smirnov para o Exemplo 1 

(a)       

Parâmetros Estatística  -valor 

  1.000 < 2,2e-16 

  0.483 < 2,2e-16 

  0.500 < 2,2e-16 

 

(b)        

Parâmetros Estatística  -valor 

  1.000 < 2,2e-16 

  0.494 < 2,2e-16 

  0.500 < 2,2e-16 

𝜂 𝑞 

𝑟 
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(c)        

Parâmetros Estatística  -valor 

  0.991 < 2,2e-16 

  0.667 < 2,2e-16 

  0.501 < 2,2e-16 

 

Sabendo-se que a suposição mais natural a ser feita na construção de intervalos de 

confiança é que a mesma segue a distribuição normal, as Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 e os resultados 

do teste Kolmogorov-Smirnov ilustraram não normalidade nos parâmetros. Diante disso, 

utilizou-se o intervalo de confiança bootstrap baseado nos percentis, por ser uma técnica 

robusta e não fazer suposição a respeito da distribuição do estimador.  

Os intervalos de confiança bootstrap paramétrico são apresentados na Tabela 3.5, 

onde todos os intervalos foram construídos considerando um nível de confiança igual a 95%. 

Logo, através da tabela foi possível verificar que para os casos simulados do parâmetro  , à 

medida que    aumenta o comprimento dos intervalos diminui, o que é esperado devido à 

propriedade de consistência dos EMV’s. No geral, foi possível concluir que, para tamanhos 

populacionais maiores do algoritmo DE, a abordagem bootstrap tende a fornecer estimativas 

intervalares semelhantes para os parâmetros  -PRG. 

 

Tabela 3.5 – Intervalos de confiança bootstrap paramétrico percentil para o Exemplo 1 

 IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) 

      [91.166, 1303.822] [-3.090, 0.995] [0.042, 0.978] [-249.925, 6912.525] 

       [44.571, 975.177] [0.019, 0.998] [0.015, 0.942] [-157.880, 10869.330] 

       [8.657, 348.131] [0.030, 0.999] [0.013, 0.986] [-69.164, 29912.300] 
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3.3.2 Exemplo 2 

Para um segundo exemplo de análise failure-terminated, considerou-se os dados de 

falhas relacionadas com o U.S.S. Halfbeak No. 3 principal motor de propulsão, também 

extraído de Yañez, Joglar & Modarres (2002), e apresentados na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Tempo entre falhas para o motor de propulsão U.S.S. Halfbeak’s  

Número de  

falhas 

Tempo 

entre falhas 

Número de  

falhas 

Tempo 

entre falhas 

1 860 13 367 

2 1608 14 2758 

3 1134 15 355 

4 2703 16 1084 

5 645 17 855 

6 95 18 280 

7 1278 19 490 

8 605 20 945 

9 344 21 105 

10 1054 22 127 

11 680 23 61 

12 405 24 326 

      Fonte: Yañez, Joglar & Modarres (2002) 

 

Uma vez aplicado o algoritmo de otimização DE, novamente foram realizadas 1000 

repetições chegando-se as estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros de  ,  , 

  e para a função de log-verossimilhança  , exibidas na Tabela 3.7. Logo, a relação entre 

esses parâmetros, resulta na função hazard rate,   ( ), exibida na Figura 3.7, onde   ( ) é 

uma função monótona crescente. 

 

Tabela 3.7 – Estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros  ,   e   para o Exemplo 2 

Parâmetros                     

 ̂ 436.584 50.278 274.728 

 ̂ 0.120 0.865 0.462 

 ̂ 0.122 0.035 0.037 
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 ̂ -191.900 14.935 -32.019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Função hazard rate para o Exemplo 2 

 

Observando a Figura 3.8, notou-se que a distribuição de  ,   e   pode ser considerada 

assimétrica com concentração à direita nos parâmetros   e  , e assimétrica com concentração 

à esquerda no parâmetro  . 

No caso do parâmetro   observou-se que a altura da caixa em        e        

são menores que a altura da caixa para      , indicando que        e        são 

mais homogêneas, apesar dos valores atípicos. De fato, as populações        e        

ocupam um espaço menor na escala de valores do parâmetro   que o espaço ocupado por 

     . Logo, através da comparação dos boxplots para os diferentes tamanhos 

populacionais do algoritmo DE, concluiu-se que para o parâmetro   as populações são 

homogêneas, enquanto para o parâmetro   tem-se que       e        são mais 

homogêneas que       . 

Além disso, nas simulações executadas, o método bootstrap não eliminou os valores 

discrepantes, como mostra a Figura 3.8. Dessa forma, mesmo existindo valores atípicos, o 

processo de simulação manteve as características dos dados iniciais, de modo que 

informações sobre as falhas não foram perdidas. 
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Figura 3.8 – Boxplot das 1000 amostras bootstrap dos parâmetros  ,   e   para os diferentes tamanhos 

amostrais - Exemplo 2 

 

Já na Tabela 3.8 são apresentadas a média, a mediana e o desvio padrão das 

estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros de  ,   e  , bem como para a 

função de log-verossimilhança  . Quando      , observou-se que para  ̂ a média foi 

335.250 com desvio padrão 194.891. Para       , em  ̂ a média foi igual a 0.589 e a 

mediana igual a 0.957. Quando       , as médias 0.280 e 5831.102 e desvios padrão 

0.362 e 12052.680 foram encontrados em  ̂ e  ̂, respectivamente. Então, foi possível concluir 

que os parâmetros apresentaram um comportamento assimétrico, como exibido na Figura 3.8, 

pois suas médias e medianas não são iguais, e os desvios padrões são baixos nas estimativas 

de  ̂ e  ̂, indicando pouca dispersão nestes parâmetros. 

 

 

 

 

(a) Parâmetro  𝜂 (b) Parâmetro  𝑞 

(c) Parâmetro  𝑟 
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Tabela 3.8 – Estatística descritiva das estimativas de máxima verossimilhança para as 1000 réplicas no DE 

para o Exemplo 2 

(a)       

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 335.250 321.388 194.891 

 ̂ 0.111 0.569 1.806 

 ̂ 0.371 0.237 0.330 

 ̂ 1179.117 -31.562 3283.108 

 

(b)        

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 234.113 198.705 172.984 

 ̂ 0.589 0.957 0.708 

 ̂ 0.395 0.311 0.371 

 ̂ 3534.589 1075.212 6824.125 

 

(c)        

Parâmetros Média Mediana 
Desvio 

padrão 

 ̂ 244.818 180.334 207.495 

 ̂ 0.613 0.667 0.372 

 ̂ 0.280 0.038 0.362 

 ̂ 5831.102 144.620 12052.680 

 

As Figuras 3.9, 3.10 e 3.11 revelam mais sobre o comportamento dos parâmetros  ,   

e  , onde   apresentou assimetria a direita,   apresentou unimodalidade em zero e   decresce 

bruscamente, mostrando-se assimétrico à direita. Logo, foi possível constatar uma não 

normalidade nos parâmetros. 
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Figura 3.9 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para       

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para        
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Figura 3.11 – Distribuição dos parâmetros  ,   e   para        

 

A ausência de normalidade observada nas Figuras 3.9, 3.10 e 3.11 foi confirmada 

através dos  -valores apresentados na Tabela 3.9, ao nível de significância de 5%, que 

correspondem ao teste Kolmogorov-Smirnov, cuja estatística observa a máxima diferença 

absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida para os dados, no caso a normal, 

e a função de distribuição empírica dos dados. 

 

Tabela 3.9 – Teste Kolmogorov-Smirnov para o Exemplo 2 

(a)       

Parâmetros Estatística  -valor 

  0.999 < 2,2e-16 

  0.425 < 2,2e-16 

  0.501 < 2,2e-16 

 

(b)        

Parâmetros Estatística  -valor 

  0.998 < 2,2e-16 

  0.495 < 2,2e-16 

  0.501 < 2,2e-16 

 

𝜂 𝑞 

𝑟 
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(c)        

Parâmetros Estatística  -valor 

  0.997 < 2,2e-16 

  0.500 < 2,2e-16 

  0.500 < 2,2e-16 

 

Sabendo-se que a suposição mais natural a ser feita na construção de intervalos de 

confiança é que a mesma segue distribuição normal, as Figuras 3.9, 3.10 e 3.11 e os resultados 

do teste Kolmogorov-Smirnov ilustraram não normalidade nos parâmetros. Diante disso, 

utilizou-se o intervalo de confiança bootstrap baseado nos percentis, por ser uma técnica 

robusta e não fazer suposição a respeito da distribuição do estimador. 

Os intervalos de confiança bootstrap paramétrico são apresentados na Tabela 3.10, 

onde todos os intervalos foram construídos considerando um nível de confiança igual a 95%. 

Logo, através da tabela foi possível verificar que para os casos simulados, o comprimento dos 

intervalos diminui à medida que    aumenta, o que é esperado devido à propriedade de 

consistência dos EMV’s. No geral, foi possível concluir que, para tamanhos populacionais 

maiores do algoritmo DE, a abordagem bootstrap tende a fornecer estimativas intervalares 

semelhantes para os parâmetros  -PRG. 

 

Tabela 3.10 – Intervalos de confiança bootstrap paramétrico percentil para o Exemplo 2 

 IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) IC ( , 0.95) 

      [50.023, 673.058] [-4.203, 0.995] [0.024, 0.954] [-233.094, 5657.647] 

       [20.613, 574.292] [0.024, 0.998] [0.016, 0.968] [-168.267, 13896.560] 

       [19.838, 690.614] [0.020, 0.999] [0.011, 0.959] [-57.682, 25060.040] 
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4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi proposta uma estimação por máxima verossimilhança para o caso 

failure-terminated do PRG utilizando o modelo de idade virtual Kijima tipo I, onde a 

distribuição  -Exponencial foi introduzida como uma proposta de modelo para dados de falha 

no contexto relevante da confiabilidade. Embora a distribuição Weibull seja amplamente 

utilizada no PRG, a  -Exponencial traz flexibilidade para o modelo, devido ao índice 

entrópico   afetar a forma da modelagem, por ter a capacidade de modelar valores extremos 

uma vez que sua cauda é mais pesada. 

Devido à complexidade em se encontrar soluções analíticas para os parâmetros do 

modelo através da estimação por máxima verossimilhança, uma solução heurística foi 

utilizada para sanar tal deficiência. O método escolhido, Differential Evolution (DE), provou 

ser uma ferramenta eficaz para a solução de tal problema de otimização não linear. 

A metodologia proposta foi validada em uma série de experimentos de simulação, 

cujos método bootstrap paramétrico foi utilizado e combinado com o algoritmo DE, de modo 

a obter estimativas de máxima verossimilhança e intervalos de confiança baseados nos 

percentis.  

As experiências de simulação executadas nos parâmetros  -PRG, através do algoritmo 

evolucionário DE, foram aplicadas a exemplos de falha extraídos de Yañez, Joglar & 

Modarres (2002) da literatura sobre o PRG, e os resultados obtidos mostraram que à medida 

que o tamanho amostral aumenta, o comprimento dos intervalos de confiança e os valores das 

estimativas de  ,   e   via máxima verossimilhança diminuem. Além disso, nas simulações 

realizadas, a função hazard rate dos exemplos caracterizou-se por uma curva monótona 

crescente e o método bootstrap não eliminou os valores discrepantes, portanto, mesmo 

existindo valores atípicos, o processo de simulação manteve as características dos dados 

iniciais, de modo que informações sobre as falhas não foram perdidas. 

E comparando o valor do parâmetro de rejuvenescimento,  , ajustado com a 

distribuição Weibull em Yañez, Joglar & Modarres (2002), em relação ao valor de   ajustado 

para os mesmos dados com o modelo proposto neste estudo, observou-se que o primeiro e 

segundo exemplo mostraram um menor valor e uma melhor qualidade no ajuste do   com o 

modelo  -PRG. Logo, como os experimentos numéricos, para os três tamanhos de amostra 

considerados, forneceram baixos desvios padrão para as estimativas dos parâmetros e também 

para a log-verossimilhança, evidencia a capacidade do DE em fornecer estimativas coerentes 
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para os parâmetros do modelo  -PRG implementado e boas soluções para o problema de 

máxima verossimilhança relacionado aos dados de falha investigados. 

 

4.1 Sugestões de trabalhos futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se os seguintes avanços na presente 

pesquisa: estimar os parâmetros do modelo sugerido através de Inferência Bayesiana e 

comparar com os obtidos por máxima verossimilhança, obter algoritmos para simulação de 

reparos imperfeitos aplicando-se a abordagem Kijima tipo II no modelo proposto, modelar as 

funções objetivo considerando múltiplos modos de falha, considerar intervalos de manutenção 

preventiva, incluir outras variáveis de decisão que possam ser interessantes para decisões em 

políticas de substituição com reparos imperfeitos, e procurar novos algoritmos de otimização 

a fim de verificar se estes fornecem melhores resultados para a consistência das estimativas. 

Para modelar reparos imperfeitos da abordagem Kijima tipo II, pode-se utilizar algum 

método de estimação dos parâmetros PRG, como é possível observar nos trabalhos de Yañez, 

Joglar & Modarres (2002) e Mettas & Zhao (2005), que desenvolveram um modelo baseado 

em EMV’s, ou propor um modelo bayesiano como desenvolvido por Groen (2002) e Rocha 

(2006), a depender das características dos dados disponíveis. Além disso, também será 

necessário realizar uma Transformação Inversa para a geração dos tempos de falha, de modo 

que a atuação do parâmetro de rejuvenescimento   esteja relacionada ao modelo Kijima tipo 

II.
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