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RESUMO 

 

Resumo. A complexidade crescente dos sistemas produtivos, aliada a necessidade cada 

vez maior de se reduzir os custos de produção, e aumentar a eficiência de equipamentos e 

sistemas, têm alavancado o desenvolvimento de modelos de otimização, não apenas para as 

funções de produção, mas também para as funções de apoio ao processo produtivo, como é o 

caso da manutenção. Alinhada a este fato, esta dissertação tem a proposta de realizar um 

estudo, acerca da manutenção preditiva, em componentes sujeitos a um processo de 

degradação. Aqui, são explicitados alguns dos principais modelos encontrados na literatura, 

para a modelagem deste processo, com a finalidade de se construir uma estrutura de decisão, 

para o estabelecimento de uma política de inspeção, com base nestes parâmetros de 

degradação. Partindo da constatação de que um modelo de degradação, direta ou 

indiretamente, relaciona esse processo físico à distribuição do tempo de vida de um 

determinado item, a análise realizada neste trabalho, insere, ao escopo do modelo de inspeção 

Delay Time, um modelo de degradação, para modelar o tempo no qual um determinado 

componente permanece no estado defeituoso, avaliando as conseqüências em termos dos 

custos da manutenção e do downtime do componente, tomando uma decisão acerca da 

periodicidade com que as inspeções devem ser realizadas.  

Palavras Chaves: Manutenção Preditiva, Políticas de Inspeção, Modelos de 

Degradação, Delay Time, Modelos de Decisão. 
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ABSTRACT 

 

Abstract. The increasing complexity of production systems, coupled with the growing 

need to reduce production costs and improve equipment and systems efficiency, have boosted 

the development of optimization models, not only for the production functions, but also for 

the functions that support this process, such as maintenance. Lined with this fact, this 

dissertation has the intent to conduct a study on a predictive maintenance, for components 

subject to a degradation process. Here, some of the main models found in literature, for 

modeling this process, are explained, in order to build a decision structure for the 

establishment of an inspection policy, based on a degradation parameter. Observed that a 

degradation model, directly or indirectly, relates this physical process to the lifetime 

distribution of a particular item, the analysis presented in this work, inserts, to the scope of 

Delay Time inspection model, a degradation structure, to model the period of time at which a 

particular component remains on the defective state, considering the consequences in terms of 

maintenance costs and component downtime, and making a decision about the frequency with 

which inspections should be performed. 

Keywords: Predictive Maintenance, Inspection Policies, degradation models, Delay 

Time, Decision Models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os desenvolvimentos tecnológicos e sociais ocorridos, sobretudo, durante e após a 

segunda guerra mundial trouxeram modificações nos mais diversos ramos da sociedade. Na 

área industrial, os sistemas produtivos foram sendo incrementados com novas formas de 

produção cada vez mais mecanizadas, automatizadas e complexas, gerando a necessidade de 

uma gestão, na mesma proporção, mais enxuta e sofisticada sobre estes sistemas. Assim, à 

medida que o maquinário foi tomando o lugar dos trabalhadores nas linhas de produção, esta, 

passou a ser muito mais exigida, quanto à eficiência e segurança de seus processos. Ainda, 

modificações no âmbito de certificações, garantias e do desenvolvimento sustentável 

trouxeram a indústria ao patamar de evolução e competitividade que hoje se pode verificar, 

medido não apenas a partir das maiores margens de lucratividade e qualidade dos seus 

produtos e/ou processos, mas também na maneira como esta trata os seus consumidores e 

como se relaciona com o meio ambiente. 

Paralelamente a este desenvolvimento ocorrido na indústria e no sistema produtivo das 

corporações, porém, explicitamente associado a ele, desenvolveu-se a manutenção. Outrora 

tratada como um fator dispendioso e desnecessário dentro das organizações (Pinjala et al., 

2006), a manutenção assume hoje um papel estratégico no parque produtivo da empresa, 

apoiando e suprindo as necessidades por confiabilidade, disponibilidade e qualidade dos 

equipamentos e produtos, bem como reduzindo custos associados a defeitos e falhas de 

equipamentos cruciais ao processo produtivo.    

Neste contexto, o desenvolvimento das diversas técnicas, políticas e abordagens de 

manutenção, propõem o estabelecimento de regras que venham a garantir que o 

funcionamento da produção seja feita de maneira contínua, minimizando as interferências 

ocasionadas por quebras ou mau funcionamento dos equipamentos e sistemas. A Política de 

Manutenção Programada (definida no capítulo 2), que é particularmente estudada por este 

trabalho, destaca-se hoje como uma importante ferramenta no cumprimento desta meta.  
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1.1 Justificativas para a Realização deste Trabalho    

Reconhecida por Christer (1984) apud Scarf (1997) como tendo um tardio 

desenvolvimento, a manutenção, é, ainda hoje, visualizada por muitos como sendo uma 

atividade marginal, muito devido ao fato de suas ações serem tomadas sobre a planta 

industrial e não sobre os produtos (Scarf, 1997). Entretanto, este último autor classifica como 

sendo significantes as oportunidades de redução de custos proporcionadas por esta atividade, 

enquanto que Park et al. (2000) atenta para o fato de que uma política ótima de manutenção 

programada pode, também, trazer melhoras significativas à produtividade da empresa. Sendo 

assim, a realização de um trabalho atual na área de manutenção, por si só encontra 

justificativas, devido ao ambiente competitivo experimentado pelas empresas hoje.   

1.1.1 Manutenção e Custo 

O aumento dos dispêndios com as atividades de manutenção, que segundo Maggard e 

Rhyne (1992) e Mobley (1990) apud Pinjala et al. (2006), representam de 15-40% dos custos 

totais da produção legitimam a força que tem, atualmente, o desenvolvimento de modelos 

tanto qualitativo como quantitativo das ações de manutenção. Só nos EUA, de acordo com 

Gebraeel e Lawley (2008), são gastos cerca de 200 bilhões de dólares a cada ano com a 

manutenção de plantas industriais, e, uma estimativa de aproximadamente 30% deste valor é 

resultado da ineficiência das ações de manutenção, tais como: uma parada não programada 

devido a uma falha; a ausência de equipamentos sobressalentes suficientes, para a substituição 

imediata dos equipamentos faltosos; e devido à utilização de políticas de substituição não 

adequadas. Estes são alguns dos fatores que ajudam a explicar o crescente número de 

trabalhos e modelagens para a manutenção, que tem por objetivo a minimização dos custos 

relacionados às ações de manutenção nas empresas.  

1.1.2 O Estudo dos Processos de Degradação  

 

Por tudo que foi relatado até aqui, e, agora, especificamente, tratando dos modelos 

matemáticos para a manutenção (objeto deste trabalho), verifica-se, que estes, adentram o 

século 21 com novos desafios, à medida que se propõem ao fornecimento de um suporte 

significativo à gestão dos sistemas produtivos das empresas, especificamente, modelando 

quantitativamente as ações de manutenção. Dessa maneira, qualquer tipo de modelo, 

consistente, que venha a contribuir na redução das interrupções da produção (ocasionadas por 
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defeitos e falhas) e, conseqüentemente, acarrete em um sensível aumento na confiabilidade e 

na disponibilidade dos sistemas, reduzindo os seus custos operativos, deve ser levado em 

consideração. 

Neste espírito, essa dissertação vem a fazer uma contribuição, na proporção que se 

dedica ao estudo de um dos mecanismos de falha mais evidentes e inevitáveis, aos quais estão 

expostos os dispositivos: a degradação. De acordo com Hosseini et al. (1999), a deterioração 

surge como uma conseqüência do desgaste cumulativo, fadiga, corrosão e erosão surgidos no 

transcorrer do tempo de vida operacional dos equipamentos e sistemas. De forma semelhante, 

porém, mais ampla, Sudret (2008) define a degradação como sendo a perda de certas 

propriedades ao longo do tempo, como um resultado de processos químicos, físicos ou 

mecânicos (ou de combinações dos mesmos). 

O processo da degradação tem sido mais comumente estudado e aplicado para se avaliar 

a confiabilidade de produtos, através da utilização de dados da medida de performance destes 

produtos, em testes acelerados. A vantagem, em se realizar testes acelerados a partir de dados 

de degradação, com relação aos dados de tempo de vida, usualmente utilizados para se 

estimar a confiabilidade de um produto, segundo Nelson (1990), diz respeito ao fato de que os 

dados da degradação da performance podem ser analisados bem mais cedo do que os dados 

relativos  a  falha dos equipamentos – dado que as medidas de perda de performance (ou seja, 

da degradação) podem ser colhidas em pouco tempo, ao passo que a avaliação do tempo de 

vida requer esperar que o equipamento venha a falhar. Além disso, pode-se extrapolar os 

dados da degradação da performance para se estimar o tempo no qual o equipamento atinge o 

limiar de falha (Nelson, 1990). Também, esses testes de degradação da performance resultam 

em estimativas mais acuradas da confiabilidade dos produtos (Nelson, 1990).  

Outra justificativa, para o estudo deste fenômeno, em nível industrial, evidencia-se, 

devido a questões de segurança, sobretudo nos trabalhos apresentados para modelar os 

processos de deterioração em plantas nucleares (ver Kobayashi, 2002; Norris et al.,1999 e 

Stock et al., 1994), indústrias de geração de energia e indústrias químicas, onde os impactos 

ocasionados por um defeito ou uma falha podem resultar em verdadeiras catástrofes.       

Portanto, a este processo depreciativo, ao qual, inevitavelmente, todos os dispositivos, 

equipamentos e sistemas estão sujeitos (à medida que o tempo passa) se dedica parte deste 

trabalho, trazendo uma diferenciação sobre os principais modelos propostos para representar 

esse fenômeno, e uma modelagem para a programação de inspeções, no intuito de diminuir os 
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efeitos da degradação sobre os dispositivos, proporcionando vantagens nos campos da 

redução dos custos e no aumento da confiabilidade e da disponibilidade dos sistemas. 

A política de inspeção, produto final, que será desenvolvida aqui, faz utilização de um 

modelo relativamente novo, o Modelo Delay Time. Esta abordagem tem se mostrado bastante 

eficiente na sua utilização para o agendamento de manutenções programadas (mais 

argumentos acerca dos motivos para a escolha deste modelo são apresentados no Capítulo 3).  

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

Os objetivos gerais deste trabalho referem-se a fornecer uma contribuição de material 

quantitativo à pesquisa operacional, à gestão e ao planejamento da manutenção, levando em 

consideração o Processo da Degradação. Assim como visa servir de inspiração para que 

trabalhos futuros sejam desenvolvidos na área.      

 

1.2.2 Objetivo Específico 

Os objetivos específicos consistem no estabelecimento de um modelo para a 

determinação da periodicidade para a realização de inspeções, fornecendo um suporte às 

decisões da manutenção, e explorar as diferenças entre os modelos clássicos utilizados na 

modelagem da degradação.  

 

 

 

 

1.3 Limitações do Estudo  

 

O modelo foi desenvolvido para ser uma modelagem matemática alternativa e não 

direcionada a uma aplicação, neste primeiro momento, muito embora tenha um visível 

potencial para a aplicação em sistemas sujeitos aos processos de degradação descritos e 

quantificados por ele. Argumentos fundamentalmente probabilísticos e estatísticos foram 
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utilizados para a modelagem matemática da degradação, ou seja, dados reais de degradação 

não foram utilizados por este modelo para representar este processo.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Além desse capítulo introdutório, que propõe uma visão geral sobre o que será 

desenvolvido pelo trabalho, o Capítulo 2 faz um breve histórico da evolução da manutenção 

ao longo dos tempos, e, também, confere significado a uma série de termos normatizados, que 

serão abordados de maneira constante aqui.  Também, apresenta uma pequena revisão teórica 

de alguns aspectos quantitativos que se farão necessários para a compreensão do modelo que 

será proposto por esta dissertação, como por exemplo, os aspectos quantitativos da teoria da 

confiabilidade e da taxa de falhas.  

Seguindo, o Capítulo 3, trata da fundamentação teórica. Neste capítulo é feita uma 

revisão bibliográfica dos três assuntos que fundamentam este trabalho: as Políticas de 

Inspeção, o Modelo Delay Time (DTM) e as Modelos de Degradação (DM). A revisão acerca 

das políticas de inspeção é feita de maneira bastante sucinta, mostrando apenas alguns tipos 

de aplicação e fazendo algumas discussões acerca de sua teoria. A maior ênfase deste 

capítulo, portanto, fica por conta da conceituação, suposições e aplicações do DTM e dos 

Modelos de Degradação, para estes últimos são ainda apresentados diferentes tipos de 

abordagens usadas para descrever este fenômeno. Nesta parte do trabalho, também se procura 

descrever os aspectos quantitativos da teoria da Utilidade Multiatributo, que confere um 

fechamento à política de inspeção que esta dissertação propõe. 

No Capítulo 4 são feitas as suposições e apresentações quantitativas do modelo de 

inspeção. A política de inspeção que será apresentada procura convergir, na estrutura do 

Modelo Delay Time, um modelo de degradação que descreva, estatisticamente, o estado 

defeituoso proposto pela teoria de Christer e Waller (1984), e assim estabelecer uma 

periodicidade ótima para a realização das inspeções. Um exemplo numérico é construído ao 

longo de todo o capítulo, de forma a dar contornos mais concretos à aplicação teórica que se 

desenvolve. 

Finalmente, o Capítulo 5 discute algumas suposições e a forma com que a aplicação foi 

realizada, ou seja, é constituído de observações acerca do modelo, conclusões, comparações 
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com outros modelos de políticas de inspeção, direções futuras e sugestões para o estudo do 

DTM, dos modelos de degradação e das políticas de inspeção.   

O capítulo 6 compõe-se de todas as referências bibliográficas que foram utilizadas 

durante o desenvolvimento desta dissertação.   
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2 A MANUTENÇÃO 

 

 

2.1 Introdução 

O objetivo fundamental deste capítulo é o de fazer algumas definições extremamente 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho, como é o caso dos termos Manutenção, 

Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Manutenção Preditiva e Item. Também, 

almeja definir e tratar quantitativamente de fatores intrínsecos à manutenção, tais como: 

Confiabilidade, Disponibilidade, Mantenabilidade, que também serão explorados no 

decorrer deste trabalho. Por fim, tem o intuito de mostrar, e deixar clara, a diferença existente 

entre uma Falha e um Defeito, dois conceitos fundamentais para a utilização do modelo do 

Delay Time (que será esclarecido no capítulo 3).  

Secundariamente, faz-se aqui, nas primeiras seções deste capítulo, um rápido relato 

acerca da evolução da engenharia de manutenção, mostrando como se diversificaram as suas 

políticas e como aumentou a aceitação e a importância da manutenção dentro das grandes 

corporações, muito devido às vantagens potenciais e benefícios proporcionados pela adequada 

gestão desta função. 

Por fim, as últimas seções fazem menção a alguns aspectos quantitativos referentes a 

Falha, Confiabilidade, Taxa de Falhas, Mantenabilidade e Disponibilidade.  

 

2.2 A Evolução da Manutenção 

  

Desde a revolução industrial a manutenção dos equipamentos em engenharia tem sido 

um desafio, muito embora um impressionante progresso tenha sido feito com relação à 

efetividade da manutenção, o desafio permanece, devido a fatores como complexidade, custo 

e competição (Dhillon, 2002).  

O desenvolvimento da engenharia de manutenção é, sem sombra de dúvidas, um das 

principais responsáveis pelo crescimento da importância do departamento de manutenção 

dentro dos grandes sistemas produtivos. Alavancada por modificações no próprio cenário 



Capítulo 2 – A manutenção 

 8

social, econômico e tecnológico, que sucederam a 2º guerra e evoluíram até os dias de hoje, 

os estudos das políticas de manutenção se sofisticaram, proporcionando resultados positivos 

do ponto de vista econômico, para as instituições que visualizam na engenharia de 

manutenção um fator de redução de custos e aumento de confiabilidade e qualidade dos seus 

produtos. 

Como relatado no capítulo primeiro desta obra, os processos de manutenção estão 

intrinsecamente relacionados aos custos diretos e indiretos dos sistemas produtivos. Sendo 

assim, encontrar a melhor política de manutenção, que através de determinados atributos, 

particularmente priorizados pelos sistemas produtivos das empresas (tais como 

disponibilidade, confiabilidade, qualidade, etc.), minimizem os custos finais envolvidos no 

processo, são ponto comum à praticamente todos os modelos de decisão encontrados na 

literatura. 

O gráfico abaixo ilustra a relação existente entre o custo e a confiabilidade, 

considerando os investimentos em manutenção programada e os custos relativos às 

interrupções da produção. De acordo com ele, se pode ter uma visão clara acerca do balanço 

que deve ser feito no momento da avaliação do custo benefício que um eventual investimento 

em manutenção possa trazer para a produção.  

 
Figura 2.1 – Confiabilidade X Custo 
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2.2.1 Breve Histórico da Manutenção 

 

O desenvolvimento da manutenção pode rapidamente ser enquadrado através de três 

gerações distintas (Siqueira, 2005; Moubray, 1997): 

• A Primeira Geração – caracterizada por uma manutenção essencialmente corretiva. 

Essa geração durou até o final da segunda guerra mundial e é a representação do 

antigo paradigma da manutenção, quando o departamento de manutenção era visto 

como dispendioso, porém, necessário dentro das indústrias. O ideal aqui era esperar a 

ocorrência de uma falha, para, então, fazer um reparo. (Pinjala et al., 2006); 

• A Segunda Geração – caracterizada por uma industrialização acelerada e o 

surgimento das políticas de manutenção preventivas e preditiva. É nesta fase, de 

desenvolvimento da manutenção, onde começam a ser evidenciadas as necessidades 

por uma maior disponibilidade e confiabilidade das plantas industriais, bem como a 

necessidade de uma longa vida operacional para os equipamentos a baixos custos 

operativos (Moubray, 1997).  

• A Terceira Geração – verifica-se nesta fase uma sofisticação da manutenção nunca 

antes observada, evidenciada pelo surgimento de novas técnicas de predição, bem 

como o de novas abordagens, tais como o RCM e o TPM (Moubray, 1997). É nesta 

terceira geração que a manutenção passa a ser exigida do ponto de vista da 

sustentabilidade, contratos e certificações. Ou seja, é neste ponto que a função ganha 

importância dentro da empresa, fornece vantagem competitiva e se estabelece como 

uma função estratégica dentro das empresas.  

É importante observar, entretanto, que estas três gerações de manutenção, que são 

contempladas em grande parte da literatura sobre o assunto, relacionam-se a práticas comuns 

adotadas em cada uma das épocas descritas. Neste sentido, faz-se notar que o planejamento da 

manutenção, por exemplo, no estado de Pernambuco, é praticado já na época dos grandes 

engenhos de açúcar, para a realização de reparos e melhorias entre as safras da cana. 

A figura 2.2 abaixo traz um resumo das três gerações da manutenção e algumas de suas 

principais características. 
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Figura 2.2 – A Evolução da Manutenção 

 

2.2.2 A Manutenção Programada 

 

A evolução da manutenção, como relatado em tópicos anteriores, trouxe o 

desenvolvimento de novas políticas e técnicas para esta atividade, partindo de exigências por 

uma maior antecipação no planejamento da manutenção. Isto gerou o desenvolvimento de 

novas abordagens, hoje conhecidas como Políticas de Manutenção Programada, como por 

exemplo, as Políticas de Manutenção Preventiva e Preditiva, que foram gradativamente 

substituindo a abordagem da manutenção corretiva, outrora amplamente difundida.  

De acordo com Mann (1983) apud. Cavalcante e Almeida (2007) uma manutenção 

programada constitui qualquer ação de manutenção que anteceda a degradação da qualidade 

dos produtos e dos equipamentos. Sendo assim, a aplicação de uma política de manutenção 

programada em componentes, equipamentos ou sistemas, tem o intuito de alongar a vida 

operacional dos mesmos, trazendo importantes benefícios de longo prazo para as corporações. 

Muito devido a isso, hoje se pode verificar que à proporção que os sistemas vão ficando cada 

vez mais complexos, a utilização deste tipo de política de manutenção tende a ser mais 
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adequada, em virtude de diminuir bastante as paralisações, extremamente custosas ao sistema 

produtivo.  

 

2.2.2.1 Manutenção Preventiva 

 

Inserida na Política de Manutenção Programada, a Manutenção Preventiva constituiu 

em um avanço significativo na forma de se preservar os ativos de uma empresa, quando 

surgiu no desenvolvimento da segunda geração. Esta abordagem procura monitorar o tempo 

de vida dos equipamentos para, em cima deste parâmetro, tomar uma decisão sobre qual o 

melhor momento para se realizar um trabalho de manutenção. Neste tipo de abordagem são 

levados em consideração apenas os aspectos inerentes à confiabilidade dos equipamentos ou 

itens (ou seja, MTBF, MTTR, FDP, FD, etc.) não sendo, pois, considerado nenhum tipo de 

aspecto externo que possa influenciar na redução da vida operacional dos mesmos. Este tipo 

de política de manutenção não constitui objeto de estudo desta obra e, portanto, será pouco 

abordada. A definição que será postada aqui, contudo, tem a finalidade de esclarecer a 

diferença existente entre este tipo de manutenção e a manutenção preditiva, base para esta 

dissertação.  

 

2.2.2.2 Manutenção Preditiva 

 

A Manutenção Preditiva, por sua vez (ou Manutenção Baseada na Condição CBM), 

fundamente-se em uma proposta de monitoramento da condição dos itens, objetivando tomar 

uma decisão sobre evolução desta condição. Dessa forma, a utilização de algumas ações, tais 

como o monitoramento contínuo dos itens e/ou a realização de inspeções, para o controle e a 

medição de determinados parâmetros do sistema, são de fundamental importância para a 

observação do seu estado. 

Na literatura, para a implementação de uma Política de Manutenção Preditiva, vários 

tipos de aplicações são encontradas. Dentre as quais, alguns trabalhos bastante significativos 

podem ser observados, tais como: o modelo ótimo de decisão para a manutenção preditiva 

proposto por Jardine et al.(1998), no intuito de revisar a estratégia clássica de substituição por 

idade; Baek (2007) propõe um sistema inteligente para a definição das inspeções, utilizando 

programação dinâmica; Rouhan e Schoefs (2003) trazem um modelo probabilístico para o 

estabelecimento de intervalos de inspeção e reparos para estruturas marítimas; Jardine e 
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Hassounah (1990) determinam uma política ótima de inspeção para uma frota de veículos, 

atentando para o relacionamento existente entre a periodicidade das inspeções e a ocorrência 

de falhas; e Deloux et al. (2009) desenvolvem uma política de manutenção preditiva para 

sistemas sujeitos a uma degradação gradual e a um stress (shock) aleatório. Outras aplicações 

para a manutenção baseada na condição são encontradas em Moyá (2004), Lucifredi et al. 

(2000), Zhou et al. (2007), Khan e Haddara (2003), Lewin (1995), Nilsson e Bertling (2007), 

Bansal et al. (2004), Wang (2000), Li e Pham (2005), Simeu-Abazi e Bouredji (2006), Newby 

e Barker (2006), Yang (2003), Saranga e Knezevic (2001), Chien (2009), Campos (2009), 

Jardine et al. (2006), Klingenberg e de Bôer (2008), Tsang (1995), Jardine et al. (1997), 

Saranga (2002), Mann et al. (1995) entre outros. Esta política de manutenção, sendo objeto de 

estudo deste trabalho, será bastante abordada. 

2.3  Definições 

Neste momento, se faz necessário a correta definição dos termos técnicos, diretamente 

relacionados à manutenção, e que serão freqüentemente abordados no desenvolvimento de 

todo o trabalho. Sem o correto entendimento dos mesmos, compromete-se o entendimento de 

toda a dissertação. Alguns dos quais já foram bastante citados nas seções anteriores, porém, 

poderão ser bem compreendidos com a leitura dos subitens abaixo. 

As definições que se seguem foram retiradas da norma brasileira NBR 5462/1994 da 

ABNT, que fornece definições dos termos utilizados em manutenção, relativos à 

Confiabilidade e a Mantenabilidade. 

 

2.3.1  Manutenção 

 “Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, 

incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item 

em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida”. 

 

2.3.2 Confiabilidade: símbolo: ),( 21 ttR  

 “Probabilidade de item poder desempenhar uma função 

requerida, sob dadas condições, durante um dado intervalo de 

tempo ),( 21 tt ”.  
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2.3.3 Mantenabilidade 

 

“Probabilidade de uma dada ação de manutenção efetiva, para um 

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

intervalo de tempo determinado, quando a manutenção é feita sob 

condições estabelecidas usando procedimentos e recursos prescritos”. 

 

2.3.4 Disponibilidade 

 

“Capacidade de um item estar em condição de executar uma certa 

função em um dado instante, ou durante um intervalo de tempo 

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

confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que 

os recursos externos requeridos estejam assegurados”.  

 

2.3.5 Item 

“Qualquer parte, componente, dispositivo, subsistema, unidade 

funcional, equipamento ou sistema que possa ser considerado 

individualmente”. 

 

2.3.6 Defeito 

“Qualquer desvio das características de um item em relação aos 

seus requisitos”. 
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2.3.7 Falha 

“Falha é o término da capacidade de um item desempenhar a 

função requerida. É a diminuição total ou parcial da capacidade de uma 

peça, componente ou máquina de desempenhar a sua função durante um 

período de tempo, quando o item deverá ser reparado ou substituído. A 

falha leva o item a um estado de indisponibilidade”. 

 

2.3.8 Manutenção Corretiva 

“Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada 

a recolocar o item em condições de executar uma função requerida”. 

 

2.3.9 Manutenção Programada 

 

“Manutenção Preventiva efetuada de acordo como um programa 

preestabelecido”. 

 

 

2.3.10 Manutenção Preventiva 

 

“Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de 

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de 

falha ou a degradação de funcionamento de um item”.  

 

2.3.11 Manutenção Preditiva 

“Manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço 

desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, 

utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, 

para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a 

manutenção corretiva”. 
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2.4 Aspectos Quantitativos 

 

2.4.1 Falhas  

 

Uma das maiores preocupações da Engenharia da Manutenção refere-se ao evento 

falha, ao qual estão sujeitos os equipamentos e sistemas. Neste sentido, esta disciplina procura 

encontrar diferentes formas de gerenciar os seus recursos de maneira a evitar (na medida do 

possível) a ocorrência de tais eventos. 

Estatisticamente a falha é definida como uma variável de natureza aleatória, cuja 

ocorrência depende de diversos fatores. Assim, a fim de monitorar a ocorrências destes 

eventos, a variável (também aleatória) tempo para a falha é, geralmente, utilizada para se 

avaliar, a partir da FDP e da FD, respectivamente, fornecidas por f(t) e F(T), as probabilidades 

de que esses eventos interfiram no adequado funcionamento dos itens. 

De acordo com o livro do Paul Mayer (1983), sendo T uma variável aleatória 

representativa do tempo para a falha, a probabilidade de que um item qualquer venha a falhar 

até um dado tempo t, pode ser calculada por: 

                                           ∫
∞−

==≤
t

dttftFtTP )()()( ,                                        (1) 

onde,  

                                                              
dt

tdF
tf

)(
)( = .                                                    (2) 

O modelo que será desenvolvido por esta dissertação, procurará fazer uma associação 

direta entre um processo de degradação e o evento falha. Ou seja, o tipo de falha abordada por 

esta dissertação terá um caráter aleatório condicionado a um modelo de dano gradual e 

irreversível, tendo nas FDP e FD a sua representação quantitativa. 
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2.4.2 A Confiabilidade 

 

Devidamente definida no subitem 2.3.2 deste capítulo, a confiabilidade é outro atributo 

essencialmente importante para os estudos da manutenção. Aprofundada a partir da segunda 

geração da manutenção, sobretudo com o desenvolvimento do RCM (Reliability Centered 

Maintenance), a partir das exigências nas certificações das aeronaves BOING (Moubray, 

1997; Siqueira, 2005) esse conceito probabilístico exerce hoje um papel de destaque tanto na 

elevação da qualidade dos produtos, como da capacidade produtiva dos meios de produção de 

uma empresa, à medida que aumenta a disponibilidade dos sistemas.  

Em concordância com isto, Zio (2009) afirma que esse atributo é fundamental para a 

operação segura de qualquer sistema tecnológico moderno. Ainda segundo este autor, a 

principal preocupação na análise da confiabilidade relaciona-se à incerteza na ocorrência das 

falhas e suas eventuais conseqüências.  

Matematicamente, essa probabilidade, pode ser calculada da maneira que segue: 

 

                               )(1)(1)()()( tFtTPdssftTPtR
t

−=≤−==>= ∫
∞

               (3) 

 

A avaliação da confiabilidade de equipamentos e sistemas, utilizando modelos de 

degradação vem sendo bastante explorado em trabalhos recentes sobre o tema (ver, por 

exemplo, os modelos de apresentados por Nelson, 1990; Lu e Meeker, 1993; Lu et al., 1996; 

Chen e Zheng, 2005; dentre outros). 

 

 

2.4.3 A Taxa de Falha 

 

A taxa de falhas representa uma medida da freqüência de ocorrência das falhas, à 

proporção que o tempo passa, em um item qualquer. O modelo, amplamente aceito, e que é 

geralmente utilizado para representar essa taxa consiste no modelo da “Curva da Banheira”, 

que mostra como se comporta essa variável ao longo do tempo. O gráfico, trazido na figura 

2.3 a seguir, ilustra a “banheira” representativa das três fases da vida de um equipamento, 

mostrando o respectivo comportamento da taxa de falhas para cada uma delas. 
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A fase I, da figura, representa a etapa conhecida como Burn-in, ou fase da Mortalidade 

Infantil. Nesta etapa introdutória, os projetos ou equipamentos ainda se encontram em fase de 

aperfeiçoamento, o que explica a taxa de falhas decrescente e com uma visível tendência a se 

estabilizar. Produtos novos, em processo de desenvolvimento, ou aqueles em caráter 

experimental podem ser exemplificados como estando nesta região da curva.  

As ações de manutenção para esta etapa estariam fundamentalmente associadas a ajudar 

no desenvolvimento do projeto, atentando para as questões da mantenabilidade, ou seja, a 

capacidade de no futuro a atividade de manutenção ser executada de forma facilitada (isso 

para o caso de itens reparáveis). 

A fase II, trazida pelo gráfico, por sua vez, é a representação de projetos já maturados, 

isto é, projetos que já foram bem desenvolvidos e apresentam em seu estado atual uma taxa de 

falhas constante, onde a ocorrência dos eventos (falhas) pode quase que completamente ser 

atribuídos a fatores de natureza aleatória. Nesta fase, também conhecida como vida útil dos 

equipamentos, as atividades preventivas de manutenção estariam restritas a revisões 

periódicas, algum tipo de monitoramento ou inspeções para se verificar a condição dos itens e 

a ações corretivas quando necessárias. 

Por último, a fase III da “Curva da Banheira” mostra os equipamentos chegando ao 

final de sua vida operacional. É nesta fase, por exemplo, que os problemas devido a um 

processo de degradação podem se apresentar com maior freqüência, e se intensificar, 

praticamente impondo a utilização uma política de manutenção mais alinhada com a 

característica crescente apresentada pela taxa de falhas. O DTM parece se adequar muito bem 

a esta fase, uma vez que nesta etapa, aumenta-se a freqüência de ocorrência das falhas. 

Fundamentalmente, aqui, as ações de manutenção, devem, acima de tudo, colocar em uma 

balança, os custos e os benefícios que uma política de manutenção programada possa trazer. 
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Figura 2.3 – Curva da Banheira 

 

De acordo com a fase que o item se encontre, dentro do modelo da “Curva da 

Banheira”, a taxa de falhas pode ser modelada por diferentes funções de densidade de 

probabilidade (sendo as mais comuns as distribuições Weibull e Exponencial). 

O relacionamento existente entre a Taxa de Falhas, a FDP das falhas e a 

Confiabilidade, pode ser descrito pela equação abaixo: 

 

                                         
)(

)(

)(1

)(
)(

tR

tf

tF

tf
t =

−
=λ                                          (4) 

 

 

2.4.4 A Mantenabilidade     

 

A mantenabilidade é uma característica diretamente relacionada ao trabalho de 

manutenção em si, uma vez que está relacionada ao tempo no qual o reparo pode efetivamente 

ser executado. Portanto, esta probabilidade é, também, diretamente associada à 

disponibilidade (que será tratada a seguir) dos equipamentos e sistemas. De acordo com 

Coulibaly et al. (2008) esse atributo é, conjuntamente à confiabilidade, uma característica 

chave para o aumento da disponibilidade, sobretudo nas indústrias automotivas e 

aeronáuticas. Porém, como relatado Zhong e Youchao (2007), esta propriedade do 

equipamento deve ser levada em consideração já no momento do seu design, para que as 

conveniências de rapidez, facilidade e economia sejam inerentes ao produto final, em se 

tratando da execução da manutenção nos mesmos. Alguns trabalhos que abordam este 

conceito são trazidos por Zhou e Leung (2007), Eti et al. (2007), Rajpal (2006) e Tsarouhas et 

al. (2009). 

Quantitativamente, a mantenabilidade pode ser tratada de maneira semelhante ao que foi 

apresentado para a ocorrência das falhas. Ou seja, a mantenabilidade (que tem a sua definição 

formal postada no subitem 2.3.3) pode ser calculada por: 

                                                )()( tTPtM ≤= .                                                   (5) 

Porém, para este caso, o evento de interesse consiste em executar um determinado trabalho de 

manutenção em um dado tempo t, logo, a variável aleatória T assume valores neste sentido. 
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2.4.5 A Disponibilidade 

 

A Disponibilidade (atributo definido no subitem 2.3.4) tem sua definição quantitativa 

diretamente associada aos parâmetro descritos anteriormente, isto é, à Confiabilidade e a 

Mantenabilidade. Assim, um aumento na disponibilidade deve, com toda certeza, estar 

associado a uma melhora significativa dos atributos acima descritos.  

O interesse na avaliação da disponibilidade é mostrado pela regularidade com que 

diversas modelagens se propõem a avaliá-la, mesmo que de forma indireta: uma vez que a 

grande maioria dos modelos busca minimizar o Downtime1, consequentemente, maximizando 

a disponibilidade (por exemplo, ver trabalhos de Jia e Christer, 2003; Jardine e Hassounah, 

1990; Eti et al., 2007; Frostig e Kenzin, 2009; etc.).  

Matematicamente, a disponibilidade média é calculada para itens reparáveis através de 

seguinte equação: 

                                           
MTTRMTBF

MTBF
tA

+
=)(                                               (6) 

 

 

                                                 
1 Termo do inglês, entretanto, bastante utilizado em trabalhos científicos da língua portuguesa. Significa o 
tempo no qual o equipamento fica fora de operação, devido a uma quebra, manutenção corretiva ou 
programada. 
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3 Fundamentação Teórica 

 

 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo tem a finalidade de fazer uma revisão teórica dos principais tópicos 

tratados neste trabalho, o DTM e a Degradação. Tratando dos aspectos relativos à 

conceituação e suposições dos modelos e passando pelos aspectos quantitativos, apresentando 

um pouco da parte matemática, que tem sido desenvolvida e inovada sobre esses assuntos ao 

longo dos anos.  

As primeiras seções deste capítulo, entretanto, discorrem um pouco sobre a abordagem 

matemática da manutenção, que abrange a estrutura do modelo que será proposto por esta 

dissertação. Atenta-se também para o problema que ainda hoje se faz bastante evidente aos 

que trabalham com a manutenção, a ausência de dados. Este problema, aliás, consiste em uma 

das grandes justificativas para os vários tipos de tratamentos que são dados aos problemas de 

manutenção através dos modelos encontrados na literatura, tais como, as abordagens 

subjetivas.  

O seguimento do capítulo dá ênfase à conceituação e aplicação do modelo delay time 

para inspeção, e de alguns modelos para a análise de processos de degradação que são 

encontrados na literatura. Finalizando o capítulo, fundamenta-se aqui a Teoria da Utilidade 

Multiatributo, estrutura de decisão que será utilizada para a finalização do modelo que é 

proposta deste trabalho. 

3.1.1 Abordagens da Manutenção 

De acordo com o que é comumente encontrado na literatura pode-se visualizar, 

basicamente, duas grandes abordagens quando se trata de engenharia de manutenção. Estas, 
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são fundamentadas para a resolução de questionamentos essenciais que compõem o estudo da 

manutenção, sejam eles:  

• Quando fazer; e 

•  Como fazer .  

 Almeida e Sousa (2001) visualizam a estruturação dessas abordagens da manutenção 

como sendo apresentada através de duas vertentes: a Matemática e a de Engenharia.  

A primeira abordagem, Almeida e Sousa (2001) relatam que consiste em estudos 

relacionados à otimização quantitativa dos procedimentos de manutenção. Esta, trata em si 

dos modelos matemáticos aplicados à manutenção, na tentativa de otimizar alguns 

parâmetros, tais como custo e disponibilidade, procurando responder ao primeiro 

questionamento de quando realizar uma atividade de manutenção de maneira a otimizar 

algum fator de decisão. A segunda abordagem faz referência ao tratamento que será 

aplicado no ato da realização de uma manutenção, ou seja, associa-se diretamente à definição 

das ações contidas nestes procedimentos, respondendo ao segundo questionamento feito 

acima, o de “como fazer”. Isto é, refere-se à ação de manutenção que será utilizada para a 

correção do defeito ou da falha quando identificados, ou ainda no ato da manutenção 

programada, quando realizada.  

Neste contexto, define-se uma classificação para os modelos de manutenção, de acordo 

com três critérios: 

1) Modos de Falha no Sistema:       Dois-Estados 

                                                                         Multi-Estados 

2) Observabilidade do Estado do Sistema:      Manutenção Preventiva 

                                                                                          Manutenção Preditiva 

3) O Número de Componentes:     Modelos Simples  

                                                 Modelos Complexos 
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Segundo os Modos de Falha do Sistema, como se pode observar do diagrama acima, é 

mostrado que os modelos podem ainda ser divididos em dois tipos: os de dois estados e os 

multi-estados, a depender da quantidade de modos que as falhas incorram no sistema. 

 Quanto à observabilidade do sistema, eles verificam a existência dos modelos de 

manutenção preventiva, onde o estado do sistema é tomado como sendo sempre conhecido 

(sendo os modelos desenvolvidos, portanto, com essa premissa); e, modelos de manutenção 

preditiva, no qual real estado do sistema não é conhecido com certeza, sendo, portanto, 

necessária a realização de alguma ação para que este estado seja conhecido. Este fato vem 

sendo bastante explorado nas modelagens da manutenção nos últimos anos, sobretudo para os 

modelos de inspeção. 

Por último, visualizando o número de componentes, dois tipos diferentes de modelos 

emergem, segundo os autores: os modelos simples, onde a modelagem considera como razão 

de interesse apenas um componente do equipamento ou sistema, e, os modelos complexos, no 

qual o interesse do estudo recai sobre um conjunto de componentes (considerando a não 

independência dos mesmos), um equipamento ou um sistema.  

3.1.2 Manutenção: avanços e problemas 

Tratando ainda sobre abordagem matemática da manutenção, observa-se que, à medida 

que as ciências de estudo da manutenção foram evoluindo, a manutenção ganhou diversas 

ferramentas de apoio às suas decisões. Dentre estas ferramentas, destacam-se, portanto, as já 

relatadas ferramentas de otimização da manutenção, desenvolvidas no início dos anos 

sessenta por pesquisadores como Barlow, Proschan, Jorgenson, MacCall, Radner e Hunter 

(Dekker, 1996).  

Basicamente, de acordo com Dekker (1996), um modelo de otimização da manutenção 

consiste em um modelo matemático no qual ambos, custos e benefícios da manutenção são 

quantificados, encontrando-se um ponto de ótimo entre os valores obtidos. Contudo, muitas 

destas ferramentas matemáticas, que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas para a 

manutenção, compõem-se como uma tentativa de contornar um dos maiores (se não o maior) 

problema que a estruturação das decisões em manutenção tem ainda hoje: a ausência de 

dados. Confirmando esta idéia, Scarf (1997) relata que, em se tratando de manutenção, pouca 

atenção tem sido destinada a coleta de dados, o que tem contribuído para o aparecimento de 
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modelos cada vez mais complexos e distantes de uma real aplicação a problemas de 

engenharia. 

 Entretanto, a aparente dificuldade em se “casar” o que tem sido proposto de teórico 

para a manutenção, com os “problemas do mundo real”, ou seja, em se diminuir o “gap” que 

ainda hoje existe entre teoria e prática, de acordo com os autores Turban (1967), Dekker 

(1996) e Scarf (1997), pode servir de contraponto para esse mesmo argumento, uma vez que a 

real validade da modelagem de um problema de manutenção se encontra, não apenas no 

cálculo de uma solução ótima para o problema em si, mas na estruturação de uma idéia que, 

além de gerar uma maior discussão e compreensão sobre o problema, poderá chegar a um 

consenso positivo acerca do que deve ser feito. 

Um pouco à parte destes problemas enfrentados pela modelagem da manutenção, novos 

modelos, propostos, têm mostrado a sua correta aplicabilidade em quantificar soluções para 

decisões em manutenção, com ou sem a utilização de dados objetivos. Um deles, o DTM, que 

será utilizado nesta dissertação, é apresentado na seção 3.3 a seguir. 

3.2  Inspeção 

3.2.1 Políticas de Manutenção 

Objetivando responder ao primeiro grande questionamento para a manutenção, proposto 

acima, de estabelecer o melhor momento para a realização de um procedimento de 

manutenção, a abordagem matemática da manutenção, através da extensa literatura sobre o 

assunto, apresenta fundamentalmente as duas estruturas: 

1) Manutenção Corretiva2 

2) Manutenção Programada3:  

                                              Preventiva 

                                              Preditiva     

                                                 
2 Ver definição no Capítulo 2 
3 Ver definição no Capítulo 2 
 



Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

 24

A Política de Manutenção Corretiva, como previamente definida no capítulo 2, 

condiciona a realização de uma intervenção no item à ocorrência de uma quebra. Este tipo de 

manutenção é comumente utilizado quando os custos operacionais envolvidos nos 

procedimentos de manutenção programada (preventiva e/ou preditiva) são superiores à 

substituição ou reparo do item, em decorrência de uma falha.  

A Política de Manutenção Programada, por sua vez, incorre da constatação, em itens 

operacionais, de que os custos envolvidos em se corrigir uma falha superam em muito àqueles 

contabilizados na realização de inspeções e reparos, ou substituições, preventivas. Essa 

política, conforme colocado anteriormente, subdivide-se na Política de Manutenção 

Preventiva, onde a variável de decisão  incide sobre o tempo de vida dos componentes, sendo 

o estado do sistema tomado sempre como conhecido, e, na Política de Manutenção Preditiva, 

na qual a condição verificada durante uma inspeção é o fator preponderante para a tomada de 

decisão acerca da realização da manutenção.   

A avaliação da condição em que se encontram os componentes dentro de um sistema 

produtivo, por exemplo, requer a definição de intervalos de tempo periódicos para que esta 

verificação seja feita. Sendo assim, os modelos desenvolvidos para a definição destas 

periodicidades, definem o que se conhece como Políticas de Inspeção. 

3.2.2 Políticas de Inspeção 

As bases das políticas de inspeção, como às conhecemos hoje, começaram a ser 

desenvolvidas na década de sessenta. São exemplos disso, os trabalhos desenvolvidos por 

Barlow et al. (1963) e Barlow e Proschan (1965) que já naquela época definiam 

procedimentos ótimos para a realização destes procedimentos de manutenção. Trabalhos da 

década de setenta também abordam as políticas de inspeções, necessárias a manutenção 

preditiva. Por exemplo, Munford e Shahani (1972) desenvolvem uma política ótima de 

inspeção para a detecção de falhas em sistemas. A política de um só parâmetro, como 

nomeada por eles, define um parâmetro “p” de decisão, onde a determinação da periodicidade 

depende apenas da estimação deste “p”, o que pode ser feito através da obtenção de dados de 

manutenção. Assim, eles mostram que esta política apresenta intervalos decrescentes, para 

inspeções sucessivas, quando o sistema tem uma taxa de falhas crescente, e, intervalos 

crescentes, para taxas decrescentes. Em outro artigo, Munford e Shahani (1973) fazem uma 
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aplicação do modelo de inspeção de parâmetro “p”, desenvolvido por eles no ano anterior, 

para o caso no qual, o tempo para a falha, é descrito por uma distribuição Weibull. 

Para trabalhos mais recentes abordando políticas de inspeção recomenda-se ver os 

desenvolvidos por Wang (2009), Carzola e Pérez-Ocón (2008a), Carzola e Pérez-Ocón 

(2008b), Kallen e Noortwijk (2006), Durango-Cohen e Madanat (2008), Hu e Zong (2009), 

Chakraborty et al. (2009), Mishalani e Gong (2009), Barker e Newby (2006), Barker e Newby 

(2009), Nakagawa e Mizutani (2009), entre outros. 

 

3.3 O Modelo Delay Time 

3.3.1 O Conceito DTM 

Como já mencionado anteriormente, o Modelo Delay Time foi o modelo de inspeção 

escolhido para construir a política ótima que será proposta por esta dissertação. Este modelo, 

relativamente novo para a modelagem da manutenção (apresentado por Christer e Waller, 

1984), considera o item como tendo três estados:  

• Estado (0) ou estado operacional normal,  

• Estado (1) ou estado defeituoso, e  

• Estado (2) ou estado falho.  

Assim, o Delay Time de um defeito (h) representa o tempo decorrido desde o 

aparecimento do defeito (u) até o momento em que a falha ocorre (como ilustrado na Figura 

3.1 abaixo).  

 

Figura 3.1 – Conceito do Delay Time (adaptada de Christer, 1999)  
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Ou seja, como o próprio nome sugere (“Delay Time” do inglês “Tempo de Atraso”), o 

tempo ‘h’, representa o tempo de atraso entre o surgimento do defeito (representado pela 

variável aleatória “u”) e o da falha (dado pela variável aleatória “u+h”) em um componente, 

equipamento ou sistema. A modelagem matemática do Delay Time (h) é feita através das 

funções de densidade de probabilidade e de distribuição acumulada (fato que será 

detalhadamente explicitado pelas seções abaixo).  

A escolha deste modelo deve-se não apenas por seu caráter generalista, uma vez que ele 

pode ser utilizado tanto para sistemas que passam do estado (0) diretamente para o estado (2) 

(fato evidenciado quando h = 0), como para os sistemas que apresentam o estado 

intermediário (1); mas também, devido a sua ampla e crescente utilização na modelagem da 

manutenção, obtendo resultados satisfatórios ao longo dos anos, como relatado por Christer 

(1999). 

A novidade do DTM 

A aparente novidade do DTM refere-se ao fato de ele considerar o aparecimento de 

algum tipo de defeito antecedendo a falha, visto que à grande maioria dos modelos que se 

apresentam para a modelagem da manutenção, consideram a passagem direta do estado (0) 

para o estado (2). Entretanto, como relata Christer e Jia (2003), a real inovação deste modelo 

diz respeito à tentativa de quantificar o tempo no qual o sistema permanece no estado 

defeituoso, e, então, utilizá-lo na modelagem da manutenção, uma vez que, segundo estes 

autores, a existência de um defeito antecedente a falha a muito já é do conhecimento dos 

engenheiros. Sendo assim, eles consideram o defeito como sendo uma janela de oportunidade 

para que a falha venha a ser evitada. 

 

Evento de Interesse: o defeito 

Outra inovação, relativamente aos modelos comumente propostos para a modelagem de 

inspeções, diz respeito ao evento de interesse. Enquanto que à maioria dos modelos de 

inspeção procuram definir uma periodicidade para a manutenção tentando identificar itens que 

porventura tenham falhado, o DTM muda o foco de interesse do evento “Falha” para o 

evento “Defeito”. Isto é, o DTM, tenta, através das inspeções, identificar um defeito, e, 

imediatamente, corrigi-lo, evitando ou reduzindo a ocorrência de falhas indesejáveis, o que 
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por si só, comparado aos outros modelos de inspeção, representa um ganho significativo, 

devido aos altos custos que as falhas representam para os sistemas. Obviamente, falhas, que 

eventualmente, sejam identificadas durante as inspeções, serão imediatamente corrigidas. 

Porém, sendo o intuito do modelo evitar a ocorrência destes eventos, a prioridade consiste na 

identificação dos sinais que os antecedam, ou seja, dos defeitos.  

A figura 3.2 abaixo mostra o potencial para a redução das falhas do DTM. Nesta 

situação hipotética, se inspeções perfeitas fossem realizadas nos instantes (A) e (B) a 

ocorrência de falhas teria tido uma redução significativa.  

 

 

Figura 3.2 – Inspeções no DTM (adaptada de Christer, 1999) 

 

 

3.3.2 Dois tipos de DTM 

 

O DTM sofreu algumas modificações desde que foi originalmente proposto em 1984. 

Muitas destas modificações resultaram de sua aplicação a diferentes problemas de 

manutenção, outras, devido à consistência desta inovadora teoria. Dentre as inovações 

surgidas para o modelo, Christer (1999) relata o desenvolvimento de dois tipos básicos do 

DTM, derivados do modelo original:  

1. O primeiro tipo é concernente a manutenção em plantas industriais complexas, onde a 

modelagem leva em consideração os múltiplos componentes que fazem parte da 

planta em regime permanente (Modelo Original).  

2.  Segundo tipo básico, o DTM consiste em uma proposta de modelar um único 

componente reparável, que possua apenas um modo de falha.  
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A seguir serão apresentadas as suposições e as equações para estas duas formas de 

modelagem utilizando o Delay Time. 

 

3.3.3 Modelo de Manutenção Delay Time para uma Planta Industrial Complexa  

 

A inovadora proposta do DTM foi trazida por dois trabalhos, apresentados por Christer 

e Waller em 1984, para ser utilizada na modelagem da manutenção (ver Christer e Waller, 

1984a; Christer e Waller, 1984b). As suposições propostas para este modelo podem, portanto, 

ser assim apresentadas, de acordo com Christer (1999) e Ferreira et al. (2009): 

i. Uma inspeção é realizada a cada tempo T (unidade de tempo operacional), a 

um custo IC , requer um tempo ID (donwtime da inspeção) para ser realizada, 

onde ID << T ; 

ii.  As inspeções são perfeitas em todas as suas formas, ou seja, defeitos presentes 

serão perfeitamente identificados; 

iii.  Os defeitos identificados serão corrigidos imediatamente, durante o tempo da 

inspeção; 

iv. O ponto inicial de surgimento do defeito na planta é assumido como sendo 

uniformemente distribuído no tempo desde a última inspeção e independente 

de h; 

v. Os defeitos surgem a uma taxa λ  constante; 

vi. A função densidade de probabilidade do delay time f(h) é conhecida. 

vii.  A planta industrial tem que ter operado por um longo tempo para ser 

considerada efetivamente em regime permanente; 

viii.  Defeitos e falhas apenas surgem quando a planta está em operação. 

 

Destas suposições emergem uma política de inspeção para a avaliação do custo 

esperado incorrido em se inspecionar a planta, e do downtime esperado (ou a disponibilidade 

esperada), isto é, o tempo esperado no qual os dispositivos ficarão fora de operação devido a 

uma manutenção preventiva, uma corretiva ou uma inspeção. Dessa forma, à avaliação dos 

custos e do downtime para um sistema, na ótica do Delay Time, pode ser feita a partir das 

seguintes equações (ver Ferreira et al., 2009): 
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onde b(T) é a probabilidade de que uma falta (defeito) leve a uma falha. Podendo ser 

calculada por: 

                                                       ∫
−=

T

dhhf
T

hT
Tb

0

)()()( .                                          (8) 

 

 

Downtime 

 

                                                    
)(

)(
)(

I

If

DT

DTbTd
TD

+
+

=
λ

,                                  (9) 

onde fd  é o dowtime médio para se reparar uma falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo e Downtime 

 

Tanto o custo como o downtime esperado, para esta variação do DTM, são calculados 

por unidade de tempo T (em unidades operacionais), onde esse valor T é a variável de 

decisão, ou seja, é o tempo da periodicidade para a realização da inspeção. Estes parâmetros 

podem ser avaliados pelas equações (7) e (9), mostradas acima, ou a partir dos resultados de 

Christer e Wang (1995) apud Christer (1999), por: 
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onde a probabilidade b(T) é obtida da forma mostrada na equação (13), abaixo.  

Para um dado defeito que tenha um Delay Time h, o número esperado de falhas entre (0, 

T) é dado por: 
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onde )( uTF −  é a distribuição acumulada que representa a probabilidade de uma falha surgir 

no intervalo );( Tu . Portanto, o cálculo da probabilidade de que um defeito evolua para uma 

falha pode ser obtida, analogamente à equação (8) por:    
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3.3.4 DTM para a Modelagem de Inspeções em Componentes Únicos  

A outra vertente que pode ser identificada no modelo do Delay Time, corresponde à 

aplicação deste modelo de inspeção a componentes únicos sujeitos a reparos que possuem 

apenas um modo de falha. Christer (1999) descreve que pelo menos um defeito deve existir 

em um dado instante, onde o tempo da deterioração estocástica, deste o tempo t = 0 até o 

momento do ponto inicial do defeito, u, é governado pela FDP )(ug com a FD sendo dada por 

)(uG . Portanto, a função de distribuição acumulada do tempo de falha de um item qualquer, 

quando não há uma intervenção preventiva, depende das funções densidades de probabilidade 

)(ug  e )(hf , sendo representada por )(tP , onde, para um único intervalo, pode ser calculada 

por: 

                                      ∫ −=
t

duutFugtP
0

)()()( .                                               (14) 

A confiabilidade neste caso pode ser calculada por: 

                                                      )(1)( tPtR −= .                                                        (15) 
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Supõe-se, nesta modalidade do DTM, que um componente é substituído ou reparado em 

caso de falha, ou quando um defeito é detectado durante uma inspeção. As inspeções são 

consideradas perfeitas e fd , rd  e id  são, respectivamente, o downtime para substituir (ou 

reparar) o componente durante uma falha, o downtime para uma substituição preventiva (pela 

identificação de um defeito durante uma inspeção) e o downtime relativo a uma inspeção. 

Portanto, o downtime esperado, em um ciclo de inspeção de comprimento T, é dado pela 

soma dos downtimes esperados, no intervalo de (0, T), quando nenhum defeito surge, quando 

algum defeito surge e é identificado durante T e quando uma falha surge no componente. Isto 

é,  

              ∫ −+−−++=
T

iirf tGdduuTFugddTPdTD
0

))(1()](1)[()()()(                   

                              irirf dTGdTPddd ++−−= )()()(  .                                   (16) 

O comprimento esperado para o ciclo de inspeção seria dado por: 
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E o downtime por unidade de tempo pode ser avaliado pela razão entre as equações (16) e 

(17). Ou seja, 
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As expressões acima são calculadas considerando um único intervalo. 

Sendo assim, a grande maioria dos autores, concordam, de maneira geral, que o ponto 

chave para a aplicação DTM para a manutenção preventiva, consiste na estimação dos 

parâmetros das distribuições g(u) e f(h), da taxa de ocorrência dos defeitos λ (ver seção 

3.3.3), da probabilidade de se identificar e remover o defeito durante uma inspeção (para o 

caso de inspeções imperfeitas) e da probabilidade de que um defeito evolua para uma falha 

)(Tb (ver seção 3.3.3). 

3.3.5 Modificações do Modelo Delay Time 
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À medida que as variações na aplicação do modelo Delay Time para a manutenção de 

plantas industriais foram sendo implementadas, algumas das suposições iniciais ficaram 

suprimidas, ou relaxadas por novas propostas, o que ocasionou o surgimento de modelos mais 

complexos, porém, muito mais completos na modelagem das inspeções, passando a ser 

matematicamente mais próximas da realidade. 

Os tópicos abaixo mostram as alterações que o DTM, para plantas industriais, sofreu a 

partir de diferentes proposições, com relaxamento das suposições originais. Os 

esclarecimentos e relaxamento de suposições tratadas abaixo continuam sendo baseados em 

Christer (1999). 

Inspeções Imperfeitas 

Dentre as suposições que fundamentam o DTM a que pode ser considerada como sendo 

a mais irreal de todas é, sem duvida nenhuma, a da inspeção perfeita. Consequentemente, esta 

também é uma das suposições que no maior número de vezes foi relaxada, durante a aplicação 

deste modelo na literatura (ver, por exemplo, Okumura, 1997; Jia e Christer, 2003; etc.). 

Assim, considerando agora que o defeito tem uma probabilidade r < 1 de ser identificado 

durante uma inspeção, o número esperado de falhas para um período de tempo de inspeção T 

é calculado por: 
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A probabilidade b(T), neste caso, para inspeções imperfeitas, pode ser obtida por 
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onde,  
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As equações para o cálculo do custo e do downtime, respectivamente (10) e (11), continuam 

válidas aqui. 
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Taxa de Chegada de Defeitos λ  Não-homogênea 

A utilização de uma taxa de chegada de defeitos homogênea pode ser verificada em 

alguns trabalhos que modelam a inspeção através do DTM. Porém, dependendo do tipo de 

mecanismo que a modelagem se propõe a quantificar, essa suposição pode não ser a mais 

adequada. Neste caso, a utilização de uma característica não homogênea para a taxa de 

chegada dos defeitos é perfeitamente possível e aplicável à estrutura do DTM, implicando, 

fundamentalmente, numa dependência da variável λ  com o ponto u, no qual o defeito surge 

no sistema. Ou seja, λ  passa agora a ser calculado como uma função de u, isto é, )(uλλ = . 

Para a realização do cálculo considerando apenas as inspeções perfeitas, neste caso o número 

esperado de falhas ocorridas no intervalo ((j-1)T, jT) poderia ser feito por: 
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com o número esperado de defeitos identificados na j-ésima inspeção sendo dado por, 
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Observa-se, agora, que como λ  é uma função de u, ela precisa estar representada dentro 

da integral, fato que torna as equações acima um pouco mais complexas. Ainda, para um dado 

valor de interesse t, até onde se queira medir o número de falhas ocorridas ou de defeitos 

identificados (o intervalo de interesse vai, portanto, de (0-t), ver figura 3.3 abaixo), então para 

um inteiro n, temos, TntnT )1( +<≤ . Logo, no período t, o downtime esperado )(tD  é 

calculado por: 
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Figura 3.3 – Intervalos de Inspeção (Adaptada de Christer, 1999). 
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Assim, o dowtime esperado por unidade de tempo, medido no último período de inspeção, 

pode ser avaliado por: 
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λ
 ,                                      (25) 

 

Regime Permanente e Estimação Subjetiva 

De acordo com o autor, dado que o DTM é desenvolvido para plantas industriais já em 

operação, todas elas devem ser suficientemente velhas (ou seja, devem ter operado por tempo 

suficiente) para serem consideradas como estando em estado permanente. Entretanto, essa 

suposição, que considera as plantas industriais como estando em regime permanente pode 

também ser relaxada, tornando a quantificação da política de inspeção muito mais complexa, 

devido à adição de alguns detalhes equações matemáticos.  

Ainda, a estimação subjetiva dos parâmetros da distribuição do delay time tem sido uma 

solução consistente, para os casos onde a ausência de dados adequados para tal fim se faz 

presente. O trabalho de Wang (1997) traz este tipo de solução. 

 

 

 

3.3.6 Aplicações do Modelo Delay Time (DTM) 

 

Dentre as várias aplicações utilizando o DTM, Christer et al. (2000) trazem um estudo 

de caso de uma política de manutenção programada, para uma planta industrial, que apresenta 

uma deficiência de dados de manutenção (os dados de manutenção são insuficientes ou 

inexistem). Neste caso, a estimação dos parâmetros da distribuição do Delay Time é feita 

através do estimador de máxima verossimilhança, e, então, uma política ótima de inspeção é 

proposta, baseada nos parâmetros estimados e no modelo Delay Time.  
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Jia e Christer apresentam dois trabalhos utilizando o DTM. No primeiro, Jia e Christer 

(2003) reportam um estudo de caso comparando a abordagem do RCM e do DTM, para a 

definição dos intervalos de inspeção em uma planta de uma indústria química. Uma avaliação 

da disponibilidade é então proposta, tanto para o caso de uma inspeção perfeita como para o 

caso de uma inspeção imperfeita. Uma inovação, trazida neste modelo, diz respeito à 

consideração de um fator probabilístico relativo a introdução de erros humanos no sistema, 

durante a realização das inspeções. No outro trabalho, Jia e Christer (2002), propõem um 

modelo de inspeção para sistemas que apresentam o estado defeituoso, baseando-se no DTM. 

Assim, eles derivam e avaliam a disponibilidade esperada do sistema como função da 

periodicidade destas inspeções. Algumas variações do modelo básico, apresentado por estes 

autores, são ainda discutidas. Por exemplo: (1) caso no qual o período do Delay Time existe, 

mas a tecnologia necessária para se identificar o defeito não; (2) caso no qual o Delay Time é 

zero, ou seja, apenas falhas são identificadas; (3) caso no qual o sistema é trocado sem se 

testar o estado no qual o mesmo se encontrava. 

Continuando nas bases do DTM, três modelos são apresentados para a definição da 

periodicidade das inspeções em frotas de veículos. O primeiro, proposto por Jardine e 

Hassounah (1990) foi aplicado em uma frota de ônibus no Canadá e tinha por finalidade 

definir uma periodicidade para a realização de inspeções de forma a maximizar a 

disponibilidade dos ônibus. O modelo também propunha avaliar a relação existente entra a 

taxa média de chegada de falhas e a freqüência com que os equipamentos eram inspecionados.  

O segundo modelo foi proposto por Leung e Kit-leung (1996). Neste artigo, foi utilizado 

o DTM para estudar o problema da manutenção nas caixas de marcha dos ônibus de uma 

empresa de ônibus de Hog Kong. O objetivo deste estudo, segundo os próprios autores, foi a 

investigação da possibilidade de melhoramento da efetividade da política de manutenção que 

era adotada na empresa na época. Em particular, também tinha a finalidade de minimizar os 

custos de manutenção das caixas de marcha, estimar a confiabilidade destes dispositivos e 

predizer algumas conseqüências em termos de custo e downtime, em caso de ocorrência de 

falhas.  

O último modelo, aplicado a frotas de ônibus, foi formulado por Desa e Christer (2001). 

Estes autores relatam um estudo de caso realizado numa frota de ônibus em um país 

subdesenvolvido. Eles propõem um modelo para as inspeções nos ônibus que utiliza métodos 

subjetivos para a estimação dos parâmetros do Delay Time, devido à ausência de dados de 
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manutenção suficientes para a realização da modelagem. Mais à frente, o trabalho avalia os 

custos, para diferentes valores dos parâmetros.  

O DTM é ainda aplicado por Williams e Hirani (1997) para a definição de uma política 

de inspeção para a manutenção preditiva de subsistemas sujeitos a um processo de 

deterioração estocástico, representado pelo modelo de Markov. A ênfase deste modelo é dada 

na otimização da disponibilidade do sistema e na redução das perdas de produção.  Baker et. 

al. (1997) utilizam o estimador de máxima verossimilhança para a definição de uma 

periodicidade ótima para as inspeções de equipamentos reparáveis, usando os conceitos do 

Delay Time.  

Seguindo nos trabalhos sobre este tema, Christer e Lee (2000) apresentam uma 

metodologia para refinamento do DTM, propondo, ao modelo original, o acréscimo do 

downtime (tempo no qual o equipamento fica fora de operação devido a uma falha) na 

estimação do número esperado de falhas entre duas inspeções sucessivas. As utilizações 

anteriores do DTM, para a definição de inspeções, consideravam esse downtime como sendo 

muito menor (desprezível) em relação ao tempo de inspeção T.  

Uma variação do DTM é apresentada pelo trabalho de Aven e Castro (2009), pela 

introdução de dois tipos de constantes de segurança ao modelo. O problema que se apresenta 

neste trabalho é, portanto, o de determinar uma política ótima de inspeção que minimize os 

custos esperados sob as limitações destas constantes. As constantes referem-se a:  

(i) Um valor limite para a probabilidade de ocorrência de uma falha em um 

intervalo qualquer [0, A]; e  

(ii)   Um valor limite para o tempo no qual o sistema pode permanecer no estado 

defeituoso. 

Em uma aplicação para a manufatura, Jones et. al. (2009) propõem uma metodologia 

para aplicação do Delay Time neste tipo de indústria. O objetivo deste trabalho é a construção 

de um modelo que consiga reduzir o downtime dos itens da planta industrial e/ou reduzir os 

custos das inspeções associados, levando em consideração os possíveis impactos ambientais 

que uma falha possa causar, ou seus impactos em termos de custo, tanto para a companhia 

como para o meio ambiente. O trabalho faz ainda uma tentativa de, subjetivamente, medir as 
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conseqüências de tais falhas, em termos de custos para o ambiente, valores monetários para a 

companhia e aos efeitos negativos à imagem da empresa. 

Wang (1997) propõe uma forma subjetiva para se estimar a distribuição do Delay Time, 

para sistemas onde os dados necessários para se estimar esta distribuição inexistem. Ainda, 

este artigo traz alguns modelos para se atualizar a distribuição do Delay Time através da 

opinião de especialistas.  

Em trabalhos mais recentes, Wang (2009), propõe um modelo de inspeção para 

processos de produção sujeitos a dois tipos de deterioração. O primeiro tipo sendo 

representado por uma mudança na qualidade dos produtos, provocados por pequenos defeitos 

em processos produtivos menores. E o segundo tipo causado por defeitos oriundos de grandes 

problemas mecânicos ou elétricos. Portanto, este trabalho procura desenvolver uma política 

ótima de inspeção para estes dois tipos defeitos. E, Scarf et al. (2009) desenvolvem uma 

política de inspeção e substituição para componentes que eles chamam de heterogêneos 

Christer (1999) faz uma revisão sobre os conhecimentos e experiências acumuladas na 

teoria do DTM ao longo dos anos. Traz ainda uma pequena releitura sobre o ambiente de 

decisão ao qual o DTM é destinado a oferecer um suporte, mostra as variações que o modelo 

original apresentou desde que surgiu em 1984, discutindo, neste sentido, acerca das inspeções 

perfeitas e imperfeitas, aplicações em sistemas em regime permanente ou não, e as variações 

relativas à taxa de chegada dos defeitos, sendo estas homogêneas ou não-homogêneas 

(esclarecimentos no Capítulo 4), e faz referência aos processos de estimação dos parâmetros 

que foram explorados no âmbito das aplicações (estimação objetiva e subjetiva). 

Finalmente, apresentando uma configuração semelhante a que é buscada por esta 

dissertação, relacionando o modelo de inspeção do Delay Time à estrutura de um processo de 

degradação, Okumura (1997) apresenta um modelo para a definição de pontos discretos de 

inspeção, em sistemas sujeitos a um processo de degradação físico e inspeções imperfeitas. 

Este modelo objetiva a minimização dos custos totais por unidade de tempo.  

 

3.4 A Degradação 

3.4.1 Representação do “Estado Defeituoso” 
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A partir desta seção passam a ser apresentadas algumas características e modelos de 

processos de degradação encontrados na literatura. O estado defeituoso, do Delay Time, é, 

fundamentalmente, pensado para quantificar alguma estrutura deteriorante, como as que serão 

apresentados abaixo. A identificação do defeito, como buscada pela teoria do DTM, consiste, 

assim, numa tentativa de barrar a evolução de uma degradação, que certamente levaria o 

componente à um estado de interrupção do cumprimento de sua função requerida, ou seja à 

um estado falho.   

 

 

3.4.2 Tipos de Falhas  

Cooke (1996) descreve que um modo de falha consiste na maneira na qual o 

equipamento vem a falhar, usualmente sobre um ponto de vista funcional ou sub-funcional. 

Nesse sentido, Gertsbakh e Kordonskiy (1969) classificam os tipos de falhas, em 

equipamentos e sistemas, em quatro modos bastante contundentes e distintos. Segundo eles, 

as causas mais freqüentes de falhas são devido a: 

1) Defeitos de Construção: as falhas pertencentes a este grupo, os autores relatam, que 

são resultantes da evolução de algum defeito ou de alguma imperfeição injetada no 

momento da construção ou no design do equipamento. Um exemplo, trazido por eles 

para este caso, diz respeito à construção de algum equipamento sem levar em 

consideração à variação das cargas às quais ele estará sujeito. 

2) Defeitos Tecnológicos: aqui, as falhas pertencentes a esta classe são conseqüência de 

alguma violação tecnológica no processo produtivo de algum item ou sistema. 

3) Defeitos devido a Má Utilização dos Equipamentos e Sistemas: as falhas 

classificadas desta forma estão relacionadas ao desrespeito às restrições de uso, às 

quais estão submetidos os equipamentos e sistemas (condições de temperatura, 

freqüência, vibração, etc.). 
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4) Idade dos Equipamentos e Sistemas: este tipo de falha relaciona-se aos processos de 

deterioração aos quais todos os equipamentos e sistemas sofrem á medida que a sua 

vida operacional avança.  

A falha, portanto, pode vir a ser representada por uma deterioração gradual de 

importantes parâmetros do sistema que, se deixados sem a devida manutenção, podem levar 

este a uma quebra (Hosseini et al., 1999). Na classificação dada acima, pode-se perceber que 

último tipo de falha (semelhantemente ao proposto por Cooke, 1996) que identifica o 

processo de degradação como uma das causas mais evidentes do surgimento das falhas, está, 

diretamente, relacionada a algum tipo de dano gradual. Ou seja, entre as razões para que um 

item venha à falha, um lugar bastante importante é ocupado pelo envelhecimento do sistema, 

não importando quão perfeita foi à tecnologia empregada na sua construção, estes irão, de 

alguma forma, com a passagem do tempo, sofrer mudanças irreversíveis causadas pelos 

mecanismos de degradação (Gertsbakh e Kordonskiy, 1969).   

 

3.4.2.1 Falhas Instantâneas e Falhas Graduais 

 

Ainda abordando os tipos e mecanismos de falhas, o livro de Gertsbakh e Kordonskiy 

(1969) apresenta uma proposta mais ampla e geral de se perceber as falhas, classificando-as 

de duas maneiras, sejam elas: 

 

1. Falhas instantâneas; 

2. Falhas graduais.  

 

O primeiro tipo de falha refere-se a uma falha aleatória que evolui através da ocorrência 

de pulos (Jump4) significativos na condição do item, um exemplo deste tipo de falha são os 

modelos que representam estruturas sujeitas a algum tipo de shock (Shock Models), ou que 

retratem itens extremamente sensíveis ao movimento. Para este tipo de estrutura, o autor usa 

uma a distribuição exponencial para quantificar o fenômeno. 

As falhas graduais, por sua vez, são modeladas pelos autores com a utilização das 

distribuições Gamma e Normal. Este tipo de falha consiste num processo de degradação 

                                                 
4 “Jump”, do inglês “pulo”. Este tipo de modelagem é bastante utilizada para os modelos de Shock, que são 
utilizados para modelar a deterioração de itens sujeitos a este tipo de dano aleatório. Eles serão tratados nas 
seções abaixo. 
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usual, bastante modelado na literatura. É para a identificação de algum tipo de deterioração 

que a maioria das modelagens para a realização de inspeções são constituídas.  

 

3.4.3 Mecanismos de Degradação 

 

Cooke (1996) entende um mecanismo de falha como sendo o processo físico que leva o 

item a um estado falho (por exemplo, corrosão, rachaduras, oxidação,etc.). Na mesma linha 

deste autor, um mecanismo de degradação pode ser definido como diferentes processos 

físicos, ou químicos, segundo os quais a degradação da performance dos equipamentos se 

apresentam. Dessa forma, os estudos dos diferentes tipos de mecanismos de degradação se 

fazem fundamentais, uma vez que mecanismos diferentes podem ser formalizados por 

diferentes modelagens matemáticas (Nelson, 1990). 

Tais mecanismos, segundo Nelson (1990), são utilizados ou estudados nos modelos de 

degradação a partir de dados acelerados. Porém, se faz pertinente aqui, a generalização destes 

mecanismos à grande maioria dos processos de deterioração encontrados na natureza, mesmo 

porque as restrições em se estender estes mecanismos para também representar os modelos de 

degradação naturais (e não apenas os modelos acelerados), se concentram apenas na escala 

temporal de ação dos mesmos, pois para o estudo da degradação, a partir de testes acelerados, 

estes mecanismos são acionados e acelerados intencionalmente nos produtos, ao passo que em 

um processo de degradação natural eles se processam de forma gradual e lenta.  

Nelson (1990) descreve e caracteriza estes mecanismos da seguinte forma: 

Fadiga. Os materiais que sofrem este tipo de falha são sujeitos à repetidas variação de 

aplicação de cargas mecânicas (incluindo vibrações), até sofrer uma ruptura. Este mecanismo 

é, de acordo com o autor, o maior responsável pela falha em partes mecânicas, e em 

dispositivos de plástico, vidro, cerâmica, etc.    

Deformação. Esse mecanismo consiste numa alteração lenta na estrutura de materiais, 

sobretudo, plásticos submetidos a uma carga mecânica constante. Este tipo de degradação 

pode interferir nas funções do produto ou causar rupturas ou fraturas. A aceleração deste 

processo pode ser feita através de incrementos na temperatura, nas cargas mecânicas e pela 

utilização de alguns produtos químicos. 

Rachaduras. Diversos tipos de materiais, tais como vidro, plástico, metais e cerâmicas 

racham. Esse mecanismo caracteriza, portanto, a maneira pela qual estes materiais vêem a 
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rachar. A aceleração deste processo, caso necessário, para se analisar os dados da degradação, 

pode ser realizada de maneira semelhante ao que foi relatado para o mecanismo anterior.    

Desgaste. Os materiais que sofrem fricção com remoção de material durante sua 

utilização apresentam esse tipo de mecanismo de degradação. Por exemplo, pneus, 

ferramentas, chaves, borrachas, etc. Velocidade, temperatura, lubrificação e química são 

variáveis que podem levar à aceleração deste processo. 

Corrosão/Oxidação. Os metais e das comidas estão sujeitos a este tipo de deterioração, 

a partir da reação com o oxigênio do ar, ácidos, flúor, cloro, enxofre, água, etc. A aceleração 

deste processo pode ser feita pelo aumento da concentração das substancias químicas 

envolvidas na reação, pela utilização de catalisadores, temperatura, etc. 

Erosão. Esse mecanismo é caracterizado pela ação de agentes externos sobre os 

materiais que, usualmente, estão expostos as intempéries do tempo (clima), a exemplo de 

ventos, sol, chuva, raios, etc. A degradação aqui geralmente envolve, também, corrosão e 

oxidação. A aceleração deste processo caberia a variáveis como temperatura e o auxílio de 

agentes químicos.  

A estes mecanismos de degradação propostos por Nelson (1990) pode-se acrescentar: 

Vibração.  Reconhecido por Cooke (1996) como um dos mecanismos de falhas mais 

evidentes, esse tipo de mecanismo age sobre materiais e sistemas que são sujeitos a rotação 

(como motores e geradores) ou equipamentos sensíveis ao movimento, como equipamentos 

visuais (reprodutores de imagens) e os de alta performance (alta sensibilidade). 

 

 

 

 

3.4.4 Suposições dos Modelos de Degradação 

Tendo a degradação, a muito se tornado um agente de grandes preocupações por parte 

dos estudiosos da manutenção, uma vez que acelera o evento falha, reduzindo assim a 

confiabilidade inerente a equipamentos e sistemas, muitos destes estudiosos têm identificado 

algumas suposições que são evidentes à estrutura do processo de degradação. Aqui, uma 

adaptação é feita a partir das suposições apresentadas por Nelson (1990), para os modelos 

estudados por ele. Estas, de forma geral, são bastante representativas dos atributos que 

realmente compõem este fenômeno e são explicitadas da seguinte forma.  

Suposições: 
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1. A degradação não é reversível. Ou seja, a performance do componente fica 

monotonicamente pior com o decorrer do tempo.  

2. Usualmente um modelo é aplicado à apenas um único processo (mecanismo) de 

degradação. Se, portanto existem mais de um mecanismo degradante agindo, 

simultaneamente, em um dispositivo, estes devem possuir modelos independentes. 

3. A degradação inicia-se após algum tempo de operação do dispositivo. Ou seja, a 

ação da degradação em um componente não se inicia do zero operacional deste item, 

mas após um determinado tempo de operação do mesmo. 

 

3.4.5 Modelos de Degradação (DM) 

 Os estudos quantitativos do fenômeno da degradação têm apresentado diversas 

propostas para modelar a ação dos respectivos mecanismos associados a ele. Por exemplo, 

Nelson (1990) discorre acerca de várias aplicações destinadas a quantificar a degradação, 

sobretudo àquelas voltadas para os modelos acelerados. Bagdonavicius e Nikulin (2002) e 

Meeker e Escobar (1998) apud Park e Padgett (2005) mencionam resultados mais recentes, 

como os modelos de regressão para a modelagem da degradação que são estudados por Lu e 

Meeker (1993), Lu et al. (1996), Bagdonavicius and Nikulin (2000), Tseng e Yu (1997), Bae 

et al. (2007) entre outros. Em particular, o estudo dos modelos Estocásticos de Degradação 

são encontrados em diversas aplicações como as apresentadas nos trabalhos de Noortwijk 

(2009), Noortwijk et al. (2007), Crowder e Lawless (2007), Park e Padgett (2005), etc.  Vários 

outros tipos de aplicações em manutenção preditiva são utilizadas estruturas matemáticas para 

modelar a degradação,  como por exemplo, as propostas de Fouladirad et al. (2008), Lam e 

Zhang (2004),  Robinson e Crowder (2000), Lee (1996), etc. 

3.4.5.1 Classificação dos Modelos de Degradação  

Para classificar os modelos de degradação, Lung et al. (2008) estruturam o seguinte 

formato:  

• Os Modelos Discretos; e  

• Os Modelos Contínuos.  
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Neste trabalho, todavia, esses modelos, serão apresentados de uma maneira diferente, 

um pouco mais detalhada do que é a proposta dos autores acima, como mostra a figura 3.3 

abaixo.  

Assim, os modelos de degradação podem ser divididos em: 

1. Modelos físicos ou químicos;  

2. Os modelos estocásticos; 

3. Modelos Acelerados; 

4. Modelos subjetivos; 

5. Modelos de Regressão; 

6. Modelos de Shock (Shock Models) 

 

 

 

Figura 3.4 – Classificação dos Modelos de Degradação 
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3.4.6 Modelos de Regressão 

Os modelos de regressão constituem-se na forma mais simples de se representar 

fenômeno da degradação. Por exemplo, para a estrutura de regressão linear colocada abaixo, 

um grande número de situações poderiam derivar, dependendo dos valores atribuídos ao 

coeficiente ‘a’ e ao incremento ‘b’, da equação que segue: 

                                               battD +=)( .                                                       (26) 

Estes coeficientes, na grande maioria dos casos, são representados por variáveis 

aleatórias. Assim, desta estrutura, derivam àqueles modelos no qual a degradação pode ser 

“linearmente” proporcional ao tempo de utilização do item, como mostra a figura 3.4 abaixo: 
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Figura 3.5 – Modelo Linear de Degradação 

O que se verifica, entretanto, é que a grande maioria dos modelos que representam o 

processo de degradação semelhante ao da equação (27), tem os seus incrementos 

quantificados por processos estocásticos, como é o caso do modelo desenvolvido por Lu e 

Meeker (1993), sendo modelados mais corretamente por regressões não-lineares.  

A degradação, nos modelos de regressão, é proporcional ao tempo, sendo a taxa de 

degradação é uma variável aleatória. Lu et. al (1996) assumem que a degradação pode ser, 

então, medida da seguinte forma: 
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                                      )exp()exp()( ε++Θ= ttD .                                          (27) 

Neste caso, D(t) seria a medida da degradação, num determinado instante de tempo t. 

Aplicando a função logarítmica nos dois lados da equação (28), chega-se, ao que os autores 

chamam de “Simple Path Model”, ou seja, 

                                                         ε++Θ= xY ,                                                      (28) 

onde , Θ ~N( 2, ΘΘ σµ ) e ),0(~ 2
0σε N ; ))(log( tDY = (logaritmo da degradação); 

log=Θ (taxa de degradação); x = log(tempo); e ε  seria a medida do erro, onde ε  e Θ  são 

independentes. Neste caso, assume-se que a falha no item ocorre quando a degradação 

)( x+Θ  atinge um determinado patamar crítico cD  (Lu et. al, 1996), chamado de limiar de 

falha5, analogamente ao ilustrado na figura 3.5. 

 

 

Figura 3.6 – Limiar de Falha (adaptada de Noortwijk, 2009) 

Utilizando um tipo não linear de regressão, Lu et. al (1996), Tseng e Yu (1997), Bae et 

al. (2007) e Chen e Zheng (2005) propõem e avaliam um modelo de degradação para a 

determinação do tempo de falha dos itens, e comparam com a forma usual utilizada para o 

cálculo desse tempo, verificando uma acuidade maior, no cálculo do tempo de vida dos itens, 
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com a avaliação do processo de degradação. Wu e Chang (2002) fazem uma avaliação 

parecida para estes modelos, na presença de restrições de custo para os testes da degradação. 

Ainda, Bae et al. (2007) utiliza este modelo para avaliar a confiabilidade em testes onde o 

tempo para a falha é esparso. Os modelos de regressão são ainda aplicados por Gebraeel e 

Pam (2008), entre outros. 

 3.4.7 Limiar de Falha 

O limiar de falha consiste em uma característica que é comumente estruturada para 

modelos de degradação de itens sujeitos a um Shock (Modelos de Shock), porém, que podem 

ser estendidos aos modelos de dano gradual, (ver Figuras 3.5, 3.6 e 3.7). Este limiar 

representa o valor de degradação limite, ou seja, o ponto no qual a falha (ocasionada pelo 

processo de degradação) é iminente no sistema.  

 

Figura 3.7 – Classificação do Limiar de Falha 

A grande maioria dos modelos de degradação supõe este limiar como conhecido e fixo 

como mostrado no trabalho de Noortwijk (2009), Noortwijk et al. (2007), Gebraeel (2006) e 

Deloux et al. (2009). Todavia, existem alguns modelos que tratam este valor de limiar como 

sendo de natureza aleatória (ver Rangan et al., 2006; Wang et al., 2009; Crowder e Lawless, 

2007). A razão para a utilização de um tipo de limiar, fixo, ou aleatório, para representar a 

limitação de um processo de degradação, pode depender de alguns fatores, tais como:  

• O mecanismo de degradação que está sendo modelado;  

• Ou a existência, ou não, de dados realísticos para modelar o processo.  

                                                                                                                                                         
5 Ver seção 3.4.7. 

 

Limiar de Falha 

 

Conhecido 

 

Aleatório 
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Para a representação deste limiar, duas formas são, comumente, verificadas na 

literatura. Na figura 3.5, vê-se um tipo de representação na qual a condição de um item parte 

de uma posição inicial 0r  e a degradação surge, então, como um processo de perda desta 

condição, ou seja, após um determinado período de tempo, tem-se que a condição do 

equipamento terá sido piorada, passando agora a ser representada por )()( 0 tXrtR −= , sendo 

X(t) justamente o que deve ser subtraído da resistência inicial, 0r , devido à degradação (ver 

Noortwijk, 2009). Outra maneira de ver esse limiar considera a modelagem do limiar a partir 

da observação do acúmulo do dano gradual no item. Dessa forma, à medida que o tempo 

passa, o estado do item se torna cada vez pior, até que este atinja um patamar no qual a falha é 

iminente (ver figura 3.7 abaixo).   

 

Figura 3.8 – Limiar de Degradação Superior  

3.4.8 Modelos Estocásticos 

Uma parcela considerável dos modelos de degradação encontrados na literatura pode ser 

enquadrada na família dos modelos estocásticos.  São exemplos deste tipo de abordagem os 

processos: Browniano, Markov, Gamma, Poisson Geométrico e Wiener.  

A partir de uma definição clássica, Souza (2007), relata um processo estocástico como 

uma família indexada de variáveis aleatórias },{ TtX t ∈ , onde T seria o conjunto de índices, 

ou parâmetros, e onde tX  seria a representação do estado do sistema no instante t.  
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Na revisão literária dos modelos estocásticos realizada no trabalho de Noortwijk (2009), 

pode-se verificar que os processos estocásticos são, geralmente, apresentados como um 

processo de passo aleatório a uma taxa constante no tempo, com o tamanho do passo 

(incremento) sendo não negativo, monotonicamente crescente, independente e identicamente 

distribuído. Estes modelos definem um evento falha no instante em que a deterioração no item 

atinge um determinado patamar, podendo este ser previamente conhecido ou não, como 

relatado anteriormente (ver figuras 3.5 e 3.7). 

Noortwijk (2009) faz referência a uma variedade de situações, para a avaliação da 

confiabilidade, onde os processos estocásticos podem ser utilizados. As definições dos 

modelos estocásticos postadas abaixo são em grande parte baseadas no trabalho deste autor. 

3.4.8.1 Processo Estocástico Gamma 

Tratando dos modelos Gamma, assim como Gertsbakh e Kordonskiy (1969), Noortwijk 

(2009) atenta para a correta adequação dessa distribuição para modelar a variação temporal da 

deterioração, através de um modelo estocástico. Em outro trabalho, Noortwijk et al. (2007) 

propõem uma modelagem para a avaliação da dependência temporal da confiabilidade em 

componentes estruturais, a partir da combinação de dois processos estocásticos, um para a 

deterioração da resistência e outro para as cargas flutuantes às quais as estruturas estudadas 

estavam sujeitas. O processo Gamma é ainda utilizado nos trabalhos de Fouladirad et al. 

(2008), Fouladirad e Grall (2008) e Saassouh et al. (2006) para modelar as mudanças súbitas 

na condição de sistemas sujeitos a deterioração.  

O Processo estocástico Gamma pode ser definido da forma que segue: 

Processo Gamma Não-Estacionário 

Considerando que uma quantidade aleatória X tem uma distribuição Gamma, com 

parâmetro de forma ν > 0 e parâmetro de escala u > 0, com uma função densidade de 

probabilidade dada por 

                                  )()exp(
)(

),/( ),0(
1 xIuxx

v

u
uvxGa v

v

∞
− −

Γ
= ,                         (29) 
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Onde 1)( =xI A  para Ax∈ ,  0)( =xI A  para Ax∉ , e com dzezv z

z

a −
∞

=

−
∫=Γ

0

1)(  sendo a 

função Gamma para a > 0. Se v(t) é uma função real não decrescente e contínua para 0≥t , 

com v(0) = 0, então, o processo Gamma de parâmetros v(t) e u é um processo estocástico 

contínuo }0),({ ≥ttX com as seguintes propriedades: 

a) X(0) = 0 com probabilidade 1; 

b) )),()((~)()( utvvGatXX −− ττ , para todo 0≥> tτ ; 

c) X(t) tem incrementos independentes. 

Assim, sendo X(t) a medida da deterioração não linear em t, para 0≥t a função 

densidade de probabilidade, a partir da definição do processo estocástico dada acima pode ser 

explicitada por: 

                                            )),(/()()( utvxGaxf tX =                                           (30) 

Tendo a média e a variância calculadas por, 

                                                 
u

tv
tXE

)(
))(( =  ,  

2

)(
))((

u

tv
tXVar = ,                            (31) 

e o coeficiente de variação definido pela razão entre o desvio padrão e a média 

                                                
)(

1

))((

))((
))((

tvtXE

tXVar
tXCV ==  .                             (32) 

Este coeficiente decresce à medida que o tempo passa. 

Sujeito e este tipo de processo de deterioração não estacionário, um componente 

qualquer vem a falhar quando sua resistência à deterioração )()( 0 tXrtR −= cai abaixo de um 

nível de stress ‘s’ (ver figura 3.5). Sendo yT o tempo no qual o item vem a falhar, a função de 

distribuição acumulada para este tempo de vida pode ser calculada por: 
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onde y representa o patamar de ocorrência da falha e dzezxa z

xz

a −
∞

=

−
∫=Γ 1),(  é a função Gamma 

incompleta para 0≥x , a > 0. 

Processo Gamma Estacionário 

Quando a deterioração esperada é linear no tempo, temos um processo estocástico 

Gamma estacionário. Noortwijk (2009) nos mostra que, a partir de uma re-parametrização das 

equações (31) e (32), chega-se aos seguintes resultados, respectivamente, para a função 

densidade de probabilidade, esperança e variância: 

                    )/][,/]/[()( 222
)( σµσµ ytxGaxf tX = , para µ ,σ > 0                    (34) 

com         

                                 ttXE µ=))(( ,  ttXVar 2))(( σ= .                                      (35) 

Noortwijk (2009) cita que a maioria dos mecanismos de degradação que são modelados 

pelo processo Gamma o processo estacionário é utilizado. 

3.4.8.2 Processo Estocástico Browniano 

O processo estocástico Browniano aparece no trabalho de Park e Padgett (2005) para a 

modelagem da degradação em modelos acelerados. Uma consideração bastante interessante é 

feita na utilização deste processo estocástico por parte desses autores. Eles consideram o 

processo estocástico browniano de degradação como sendo sempre positivo, no intuito de 

adequá-lo a uma estrutura usual de degradação, entretanto, essa estrutura de processo 

estocástico, pode, em determinadas situações, assumir valores negativos, sendo considerado 

por alguns autores um modelo inadequado para a quantificação de um processo de degradação 

(Noortwijk , 2009).  
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O Processo Browniano, de acordo com Noortwijk (2009), consiste em um processo 

estocástico de tempo contínuo }0),({ ≥ttX com parâmetros µ  e 0,2 >σσ  contendo as 

seguintes propriedades: 

• )(tX  é normalmente distribuída, com média µ t  e variância 2σ t com 0≥t ;  

• )(tX  tem incrementos independentes; 

• 0)0( =X , com probabilidade 1; e 

• )(tX  é contínuo em t = 0. 

Essa estrutura de modelo estocástico é grandemente utilizada para  modelar o 

movimento de pequenas partículas no ar (Noortwijk , 2009). No contexto da confiabilidade, 

sua modelagem fica comprometida, à medida que, segundo o autor, a resistência do 

componente pode em alguns momentos crescer e em outros decrescer. Ainda assim, alguns 

trabalhos, utilizando este modelo para processos de degradação podem ser encontrados na 

literatura. Um exemplo disso são as pesquisas desenvolvidas por Basu and Ebrahimi (1983), 

Ebrahimi and Ramallingam (1993), Basu and Lingham (2003) e Doksum and Hóyland (1992) 

apud Noortwijk  (2009). 

3.4.8.3 Processo Estocástico de Poisson 

Os Modelos Estocásticos de Poisson são bastante utilizados para modelar os Modelos 

de Shock, que serão relatados abaixo (ver trabalhos de Chien e Sheu (2006), Qian et. al (2005) 

e Lai et. al (2006), entre outros). Os modelos deterioração estruturados por este tipo de 

processo estocástico, particularmente os modelos de Shock, consideram os componentes 

sujeitos a um processo de chegada não-homogêneo de Poisson }0),({ ≥ttN . A chegada 

desses eventos aleatórios (shocks), segundo Qian et. al (2005), vão aos poucos deteriorando o 

sistema até que a acumulação desses danos graduais atinja um patamar no qual o sistema vem 

a quebrar. 
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Segundo os resultados de Lai et. al (2006) quando a idade do sistema é “t” e o número 

de shocks não letais6 ocorridos no intervalo [0,t) é “j” , e, uma vez que a chegada destes 

shocks seguem um Processo de Poisson, a probabilidade da ocorrência de “j” shocks não 

letais no intervalo [0,t) pode ser calculada por: 

               )(
!

)(

!

])[(

))(( 0

)(

1

0

tP
j

etp

j

edxp

jtNP j

tpj

t dxp
j

t

==

∫

==
−

−

∫ λ

λ

λ
λ

.                (36) 

Onde : 

p  é a probabilidade da ocorrência de um shock não letal; e 

λ  é o que o autor chama de taxa de intensidade (taxa de ocorrência do shock). 

A partir desse valor de probabilidade podem ser calculadas a taxa de falhas e a 

confiabilidade do sistema considerando essa teoria. 

3.4.8.4 Processo Estocástico Geométrico 

Esse tipo de modelo é muito utilizado para representar processos de deterioração a partir 

de shocks aleatórios. Por exemplo, Chen e Li (2008), Tang e Lam (2006) e Lam e Zhang 

(2004) utilizam o Processo Geométrico para modelar a deterioração proveniente dos shocks.     

Lam (1988) apud Tang e Lam (2006) introduziu o Processo Estocástico Geométrico 

como um processo estocástico simples e monotonico. Basicamente, esse tipo de processo 

estocástico apresenta as seguintes características (teoria baseada em Tang e Lam (2006)):  

Definição: Um processo estocástico ,...}3,2,1,{ =nZn é chamado um processo 

geométrico se existe um número real a > 0  tal que ,...}3,2,1,{ 1 =− nZa n
n  forma um processo 

de renovação7. O número real a é chamado de razão do processo geométrico. Para 1≥a  o 

processo geométrico é decrescente, ao passo que quando 10 ≤< a  ele é crescente. Se a = 1 o 

                                                 
6 O autor chama de shocks não letais àqueles que deterioram o sistema, entretanto, não o levam a um estado 
falho. 
7 Do inglês “Renewal Process (RP)”: consiste em um processo estocástico  
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processo geométrico se reduz a um processo estocástico de renovação (RP). A partir dos 

resultados dos autores, sendo )( 1ZE=λ  e )( 1
2 ZVar=σ , temos que: 

                                             
1

)( −=
nn

a
ZE

λ
,                                                        (37) 

e, 

                                                   
)1(2

2

)( −=
nn

a
ZVar

σ
 .                                                     (38) 

Assim, os parâmetros a , λ  e σ  são de grande importância para a correta definição do 

processo geométrico. 

 

3.4.8.5 Processo Estocástico de Markov 

Segundo Barlow e Proschan (1965) apud Noortwijk (2009) uma deterioração é 

geralmente assumida como sendo um processo estocástico de Markov. Este, ainda de acordo 

com este autor, consiste em um processo estocástico que dado um valor de )(tX , os valores 

de )(τX , onde t>τ , são independentes dos valores de )(uX , tu < . Isto quer dizer que a 

distribuição condicional do estado (condição) futura do item )(τX , dadas as condições do 

presente e do passado, respectivamente, )(tX  e )(uX , tu < , é independente da condição do 

passado. Em outras palavras, o estado futuro, que representaria o patamar de degradação no 

qual o item estaria sujeito no tempo τ , depende apenas do estado anterior no qual o item se 

encontrava. Portanto, o que condiciona o patamar seguinte de degradação é apenas o patamar 

anterior, sendo a amplitude do passo de degradação uma variável aleatória. 

Em algumas utilizações do processo estocástico de Markov, ele é utilizado por Frostig e 

Kenzin (2009) para a avaliação da disponibilidade de sistemas sujeitos a shocks, e, Sloan 

(2004) revisa modelos de produção e manutenção para demandas aleatórias e equipamentos 

degradantes estruturados pelo modelo de Markov.    

3.4.8.6 Processo Estocástico Wiener 
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Whitmore (1995), Doksum e Normand (1995) e Whitmore e Schenkelberg (1997) 

utilizaram este modelo, através da análise de dados, para estimar a degradação sofrida pelos 

componentes antes da ocorrência das falhas. Ainda, Barker e Newby (2009) fazem uso desse 

tipo de processo estocástico para definir uma política ótima de inspeção em um sistema de 

múltiplos componentes sujeitos a processos de degradação independentes. O Processo 

Estocástico Wiener é, pois, descrito por estes últimos autores como um processo de dano 

cumulativo de passo aleatório. 

Sendo os componentes de um dado sistema S, },...,1{, NiCi ∈ , o processo estocástico 

Wiener, correspondente, para modelar a degradação nesses componentes, é mostrado da 

seguinte forma pelos autores: 

},...,1{,)( NiW i
t ∈ , onde 

                                    )()( i
ti

i
t BtW σµ += , },...1{ Ni ∈∀                     (39)  

e, 

                                    0)(
0 =iW ,  },...1{ Ni ∈∀ .                              (40) 

Onde os iµ ’s representam os coeficientes da variável temporal t, os σ ’s são os termos de 

volatilidade, definidos pela teoria, e )(i
tB  é a representação do movimento Browniano do 

patamar onde se encontra a degradação. 

3.4.9 Modelos acelerados 

Os Modelos Acelerados consistem em um tipo de modelagem bastante peculiar para 

estruturar de um processo de deterioração. Estes se valem da extrapolação de dados da 

performance dos produtos (dispositivos), para o estabelecimento de uma distribuição que 

caracterize a estrutura do dano gradual. Nelson (1990) estudou em detalhes estes modelos, 

compondo um trabalho que conseguiu agrupar uma robusta revisão bibliográfica das 

aplicações destas estruturas.  
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Por exemplo, o modelo de Arrhenius (Arrhenius Rate Model8), segundo Nelson (1990), 

relaciona o processo de degradação a temperatura e ao tempo de exposição do item. É 

mostrado que a medida da performance de um produto, u, pode ser representada por uma 

distribuição lognormal, sendo o log da performance dado por )log(uy = , com distribuição 

normal. Considerando, ainda, um desvio padrão σ  constante, e não dependente da 

temperatura, o relacionamento existente entre a média do log da performance µ (log da 

performance média 50,0u ) ,  a temperatura absoluta T e o tempo de exposição t é dado por: 

                            )/exp()log(),( 50,0 TtuTt γβαµ −⋅−==                          (41) 

Neste caso, os parâmetros α , β , γ  e σ  são das características do produto, do processo de 

degradação e do método utilizado. 

Outros modelos apresentados por Nelson (1990) são: os modelos de taxa constante 

(Simple Constant Rate Model) e de coeficientes aleatórios (Random Coefficients Model). O 

primeiro modelo tem o comportamento, fundamentalmente, similar ao modelo linear, descrito 

no subitem 3.4.6 acima. O modelo de coeficientes aleatórios, por sua vez, tem os coeficientes 

da equação representativa da medida da degradação definidos como sendo de natureza 

aleatória. Assim, sendo  

                                                   tbaty iii +=)( ,                                                 (42) 

onde, ia  e ib  são coeficientes aleatórios e )(tyi  é a degradação. 

Outro modelo, aplicado por Zaludova e Zalud (1985) apud Nelson (1990) para 

descrever a degradação em motores a diesel, é descrito por este último autor como sendo um 

modelo de incrementos aleatórios (Random Increments Model). Supondo que o log da 

performance do componente a um tempo jt (j =1,...,J) seja dado por : 

                                         tbtjyjty ji −−= ])1[()( ,                                            (43) 

onde tb j é um incremento não negativo e aleatório.  

                                                 
8 Nome original do Inglês. A tradução ao pé da letra seria “Modelo da Taxa de Arrhenius”. 
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Por fim, Crow e Slater (1969) apud Nelson (1990) utilizaram uma distribuição baseada 

na Weibull9 para modelar a degradação das propriedades mecânicas de materiais plásticos. A 

equação que pode ser utilizada para se obter a medida da degradação é a seguinte: 

                                      δβαµ γ +−⋅= ])/(exp[)( tt ,                                         (44) 

Onde os parâmetros γβα ,,  e δ são características dos materiais plásticos, bem como 

variáveis associadas à umidade e temperatura.   

3.4.10 Modelos Subjetivos 

Os Modelos Subjetivos comportam a utilização de conhecimento especialista e 

distribuições a priori, sobretudo através da utilização dos modelos Bayesianos. Este tipo de 

modelo muitas vezes se compõe como a única alternativa para o desenvolvimento quantitativo 

de determinados estudos, onde a quantidade de dados é escassa ou praticamente inexistente. 

Gelman et al. (1995) afirma que uma análise Bayesiana consiste em métodos práticos para se 

fazer inferência sobre dados, usando modelos probabilísticos, para quantidades observáveis e 

quantidades sobre as quais se deseja aprender algo. 

Na manutenção, esta forma de tratamento dos problemas tem sido bastante explorada 

como apresentada nos trabalhos de Celeux et al. (2006), que trazem um design de manutenção 

preventiva, baseado em opiniões de especialistas. Ebrahimi (2009) propõe uma estrutura 

Bayesiana para predizer o número de falhas em unidades operacionais; Ebrahem et al. (2009), 

apresenta uma maneira de se estimar a distribuição do tempo para a falha, utilizando uma 

abordagem Bayesiana; Ke et al. (2008) apresentam uma aproximação Bayesiana para sistemas 

reparáveis; Wang e Jia (2007) tratam de um método Bayesiano empírico para a estimação dos 

parâmetros da distribuição do delay time, utilizando tanto dados subjetivos como dados 

objetivos; Cavalcante e Almeida (2007) lançam mão da abordagem Bayesiana para tratar o 

problema da incerteza do modelo de decisão proposto por eles; e, tratando de problemas de 

degradação, os artigos de Robinson e Crowder (2000) e Roed e Aven (2009), 

respectivamente, utilizam um método de inferência bayesiana para modelar confiabilidade de 

produtos através de dados de degradação e sugerem uma análise Bayesiana para a detecção da 

deterioração em sistemas 

                                                 
9 Weibull Relationship é o nome original do inglês da teoria desenvolvida pelos respectivos pesquisadores. 
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Essa abordagem utiliza-se da probabilidade Bayesiana para inferir acerca da incerteza 

de alguns parâmetros. Portanto, a partir de uma distribuição a priori, )(θp , do parâmetro θ , 

acerca do qual se deseja inferir algo, se estabelece a distribuição a posteriori, )/( xp θ , se esta, 

por exemplo, representar um parâmetro de degradação, a idéia aqui consiste em tentar 

determinar a degradação esperada a posteriori num determinado instante de tempo t. Contudo, 

a utilização da probabilidade Bayesiana, para a grande maioria dos casos de aplicações em 

manutenção, restringe-se à determinação dos parâmetros das distribuições que modelam o 

fenômeno, para o caso onde a quantidade de dados realísticos é insuficiente ou inadequada.  

 

 

 

3.4.11 Modelos físicos ou Químicos 

Os Modelos Físicos ou Químicos, geralmente, são suportados por uma quantidade de 

dados objetivos suficientes para a escolha de uma função de distribuição adequada, bem como 

para o cálculo dos parâmetros que as definem.  

Okumura (1997) ao aplicar o modelo Delay Time a itens sujeitos a um processo de 

degradação físico utiliza o modelo “Reaction Rate Model”. Neste modelo de deterioração, a 

taxa com que o componente se deteriora em um determinado tempo t, segundo o autor, pode 

ser calculada por: 

                      )]()
)(

exp[(]
)(

exp[)()( tS
tK

D
C

tK

B
tAtK

BB θθ
θ +−= .                   (45) 

Neste caso, )(tθ  é a temperatura absoluta no tempo t, S(t) é um stress no tempo t devido à 

temperatura, A, B, C, D são constantes e BK  é a constante de Boltzmann. A degradação 

cumulativa a partir deste modelo pode ser calculada por: 

                                                         ∫=
t

dttKtD
0

)()( .                                                   (46) 
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Os modelos físicos ou químicos, geralmente, quantificam as características dos agentes 

degradantes a partir de equações que estruturam as modificações ocorridas nas características 

(físicas ou químicas) dos materiais. Modelos deste tipo de deterioração podem ainda ser 

encontrados nos trabalhos de Moyan e Ayala-Uraga (2008) que estudam o processo de 

degradação em navios combinando a corrosão em componentes estruturais ao crescimento de 

rachaduras. Ainda, Prian e Barkatt (1999), Degraeve et al. (1999), Tate e Kelkar (2008), 

Peppley e Roberge (2002), Fowler et al.(2002) e  Hack et al. (1993) tratam de modelos físicos 

de degradação em seus trabalhos.  

3.4.12 Modelos de Shock (Shock Models) 

Esse tipo de modelo de deterioração considera, geralmente, que o mecanismo 

degradante, que pode levar o item ao estado falho, é representado por um “stress” não 

periódico e aleatório, ou seja, um shock. Vários modelos de Shock são estrutrurados por 

processos estocásticos de Poisson e Geométrico (ver subitens 3.4.8.3 e 3.4.8.4). 

 Considerando este tipo de abordagem, Deloux et al. (2009) estabelecem uma política de 

manutenção para sistemas sujeitos a este stress. Os autores otimizam a periodicidade das 

inspeções e, a medida que a partir das avaliações das condições do equipamento, verifica-se 

uma falha iminente no sistema, os autores propõem uma política de substituição para o 

sistema. 

Na mesma linha, tratando da definição de uma política ótima de substituição em 

sistemas sujeitos a shock, Chien (2006), Chien e Sheu (2006) e Lam e Zhang (2004) 

apresentam modelos baseados no processo estocástico não homogêneo de Poisson. Tang e 

Lam (2006) propõem uma política de manutenção σ para sistemas sujeitos a shock, 

considerando que o processo de chegada do shock tem uma distribuição Weibull ou Gamma. 

Ainda, Sheu e Griffith (2002) propõem uma política de substituição em bloco para modelos 

de shock. Outros modelos são apresentados por Satow e Osaki (2003), Qian et al. (2003), 

Rangan e Tansu (2008), Lim et al. (2005), Qian et al. (2005), Rangan et al. (2006), Chiang e 

Yuan (2000), Frostig e Kenzin (2009), Montoro-Cazorla et al. (2009a), Montoro-Cazorla et al. 

(2009b), Letué (2008), Ramirez-Ruiz e Granot (2007), entre outros.  

3.5 Abordagem Multicritério de Suporte a Decisão 
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As estruturas, de decisão de maneira cada vez mais freqüente, vêm sendo utilizada para 

solucionar problemas de natureza técnica, em parques produtivos. Este fato, muito se deve à 

conscientização, por parte dos gestores, de que as conseqüências destes problemas estão 

diretamente associadas a questões gerenciais muito maiores, e que pesadamente influenciam 

nos ganhos finais da corporação (ver capítulo 1). Também, o crescimento da modelagem para 

a tomada de decisão gerencial, justifica-se pelo nível de complexidade ao qual chegaram os 

processos produtivos, ficando, praticamente impossível, à pessoa de um decisor, levar em 

consideração todos os aspectos inerentes a uma tomada de decisão. 

Amparados nestes argumentos, diversas estruturas de decisão se desenvolveram ao 

longo dos anos, com amplo destaque para a Pesquisa Operacional, inicialmente destinada à 

resolução de problemas de ordem militar. Estas estruturas têm o claro intuito de dirimir 

conflitos existentes entre restrições ou possíveis soluções à um problema que se apresente. 

Um fato comum a praticamente todos os modelos de decisão, sobretudo àqueles que 

buscam medir as preferências de um ator (A Teoria da Utilidade é o maior exemplo delas) é a 

importância depositada na figura do decisor. Este, para que possa agir alinhadamente aos 

princípios empresariais aos quais representa, deve estar em dia com estes princípios, e, 

fundamentalmente, deve compreender que, no momento da decisão, ele incorpora uma 

estrutura preferencial que deve ser representativa da corporação, e não um reflexo de suas 

próprias preferências. 

A próxima seção discorrerá, resumidamente, sobre a estrutura de decisão da Teoria da 

Utilidade Multiatributo, que, mais tarde será utilizada para finalizar o modelo de inspeção 

desenvolvido.     

3.5.1 Teoria da Utilidade Multiatributo  

Gomes et al. (2006) relata que a Teoria da Utilidade Multiatributo derivou das 

estruturas axiomáticas da Teoria da Utilidade. À grosso modo, pode-se afirmar que a primeira 

teoria é basicamente a extensão da segunda, pela consideração de mais de um atributo.  

Essas teorias são fundamentadas por aspectos teóricos de incerteza bastante densos e 

têm o intuito de explicitar, analiticamente, uma estrutura preferencial que racionalize sobre 

todas as variáveis inseridas num processo de decisão, fornecendo uma solução viável para o 
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problema em questão. Aqui, estes aspectos não serão apresentados, uma vez que divergem um 

pouco do real escopo deste trabalho, contudo, todo o alicerce teórico para o processo de 

elicitação da utilidade multiatributo, tratada no capítulo 4, pode ser encontrado nos trabalhos 

de Gomes et al. (2006) e Keneey e Raiffa (1976). 

3.5.1.1 Elicitação da Função de Utilidade Multiatributo  

 O MAUT, como é conhecida a teoria de utilidade multiatributo, pode ser utilizado, 

conforme relatam Gomes et al (2006) e Ferreira et al (2009), de duas maneiras, na modelagem 

dos problemas de decisão. São elas: 

I.  Como Teoria: nesta modalidade a elicitação da função de utilidade se dá de forma 

direta, pela aplicação das estruturas axiomáticas de preferências à figura do decisor, 

justificando o estigma de “teoria” a este modelo; e  

II.  Como Método: nesta forma de utilização a função de utilidade multiatributo deve 

funcionar como um método de agregação dos objetivos contidos no problema 

analisado, não levando em consideração todos os passos exigidos do ponto de vista 

teórico.  

Conforme Keneey e Raiffa (1976), o processo de elicitação da função de utilidade 

multiatributo passa por cinco passo básicos: 

1) Introdução das terminologias e das idéias: onde busca-se fazer com que o decisor 

entenda todo o processo de construção do modelo que será implementado, tendo uma 

atitude positiva com relação a todo o processo; 

2) Identificação de suposições de independência relevantes: a idéia aqui é verificar 

suposições que possam facilitar a construção da função de utilidade, como por 

exemplo, a independência entre os atributos e a independência aditiva, que possibilita 

a utilização de uma função de utilidade aditiva; 
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3) Elicitação das utilidades condicionais: nesta etapa constrói-se a função de utilidade 

unidimensional para cada um dos atributos, considerados individualmente, e 

condicionados a fixação dos demais em determinados patamares; 

4) Cálculo das constantes de escala: neste ponto são calculadas as constantes de escala 

para a função de utilidade elicitada no passo anterior; e 

5) Checa-se a consistência do modelo: de maneira a verificar se o modelo construído 

realmente expressa às preferências do decisor. 

 

Esses passos serão comentados de maneira sucinta à medida que o exemplo numérico 

for sendo desenvolvido no capítulo 4. 

 

 

 

3.5.2 Aplicações dos Modelos Multicritério 

As aplicações dos modelos multicritério na literatura não se restringem apenas a 

problemas de avaliação dos sistemas produtivos, no qual o gerenciamento da manutenção está 

inserido. Podem ser encontradas aplicações desta estrutura em diversas áreas do 

conhecimento, tais como Engenharia, Economia, Administração, Gestão de Pessoas, etc. Ou 

seja, a quase todo o tipo de problema de decisão, com mais de um atributo, que sejam 

conflitantes entre si, essa teoria pode ser adaptada. 

Algumas aplicações significativas, voltadas à produção e a manutenção, foram 

desenvolvidas por Cavalcante e Almeida (2005), que desenvolveram um modelo multicritério 

de apoio a decisão para o planejamento da manutenção preventiva, com a utilização do 

Promethee II. Ferreira et al. (2009) que lança mão deste estrutura para o estabelecimento de 

intervalos de inspeções dentro do escopo da manutenção preditiva. Almeida Filho (2005) que 

aplica um modelo de decisão multicritério para problemas de escolha de softwares de análise. 
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E, Cavalcante et al. (2006) que agrega uma estrutura multicritério à bayesiana, na manutenção 

preventiva. Outros trabalhos foram ainda realizados por Cavalcante e Costa (2006), Brito et 

al. (2010a) e Brito et al. (2010b). 

 

 



Capítulo 4 – O Modelo Proposto 

 63

4 O MODELO PROPOSTO (Procedimentos Metodológicos) 

 

 

4.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada a proposta do trabalho para a modelagem das inspeções em 

um item sujeito a um processo de degradação. O modelo tem o intuito de avaliar a proposta de 

se inspecionar o componente a partir de dois critérios: o Custo, e o Downtime. A incorporação 

do processo de degradação ao modelo de inspeção dar-se-á de uma maneira semelhante à 

executada por Okumura (1997), na qual um modelo de degradação fundamenta a distribuição 

de probabilidade que será utilizada para modelar o tempo no qual o item permanece no estado 

defeituoso, com uma modelagem proposta no artigo de Lu et. al (1996).  

4.1.1 Custo e Downtime 

 Com relação ao atributo Custo, a abordagem se propõe a quantificar a viabilidade das 

inspeções até que este, associado à inspeção e ao reparo preventivo, não mais represente um 

critério vantajoso ante a realização de uma manutenção corretiva, efetuada quando o 

equipamento deixa de cumprir a sua função requerida. Já na dimensão do Downtime, tentará 

dar um parecer acerca do tempo para a realização de inspeções que tenham menor impacto 

sobre a disponibilidade do item, o que incorre em ganhos significativos ao processo 

produtivo.  

O modelo do Delay Time, para componentes, fundamentará a periodicidade da inspeção 

a partir de uma distribuição Lognormal, derivada de parâmetros de degradação, que serve aqui 

para quantificar o intervalo de tempo (h).  A Função Custo e a Função Downtime estabelecem 

o relacionamento que incorpora estes parâmetros à teoria, dando um tratamento que se 

aproxima em demasiado do que realmente acontece em manutenção de componentes e 

equipamentos nos sistemas produtivos. Por fim, através do modelo Multicritério de Utilidade 

Multiatributo, objetiva-se estabelecer uma estratégia de ação, para a definição de uma política 

que obtenha um resultado satisfatório para os critérios considerados. 
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4.2 Modelo para a determinação da periodicidade da inspeção 

O modelo apresentado a seguir consiste em uma aplicação do modelo Christer do Delay 

Time para componentes, baseando-se no que foi apresentado por Okumura (1997), no artigo 

em que relaciona DTM a um processo de degradação físico, representado pelo Reaction Rate 

Model, descrito por esta dissertação no subitem 3.4.10. Dessa forma, toda a pesquisa desta 

dissertação está fundamentada nas seguintes premissas: 

1. O intervalo de tempo “h”, que quantifica o Delay Time, é resultante de um processo 

de degradação10, podendo ser representado por qualquer dos mecanismos e modelos 

apresentados no Capítulo 3 deste trabalho. Será considerado que este processo de 

degradação tem início no momento de surgimento do defeito no item, e evolui até o 

instante de tempo “u+h”, no qual o limiar de falha é atingido; 

2. Os custos para a realização de uma manutenção preventiva serão avaliados ante a 

sua criticidade para a realização das inspeções. Ou seja, a realização das inspeções 

será vantajosa enquanto estes custos forem inferiores aos custos de uma manutenção 

corretiva.  Neste sentido, a proposta desta dissertação é pela definição de uma 

periodicidade que minimize os custos da manutenção; e 

3.  A avaliação do downtime visa claramente a diminuição do tempo no qual o 

componente ficará fora de operação, incrementando significativamente na 

disponibilidade do item. A necessidade corrente de simultaneamente se minimizar este 

critério e o anterior cria um tipo de conflito, que nesta aplicação será resolvido pela 

aplicação de uma estrutura de decisão. 

A utilização do modelo de degradação para quantificar o delay time “h”  é perfeitamente 

aceitável, uma vez que o próprio modelo, desenvolvido por Christer e Waller em 1984, é 

pensado para dar suporte a decisões, acerca da periodicidade para a realização das inspeções, 

a partir de uma suposição essencial: o componente, equipamento ou sistema “degrada” desde 

o instante no tempo no qual um defeito surge, até o momento em que este evolui, ocasionando 

uma falha. Portanto, através desta ótica, pode-se afirmar que o DTM foi fundamentalmente 

                                                 
10 O escopo deste trabalho não se destina a representear detalhadamente o modelo de degradação do qual 
resulta o intervalo de tempo “h”.  Mas trabalhar na definição de um modelo de inspeção que avalie as 
conseqüências deste processo de degradação, na composição das funções de Custo e Disponibilidade 
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pensado para a quantificação de algum tipo de processo de deterioração que leva o item a 

deixar de cumprir a sua função requerida. Constituindo, dessa forma, uma poderosa 

ferramenta para a melhoria e avaliação da confiabilidade dos sistemas produtivos.  

O intuito desta modelagem é, num primeiro momento, pensar numa política ótima de 

inspeção, avaliando separadamente os critérios Custo e Downtime, buscando-se, para estes 

atributos o melhor momento para a realização das inspeções, avaliando as equações em 

função do parâmetro de decisão, T, que representa a periodicidade. Num momento final, se 

tentará a resolução do aparente conflito que deverá surgir a partir da tentativa de minimização 

dos critérios descritos acima. Para isso, propõe-se a utilização da estrutura da utilidade 

multiatributo. 

4.3 Suposições e Notações do Modelo 

As suposições do modelo de inspeção que será apresentado a seguir foram construídas a 

partir dos trabalhos de Christer (1999), Okumura (1997) e Jia e Christer (2002). 

Suposições: 

• A modelagem é realizada considerando-se um único componente, sujeito a um único 

tipo de falha dominante, representada por um processo de degradação; 

• Supõe-se aqui que seja um componente no qual a identificação da falha não seja 

imediata, dessa forma, a identificação deste evento fica condicionada à realização de 

uma inspeção, medição de algum tipo de parâmetro de performance, ou da eventual 

necessidade de atuação do dispositivo. 

• Em t = 0 o componente é posto em operação e a partir desse momento todos os 

tempos passam a ser referenciados a tempos operacionais;  

• No intervalo de tempo que transcorre entre t = 0 e t = u, é considerado que o 

equipamento cumpre a sua função requerida sem que qualquer tipo de degradação 

esteja presente.   

• O instante de tempo t = u, no qual um defeito surge no item, é quantificado por g(u) e 

G(u), respectivamente, as funções de densidade de probabilidade e de distribuição para 
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a variável aleatória “u”. Estas funções são tomadas como conhecidas, sendo 

quantificadas pela Distribuição Weibull. Ou seja,  

                                                             ββ

ηηη
β

)(exp)()( 1 tt
ug −⋅= −                             (47) 

e, 

                                                             β

η
)(exp1)(

t
uG −−=                                        (48) 

• O intervalo delay time “h” é representado por um processo de degradação (que será 

apresentado a seguir), e tem suas FDP e FD dadas por f(h) e F(h); 

• Considera-se que o componente não sofre nenhum tipo de deterioração durante a 

inspeção; 

• Considera-se que o tempo para a realização de inspeções sucessivas é fixo. Isto é, a 

variável, T, que define a periodicidade das inspeções no sistema, é imutável durante 

todo o ciclo de inspeção. 

• Um ciclo de inspeção consiste no tempo decorrente desde o instante no qual o 

componente entre em operação, ou seja, t = 0 (início da vida útil do componente), até 

o instante no qual este é reparado ou substituído, em decorrência de um defeito ou de 

uma falha (ver figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Ciclo de Inspeção considerando inspeções imperfeitas (adaptada de Jones et al., 2009) 

A figura acima representa parte do ciclo de inspeção de três componentes C1, C2 

e C3, considerando um sistema multicomponente. Em caso de inspeções perfeitas, o 
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ciclo do componente C1 terminaria no tempo operacional T, onde é realizada a 

primeira inspeção, pela identificação da falha ocorrida no componente em algum 

instante anterior. O ciclo dos componentes C2 e C3, por sua vez, terminariam em 2T, 

pela identificação e correção dos respectivos defeitos. 

• As inspeções são consideradas perfeitas em todas as suas formas, ou seja, caso haja 

algum defeito no item, este será perfeitamente identificado durante uma inspeção; 

• O modelo busca a identificação prioritária dos defeitos, objetivando evitar a ocorrência 

de falhas no componente, entretanto, durante as inspeções, eventuais falhas poderão e 

deverão ser identificadas e corrigidas; 

• A identificação e reparo de um defeito ou de uma falha durante as inspeções provoca o 

reinício do ciclo de inspeção; 

• As inspeções são realizadas, periodicamente, a cada tempo “T ”, onde este tempo é 

medido em unidades de tempo operacional. Logo,  

                                               TiTTi )1(1 −+= , com (i = 1, 2, 3,...); 

 

• fd , rd  e id  denotam, respectivamente, os downtimes para se corrigir uma falha, para 

realizar um reparo preventivo no item (dado que um defeito foi identificado) e para se 

realizar uma inspeção; 

• Semelhantemente a suposição anterior, fC , rC  e iC quantificam os custos incorridos, 

respectivamente, para se corrigir uma falha, para a realização de uma manutenção 

preventiva, ou para a execução de uma inspeção; 

• )(TED  e )(TET  representam o downtime esperado e a esperança do comprimento do 

ciclo da inspeção; 

• )(TEC  representa o custo esperado para o ciclo de inspeção; e 
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• A(T), D(T) e C(T) são, respectivamente, a disponibilidade, o downtime e o custo em 

razão do tempo para inspeção, em T.  

4.3.1 Modelo de Degradação  

Semelhantemente ao que foi proposto por Okumura (1997) onde o modelo delay time 

associa-se a um processo de degradação físico, a partir do qual o autor quantifica uma 

distribuição temporal para modelar o período no qual o item se encontra no estado defeituoso, 

este trabalho se propõe a acoplar as teorias do delay time e da análise de degradação ao 

utilizar um modelo desenvolvido por Lu et. al (1996). Este modelo é utilizado por diversos 

autores (ver 3.4.6) para fazer uma estimação do tempo de vida de um determinado 

componente a partir de parâmetros de degradação. Ele é mais comumente utilizado em testes 

e modelos acelerados. Porém, este tipo de análise da degradação pode ser aproveitada para 

caracterizar a degradação de vários tipos de componentes ou sistemas, bastando para isso que 

os devidos ajustes aos parâmetros do modelo sejam feitos. 

4.3.1.1 O Simple Path Model (Modelo do Passo Simples) 

A apresentação do modelo de degradação que será utilizado nesta seção é oriunda do 

trabalho de Lu et al. (1996).  

No modelo destes autores, a degradação é assumida como sendo proporcional ao tempo, 

sendo a taxa de degradação, exp(Z), uma variável aleatória e onde ε  representa um erro dessa 

medida. Ou seja, a medida de degradação, conforme mostrada na seção 3.4.6, seria dada por: 

                                        )exp()exp()( ε++= tZtD .                                         (49) 

Implicando no seguinte modelo logarítmico, 

                                                                 ε++= xZY ,                                              (51) 

onde , Z ~N( 2, ZZ σµ ) e ),0(~ 2σε N ; ))(log( tDY = (ver seção 3.4.6). Neste caso, a falha do 

item ocorre no instante no qual o logaritmo da medida de degradação no tempo, isto é, (Z + 

x), atinge o limiar de falha, ou seja, CDxZ =+  (ver seção 3.4.6 e 3.4.7). 
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Assim, a partir dessa modelagem de degradação, os autores definem um modelo 

logaritmo para o tempo aleatório no qual os itens vêm a falhar. A variável aleatória, 

logarítmica, do tempo para a falha pode, dessa forma, ser expresso por: 

                                                ZDX C −= ~ N( 2; ZZCD σµ− ).                                  (52) 

Logo, a função densidade de probabilidade, para o tempo para a falha de um componente, terá 

uma distribuição lognormal, com os parâmetros mostrados acima. Esta pode ser escrita da 

seguinte forma: 
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A função de distribuição acumulada para esta variável aleatória pode ser obtida através de: 

                                                             ∫=
x

dxxfxF
0

)()( .                                            (54) Onde: 

i. Zµ  é o valor médio do logaritmo da taxa de degradação; e 

ii.  Zσ  é o desvio padrão da variável. 

4.3.1.2 Discussões do Modelo de Degradação 

O modelo apresentado acima foi proposto originalmente por Lu Meeker (1993), a partir 

da análise de dados de degradação, e desde então tem sido utilizado de maneira bastante 

satisfatória na modelagem desse processo (ver 3.4.6). Diversos autores têm utilizado este 

modelo como uma solução fisicamente possível para se avaliar o tempo de vida de 

componentes através de um evento físico que esteja diretamente relacionado a um dado de 

performance do componente, ou a um dado que seja referido a perda de certas características 

de um determinado componente, a medida que o tempo transcorre. 

A estrutura de modelagem proposta acima define, pois, uma função de distribuição na 

qual a variável aleatória, X , que quantifica o tempo de vida de um item está diretamente 

relacionada a uma taxa de degradação deste item, Z , e a um patamar crítico, CD . Este último 
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podendo denotar uma medida de performance limítrofe entre a atuação requerida ou não de 

um determinado componente, caracterizando a ocorrência de uma falha.  

Pensando, por exemplo, em um determinado componente, fundamental, para a atuação 

de um dispositivo de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, esse patamar crítico, CD , 

poderia ser definido em termos do tempo de resposta máxima requerida para a atuação do 

dispositivo. Neste caso, a não atuação do dispositivo, ou a atuação em tempos maiores ao 

valor de CD  poderiam vir a caracterizar uma falha no componente. Diante do exposto, a 

definição de um modelo de inspeção para um sistema como este, consiste na definição de uma 

política periódica que inspecione o componente e realize testes, com o intuito de verificar se 

tempo de atuação é igual ou maior a CD . 

 A adaptação e utilização deste modelo, nas bases estruturadas pela teoria do delay time, 

podem ser realizadas pela definição de algumas condições que caracterizem um estado 

defeituoso do item, como por exemplo, a definição de um intervalo de tempo, imediatamente 

anterior ao valor limite (ou o próprio valor limite CD ) que concretize algum tipo de sinal 

suficiente para a realização de um reparo preventivo, ou para a substituição do componente 

(ou seja, a definição de um estado defeituoso).  

Um segundo exemplo de caracterização para o parâmetro limiar de degradação, CD , 

poderia ser visualizado, para a avaliação da suportabilidade térmica em componentes de 

equipamentos de alta tensão. Neste caso, CD , poderia ser parametrizado como sendo o 

próprio valor da suportabilidade térmica do item, considerando, entretanto, o caso particular 

em cujo aumento da temperatura esteja diretamente relacionado a um processo de degradação.   

 

 

 

4.3.2 O Modelo de Inspeção  

4.3.2.1 Avaliação do Dowtime/Disponibilidade 
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Baseados nos resultados de Jia e Christer (2002) serão apresentados, neste momento, os 

aspectos quantitativos do modelo de inspeção Delay Time (descrito no subitem 3.3.4). Tendo 

como foco, neste subitem, a avaliação do Dowtime/Disponibilidade. 

Sob a suposição de que as inspeções são perfeitas, isto é, que qualquer defeito surgido 

durante o ciclo de inspeção será identificado, tem-se o modelo abaixo para as inspeções. 

Sendo o downtime esperado D(T), para um ciclo de inspeção dado pela soma dos 

dowtimes esperados em (0,T), I - quando nenhum defeito surge; II - quando um defeito surge 

e é identificado, em T; ou III - quando o item vem a falhar, sendo a falha identificada;  

Os seguintes casos podem emergir: 

1. Caso no qual u + h acontece no intervalo entre duas inspeções sucessivas, sendo, 

a falha identificada em it , ou seja, u + h ∈ );( 1 ii TT − (ver figura 4.3 abaixo). 

 

Figura 4.2 – Ocorrência da falha entre );( 1 ii TT −  

O tamanho do ciclo de inspeção e o dowtime, neste caso, podem, respectivamente, ser 

obtidos por ( ifi didT ⋅++ ) e ( )]([ huTddi ifi +−++⋅ ). 

2. Caso no qual o defeito surge no tempo “u” entre duas inspeções sucessivas, 

sendo o defeito identificado na inspeção realizada em it . Ou seja, u ∈ );( 1 ii TT −  

(ver figura 4.4). 

 

Figura 4.3 - Ocorrência do defeito entre );( 1 ii TT −  
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Semelhantemente ao que foi feito para o caso anterior, para este segundo caso, o 

comprimento do ciclo de inspeção e o downtime incorrido no ciclo podem ser calculados, 

respectivamente, por ( iir diTd ⋅++ ) e ( ri ddi +⋅ ). 

Considerando os dois casos acima para um defeito ou uma falha surgidos no intervalo 

);( 1 ii TT − , os autores mostram que o Downtime esperado poderia ser calculado da maneira que 

se segue: 

∫ ∫ ∫
− −

−

− −−++⋅⋅⋅⋅+−+⋅+=
i

i

i i

i

t

t

ut t

t

iriiifiiD duugutFdiddudhhfughutdidttE
1 10

1 )()](1)[()()()]}([{);(

               ∫ ∫∫ ∫ ∫ ∫ ++= dhduhfugtdhduhfugiddhduhfugd iif )()()()()()(  

                ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ −−++−− duugutFdiddhduhfuhgdhduhfuug iri )()](1)[()()()()(  

                  ++−++= ∫ ∫ ∫ ∫ dhduhfughudhduhfugtidd iif )()()()()()(  

           ∫ −−++ duugutFdid iri )()](1[)(                                                     (55) 

Sendo fP  e PP , respectivamente, a probabilidade de uma falha ou um defeito serem 

identificados no ato de uma inspeção, e calculados pelas equações abaixo, 
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t
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)()(     e                                       (55) 
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os autores  quantificam o downtime esperado do ciclo de inspeção da seguinte forma: 

  ∫ ∫
−

−

− +−++++=
i

i

it

t
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ipriifiifiiD dudhhfughutPdidtPtiddttE
1 0

1 )()()()()()()();( .     (57) 
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Observa-se, entretanto, que esta avaliação para o downtime esperado calcula esta 

variável apenas para um intervalo T, dentro do ciclo de inspeção. Para expandir esta análise a 

todo o ciclo de inspeção, deve-se considerar a ocorrência de infinitos intervalos T dentro do 

ciclo, realizando um somatório dos diversos intervalos entre inspeções T. Dessa maneira, a 

equação, para o downtime esperado fica na forma postada abaixo:  

                        ∑ ∫ ∫
∞

= −

−

++−++=
1 )1( 0

)()()]([[)(
j

jT
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uT

ifiD

i

i
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                                        ]))(1)(()(
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−
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i

jT
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iri duujTFugdjd                         (58) 

Usando a mesma lógica, o comprimento esperado para o ciclo de inspeção é obtido por:           

                ∑ ∫
∞

= −

+−++=
1 )1(

))()(()[()(
j

jT

Tj

fiT duujTFugjTdjdTE  

                                 ]))(1)(()(
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−−+++
jT

Tj
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ou, ainda, 

                            )()()()();( 1 ififiiPiriiiT tPtdidtPtdidttE +++++=−                   (60) 

 

O downtime por unidade de tempo pode, então, ser calculado por: 

                                                            
)(

)(
)(

TE

TE
TD

T

D=                                                   (61) 

Assim, a disponibilidade do sistema em relação a comprimento do ciclo de inspeção, 

que está diretamente relacionada ao downtime, pode ser avaliada através da seguinte equação: 
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)(

)()(
)(

TE

TETE
TA

T

DT −
=  .                                           (62) 

4.3.2.2 Política de Inspeção e o Modelo de Degradação 

O modelo descrito acima quantifica os valores de downtime e disponibilidade em 

função do tempo no escopo do modelo delay time para componentes. O acoplamento da 

análise da degradação, proposta por Lu e Meeker (1993), a essa política de inspeção ocorrerá, 

portanto, através da utilização da Função Densidade de Probabilidade e da Função de 

Distribuição da variável aleatória  ZDX C −=  (ver seção 4.3.1.1), que tem distribuição 

Lognormal.  Essa distribuição será utilizada para a modelagem do período no qual o 

componente se encontra no estado defeituoso, isto é, o tempo ‘h’, que de acordo com os 

fundamentos teóricos do modelo do Christer representa um período no qual um determinado 

item se encontra em processo contínuo de degradação.  

4.3.2.3 Exemplo Numérico Downtime/Disponibilidade 

A tabela 4.1 postada a baixo apresenta os valores que foram arbitrados para rodar uma 

simulação numérica (ver gráficos 4.4 e 4.5) em um software de análise11, utilizando a política 

de inspeção delay time juntamente a um modelo de degradação, descrito acima. Pensando-se 

fisicamente no exemplo do sistema de proteção, que foi descrito na seção 4.3.1.2, foram 

utilizados valores que, na medida do possível, pudessem se associar a um evento real, e que, 

posteriormente, pudessem ser tomados como os valores de base para a simulação do modelo 

de decisão, que será estruturado a seguir. Assim, os valores de Zµ  e Zσ  encontram-se 

parametrizados de forma aceitável, uma vez que o primeiro denota um valor médio para o 

logaritmo da taxa de degradação, ao passo que o segundo se estabelece como uma medida de 

dispersão dessa média. Por fim, a escala de valores atribuídos aos parâmetros id , rd  e fd está 

definida em termos de horas de operação do dispositivo e cD  referindo-se a um tempo 

máximo de resposta requerido ao equipamento (qualquer atuação do dispositivo que 

ultrapasse esse tempo caracterizaria uma falha). 

 

                                                 
11 O Software utilizado para rodar as simulações foi o Mathcad. 



Capítulo 4 – O Modelo Proposto 

 75

Parâmetros Valores Parâmetros Valores 

β  3.1 rd  2 

η  500 fd  7 

Zµ  0.5   

Zσ  1   

CD  0.0005   

id  1   

Tabela 4.1 – Definição dos Parâmetros para o caso de referência 

A partir dos valores acima definidos as funções de densidade de probabilidade e 

distribuição acumulada, para a variável aleatória lognormal, foram plotadas e podem ser 

visualizadas na figura 4.4, abaixo. A figura 4.5, por sua vez, apresenta as curvas obtidas para 

a política de inspeção tendo como variável de decisão periodicidade T, no intuito de se 

minimizar o tempo no qual o item permanece fora de operação (downtime12), diretamente 

maximizando-se a disponibilidade, no mesmo ponto. Os gráficos do downtime e da 

disponibilidade apresentam coerentemente a complementaridade destas duas variáveis. Ou 

seja, para um mesmo valor de T obtêm-se o ponto de mínimo do downtime e o ponto de 

máximo da disponibilidade. Os modelos do downtime e da disponibilidade são oriundos, 

respectivamente das equações (61) e (62). 

                                                 
12 Para o gráfico postado em 4.5 a função do dowtime, em relação ao tempo, está sendo representada pela 
variável DD.  
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Figura 4.4 – Distribuição Lognormal 

 

Figura 4.5 – Função Downtime X Função Disponibilidade  

A simulação limitou o intervalo de busca por uma periodicidade, T, ao intervalo, 

]120;10[ 0 == FTT , medido em horas operacionais, por considerar um intervalo possível a 

aplicação em casos concretos. Os seguintes valores para a política de inspeção foram 

encontrados: 
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Funções Valores Variável T 

=max)(TA 0.9242 

=min)(TD 0.07578 

T = 32 

 

Tabela 4.2 – Valor ótimo de T, para D(T) e A(T) 

   

4.3.2.4 Avaliação do Custo 

A avaliação dos custos, associados ao ciclo de inspeção, é realizada de maneira 

semelhante ao que foi feito para se avaliar o downtime (disponibilidade esperada). Assim, 

quer-se construir um modelo cuja realização de inspeções durante um ciclo seja vantajosa, em 

relação a esperar que o componente venha a falhar para que uma correção ou uma substituição 

sejam realizados. Portanto, o intuito desta análise consiste em encontrar um valor para “T” 

que retorne uma solução satisfatória à equação do custo esperado. Logo, a partir da 

implementação das equações apresentadas por Jia e Christer (2002) os custos incorridos no 

ciclo de inspeção, segundo Vasconcelos e Cavalcante (2009), podem ser implementados pela 

equação abaixo: 

∑ ∫ ∫
∞

= − −

−+++−−+=
1 )1( )1(

])()()())(1)(()[()(
j

jT

Tj

jT

Tj

ifriirIC

i

i

i

i

duujTFugCCjCduujTFugCjCTE .(63) 

A solução para a política de inspeção, isto é, o cálculo de um valor para T que minimize 

a função custo, razão entre o custo esperado e o comprimento do ciclo, pode ser obtido pela 

equação (64) abaixo: 
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T

C=  .                                               (64) 

4.3.2.5 Exemplo Numérico Custo 
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A simulação para o custo, a partir de um exemplo numérico, carece de uma 

complementação para a tabela 4.1, com a inclusão dos valores de  IC , rC  e fC , que 

representam os custos incorridos no ciclo da inspeção. Observa-se, contudo, que os valores 

escolhidos para estes parâmetros, mostrados na tabela 4.2, abaixo, são meramente ilustrativos, 

servindo apenas para evidenciar a discrepância que existe em se reparar um defeito 

comparativamente à eliminação de uma eventual falha. Estes, não constituem-se, pois, em 

valores concretos, embora acredite-se que estes valores estão dentro das escalas reais. 

A simulação mostrada no gráfico da figura 4.6 é perfeitamente coerente com a estrutura 

do modelo delay time. Contudo, a função deve encontrar um ponto de mínimo para valores de 

T que ultrapassam a limitação feita aqui, para uma periodicidade máxima T = 120 horas 

operacionais. Para o exemplo numérico, que vem sendo desenvolvido ao longo deste capítulo, 

essa simulação se faz suficiente. 

 

Parâmetros Valores Parâmetros Valores 

β  3.1 rd  2 

η  500 fd  7 

Zµ  0.5 IC  60 

Zσ  1 rC  140 

CD  0.0005 fC  900 

id  1   

Tabela 4.3 – Caso de Referência e Custos 
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Figura 4.6 – Função Custo  

A tabela 4.4, abaixo, resume a avaliação da função custo para os possíveis valores de T. 

Para esta avaliação, o valor do custo mínimo foi encontrado no ponto limite da escala 

definida, isto é, para uma periodicidade de 120 horas operacionais. Conforme citado acima, 

possivelmente, com a inclusão de valores maiores do que 120 poderia se chegar a resultados 

mais satisfatórios, para esta função. Como a simulação do downtime, para os valores de 

referência (gráfico 4.2), apresenta-se elevado e crescente quando a escala ultrapassa as 100 

horas operacionais, a utilização da escala numérica limitada a 120 horas operacionais já se 

mostra suficiente para a montagem de um problema da decisão que procure dirimir o conflito 

evidenciado nas simulações da função custo, C(T), e da função downtime, D(T), para a 

otimização da periodicidade T. 

 

Funções Valores Variável T 

=min)(TC 2.50 T = 120 

 

Tabela 4.4 – Valor ótimo de T, para C(T) 
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4.4 Modelo de Decisão 

Um modelo de decisão, para a manutenção preditiva, representa a composição de uma 

estrutura, que forneça subsídios ao decisor, no estabelecimento de algum tipo de estratégia, 

que o habilite na concepção de uma política para a realização de inspeções, em um 

determinado componente. Aqui, esse suposto componente está submetido a um processo de 

degradação. Noortwijk (2009) alerta que uma característica básica dos modelos de otimização 

em manutenção é que a decisão, geralmente, é tomada em cima de parâmetros incertos. 

Assim, segundo ele, em se tratando do gerenciamento da manutenção, as incertezas mais 

importantes se configuram em discussões acerca do custo e da deterioração do sistema. 

Amparado nestas afirmações, e nos modelos simulados nas seções acima, este trabalho 

procura definir, a partir da seção seguinte, um modelo de decisão viável para a determinação 

da periodicidade das inspeções, dentro do escopo que essa pesquisa se propõe. 

4.4.1 Considerações Iniciais 

A elaboração do modelo de decisão, para determinação da política de inspeção, lançará 

mão da utilização da Teoria da Utilidade Multiatributo, conforme já relatado anteriormente. 

Essa teoria tem sido aplicada com certa freqüência para a proposição de soluções a problemas 

concretos de manutenção (ver subseção 3.5.2). Neste trabalho, o seu aproveitamento, estará 

vinculado à resolução do conflito entre os critérios de Custo e Downtime. Este conflito é 

claramente evidenciado através dos modelos plotados pelos gráficos da função custo e da 

função downtime. Naqueles gráficos, observa-se que, para um instante específico, T, onde um 

dos critérios é minimizado, a consideração do outro critério, resulta em valores bastante 

elevados. A tomada de decisão deve, pois, ser feita encima desse conflito. 

 Existem muitas limitações na forma com que esta dissertação utilizará esta estrutura da 

Utilidade Multiatributo. Estas, entretanto, justificam-se no fato de que, neste momento, a 

aplicação tem uma função meramente ilustrativa, exaltando a concreta possibilidade de 

aplicação em problemas de escala real. Neste sentido, diversas suposições são feitas no intuito 

de se simplificar a construção do modelo.   
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4.4.2 Construção do Modelo 

  A construção do modelo de decisão seguirá a sequência dos cinco passos básicos, 

sugeridos por Keeney e Raiffa (1976), para a elicitação da função de utilidade multiatributo, 

como descrita nas subseções 3.5.1 e 3.5.2, acima. Logo, a medida que esse roteiro de 

elicitação for sendo seguido, as suposições feitas na aplicação desta pesquisa irão sendo 

relatadas. 

A elicitação de uma função de utilidade multiatributo demanda, dessa forma, o seguinte 

caminho: 

Passo I. Introdução da Idéia e da Terminologia. Uma vez que a proposta deste exemplo é 

servir de ilustração para a resolução de um problema de degradação real, no qual seja 

necessário o estabelecimento de uma política de inspeção. Aqui, não haverá a necessidade de 

dar a merecida atenção a este passo, dado que o decisor constitui-se numa representação 

meramente hipotética para o problema em questão. Entretanto, a introdução das idéias 

axiomáticas da teoria da utilidade é quase sempre a mais relevante dificuldade na aplicação 

desta teoria.  

Resumidamente, esse passo consiste, conforme relatado no trabalho de Ferreira et al. 

(2009), em assegurar que o decisor entenda que existem conseqüências, em termos de Custo, 

C(T), e Downtime, D(T), para cada escolha que ele venha a fazer, na definição do tempo para 

a realização de uma inspeção, no universo de T = [0;  ∞ ), e que sua decisão estará, 

diretamente, avaliando o Trade off13 entre estas duas variáveis, através de suas preferências. 

Passo II. Identificação de suposições de independência. A identificação destas suposições é 

fundamental para a simplificação do processo de construção da função de utilidade 

multiatributo, mostrada na equação (65) abaixo. De acordo com Ferreira et al. (2009) se a 

independência em utilidade entre os critérios existe,  a função multiatributo deve ser simples.  

 

 

                                                 
13 “Trade off”:termo do inglês que denota o quanto se perde em uma variável para que se possa obter ganhos 
em em uma outra variável analisada.  
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Independência em utilidade 

Um atributo Y, é independente em utilidade em relação a Z, segundo Gomes et al. 

(2006), quando as preferências condicionais para loterias em Y, para um dado z, não 

dependem do valor de z. Ou seja, considerando duas possíveis conseqüências, com a 

probabilidade de ocorrência de 0,5 para o atributo custo, <C1(T); C2(T)>, para um certo 

valor de D(T) fixo,  um decisor encontrará um Equivalente Certo14 C(T). Caso o atributo C 

seja independente em utilidade, em relação a D, a variação do valor de D(T) não interferirá na 

escolha do equivalente certo, portanto, se teria o mesmo valor C(T), encontrado 

anteriormente.  

Dois atributos são mutuamente independentes em utilidade quando eles são 

independentes em utilidade simultaneamente. 

Independência Aditiva 

A independência aditiva entre dois atributos é, também, uma característica que facilita 

bastante a elicitação da função de utilidade multiatributo, uma vez que, quando esta 

propriedade se configura, a função de utilidade assume uma forma aditiva. Logo, Gomes et al. 

(2006) nos mostram que dois atributos Y e Z, são aditivamente independentes se a indiferença 

entre as loterias abaixo se apresenta. 

Considerando o espaço de conseqüências Y x Z, e os pontos: 

•  (Y1; Z1); e 

• (Ymáx; Zmáx); 

Se as loterias <(Y1, Z1);(Ymáx, Zmáx)> e <(Y1, Zmáx); (Ymáx, Z1)> são igualmente 

preferíveis a um decisor, a independência aditiva se configura para os atributos Y e Z, em 

relação às preferências deste decisor. 

                                                 
14 Equivalente Certo: a conseqüência, em termos do atributo avaliado, que o decisor fica indiferente entre a sua 
escolha e a escolha da loteria. Isto é, para o decisor tanto faz entrar na loteria e obter uma das conseqüências 
com as probabilidades definidas, ou escolher o equivalente certo. 
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A independência em utilidade entre os dois critérios considerados aqui, isto é, o custo, 

C(T), e o downtime, D(T) é suposta como sendo verdadeira nesta construção do modelo. 

Além disso, supõe-se também a independência aditiva entre os atributos, o que permite a 

utilização de uma função de utilidade multiatributo aditiva, o que reduz a sua elicitação ao 

cálculo das duas funções de utilidade unidimensionais, e a determinação das constantes de 

escala, ficando a equação com o formato mostrado abaixo: 

                                       ))(())(())(),(( TDukTCukTDTCU dC += .                            (65) 

Onde: 

• U(C(T),D(T)) é a Função Utilidade Multiatributo; 

• u(C(T)) é a função de utilidade unidimensional para o custo; 

• u(D(T)) é a função de utilidade unidimensional para o downtime; 

• Ck  é a constante de escala para o termo de  u(C(T));  

• dk  é a constante de escala para o termo de  u(D(T)); e 

Passo III. Elicitação das Utilidades Unidimensionais. A elicitação direta da expressão 

analítica para as utilidades unidimensionais seguirá o mesmo procedimento realizado no livro 

do Keeney e Raiffa (1976) e no texto de Gomes et al. (2006). Os primeiros autores compõem, 

de maneira simplificada, um procedimento para se elicitar essas expressões de utilidade (o 

que também é descrito pelos últimos autores), através de uma entrevista direta com a figura 

do decisor.  Assim, o entrevistado é sucessivamente questionado acerca de possíveis 

conseqüências, com relação a um atributo considerado e, expressa consistentemente, as suas 

preferências a estas conseqüências. 

De maneira simplificada, as expressões analíticas, para as funções de utilidade do custo 

e do downtime, podem ser obtidas pela definição de alguns pontos de utilidade, supondo-se 

uma entrevista presencial com um decisor e calculando-se as utilidades de alguns 

Equivalentes Certos para algumas loterias propostas. 
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Inicialmente, define-se os seguintes valores máximo e mínimo para as funções de 

utilidade do custo e do downtime, baseando-se nas simulações feitas acima: 

Custo    

• 0)50,7())(( 0 == uTCu ; e 

• 1)50,2())(( * == uTCu . 

Downtime 

• 0)12,0())(( 0 == uTDu ; e 

• 1)07578,0())(( * == uTDu . 

Pode-se, então, calcular alguns pontos de utilidade, conforme procedimento mostrado 

em Keneey e Raiffa (1976) e Gomes et al. (2006), para os equivalentes certos de loterias 

propostas. Inicialmente, utilizando os valores limites da escala de utilidade, definidos acima, 

ou seja, <7,50;2,50>, para o caso do custo; e <0,12;0,07578>, para o caso do downtime. 

As respectivas funções de utilidade unidimensionais podem, dessa forma, ser 

calculadas. Estas estão plotadas nos gráficos 4.7 e 4.8.  

u(C(T)) = -0,924ln(C(T)) + 1,853
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Figura 4.7 – Função de Utilidade do Custo 

U(D(T))= -2,108ln(D(T)) - 4,5315
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Figura 4.8 – Função de Utilidade do Downtime 

Passo IV. Determinação das Constantes de Escala. Esse passo segue a sequência e 

metodologia aplicada por Gomes et al. (2006), na qual as constantes de escala são 

determinadas com base em considerações teóricas. 

Fundamentando-se em alguns dispositivos, e sabendo da existência das equações 

u(C(T)) e u(D(T)). Considerando que a origem destas equações concretiza-se em: 

0))();(( 00 =TDTCU , ou seja, 0))(( 0 =TCu , e, 0))(( 0 =TDu . E considerando que 

1))();(( ** =TDTCU , isto é, 1))(( * =TCu , e 1))(( 1 =TDu . Utilizando estes resultados à 

equação da utilidade (65) postada acima, temos: 

                                                         1=+ dC kk .                                                          (66) 

Analisando-se as conseqüências  ))();(( 0* TDTC  e ))();(( *0 TDTC , e sabendo que, para o 

exemplo considerado, 50,2)( * =TC ,  50,7)( 0 =TC , 07578,0)( * =TD  e 12,0)( 0 =TD . 

Aplicando mais uma vez à equação (65), temos que: 

                                                        )12,0;50,2(UkC = ,                                                (67) 



Capítulo 4 – O Modelo Proposto 

 86

e, 

                                                        )07578,0;50,7(Ukd = .                                          (68) 

Definidas estas equações, Gomes et al. (2006) nos mostra que o passo seguinte consiste na 

determinação da constante de maior valor. Para tanto, o procedimento simples e prático 

consiste em se perguntar ao decisor dentre as conseqüências   ))();(( 0* TDTC  e 

))();(( *0 TDTC  qual é a sua preferida. Sendo ))();(( 0* TDTC  a conseqüência de maior peso, 

significa dizer que dC kk > . Caso contrário,   dC kk < . A indiferença entre as duas 

conseqüências representaria uma igualdade, ou seja, dC kk = . Supõe-se aqui que  dC kk < . 

Assim, o cálculo das constantes, consiste em determinar junto ao decisor, uma conseqüência 

para uma quantidade, D(T), que o leve à indiferença entre as conseqüências ))(;50,7( TD  e   

)12,0;50,2( . Supondo um valor de D(T) = 0,09 , para esta indiferença, resulta em: 

                                                      ))(;50,7())(( TDUTDukd = ,                                   (69) 

e, 

                                                        CC kukU == )50,2()12,0;50,2( .                            (70) 

Assim, 

                                                                  Cd kuk =)09,0( .                                           (71) 

Logo, 

                                                                      Cd kk =5,0 .                                              (72) 

Substituindo a equação (72) na equação (66), temos: 

                                                                     15,0 =+ dd kk  .                                        (73) 

Logo, teríamos: 
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• dk  = 0,66; e 

• Ck  = 0,33. 

Determinadas as constantes de escala, observa-se que o gráfico da figura 4.9, abaixo, 

mostra uma simulação para a função de utilidade multiatributo com as constantes calculadas 

acima. Esse modelo define uma política ótima para a realização de inspeções no componente 

sujeito a um processo de degradação, fundamentado nos parâmetros do exemplo que foi 

desenvolvido ao longo deste capítulo. Logo, o valor ótimo encontrado para a realização das 

inspeções foi de T = 32 horas operacionais.  

O valor maior da constante de escala para o downtime, no exemplo considerado, 

confere um peso maior da decisão sobre a minimização do downtime, ante ao custo. Este 

argumento pode justificar o fato do ponto de ótimo para a realização das inspeções ter sido 

igualado ao modelo ótimo para a minimização, apenas, do downtime.  

A simulação mostrada no gráfico da figura 4.10, entretanto, confere um valor igual a 

0,5, para as duas constantes de custo e de downtime, fato que já é suficiente para deslocar o 

ponto de ótimo das inspeções para o valor de T = 37,5 horas operacionais, mostrando a 

consistência do modelo.  
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Figura 4.9 – Função de Utilidade Multiatributo 
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Figura 4.10 – Função de Utilidade Multiatributo para constantes iguais 

Passo V. Verificação da Consistência. Essa etapa, de acordo com Gomes et al. (2006), 

resume-se em se proceder a verificação da consistência da função de utilidade obtida, 

certificando-se de que através desta função realmente se possa expressar as preferências do 

decisor.  Essa etapa não será desenvolvida aqui, porém, constitui-se em uma etapa de extrema 

importância para um caso concreto de aplicação. 
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5 Discussões e Trabalhos Futuros 

 

 

 

5.1 Introdução 

  O modelo preditivo, desenvolvido no capítulo anterior, se constitui em uma idéia para 

a resolução de problemas de manutenção, em componentes submetidos ao processo de 

degradação descrito. Conforme discutido anteriormente, a constituição desta estrutura destina-

se, não apenas à solução do problema específico que é estudado por esta pesquisa, mas 

também ao fornecimento de um material quantitativo consistente para ajudar no 

gerenciamento da manutenção dos sistemas produtivos.  

De maneira breve, este capítulo visa discutir alguns aspectos básicos acerca dos dois 

modelos que são tratados na implementação desta pesquisa, exposta no capítulo 4. Ainda, 

propõe-se aqui, alguns direcionamentos para dar seguimento as pesquisas que contemplem o 

delay time e processos de degradação, associadamente.    

 5.2 Discussões do Modelo 

Os modelos Delay Time e Simple Path, utilizados nesta aplicação, apesar de bastante 

explorados na literatura, até o momento não haviam sido trabalhados de forma conjunta. 

Verificou-se, entretanto, uma compatibilidade entre estas estruturas. Apesar do modelo 

desenvolvido por Lu e Meeker (1993) (Simple Path) ter sido destinado a avaliação do tempo 

de vida de itens a partir da realização de testes acelerados, medindo-se a degradação através 

de dados de performance, este, pôde ser utilizado de forma satisfatória para modelar o período 

do delay time “h”, fornecendo uma distribuição de probabilidade para a modelagem do tempo, 

diretamente associada a dados de degradação, em uma configuração muito semelhante à 

publicada por Okumura (1997). 
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Avaliando uma política de inspeção, Lu et al. (1996), constroem um modelo 

fundamentado no Simple Path. Dessa forma, pode-se dizer que a proposta de modelo 

apresentada aqui, insere o “estado defeituoso” entre o funcionamento perfeito e o estado 

falho, à teoria foi desenvolvida pelos autores.   

A implementação do Delay Time, por sua vez, requer uma clara definição dos estados 

de operação normal, defeituoso e do estado falho no sistema, bem como se faz necessário o 

conhecimento das funções densidade de probabilidade e de distribuição que modelem esses 

intervalos aleatórios. Grande parte dos trabalhos que se fundamentam nesta teoria, para o 

desenvolvimento de uma política de inspeção, utilizam uma distribuição de probabilidade 

comum, para quantificar os período no qual um defeito surge no sistema e o período no qual 

este evolui até uma falha. Não há, pois, uma associação direta entre algum fenômeno físico e 

o evento de ocorrência da falha. Entretanto, conforme já dito anteriormente, este modelo foi 

desenvolvido a partir da suposição de que existe uma deterioração no item, desde o 

surgimento do defeito até o momento no qual este deixa de cumprir a sua função requerida, o 

que torna a aplicação realizada, aqui, pertinente. 

A maneira com que o modelo delay time vem sendo utilizado na literatura, é composto 

de discussões acerca da estimação dos parâmetros das distribuições, sejam estas feitas a partir 

de um estudo de caso, ou estimadas com a utilização de uma estrutura bayesiana. Estas 

discussões, de como se estimar os parâmetros das distribuições, tanto para o modelo delay 

time como para modelo de degradação, representam um foco diferente para a abordagem do 

estabelecimento de uma política de manutenção. Não foi do intuito desta pesquisa contemplar 

esse tipo de abordagem.   

5.3 Desenvolvimento de Trabalhos Futuros 

 Para o desenvolvimento e aprofundamento do que foi estudado por este trabalho, 

diversas idéias podem vir e ser exploradas. Neste sentido, várias possibilidades podem ser 

implementadas para a abordagem deste problema de manutenção. Por exemplo, um ponto de 

vista cuja utilização chegou a ser cogitada aqui, avalia o processo de degradação, 

fundamentalmente, pela análise das conseqüências trazidas por ela ao gerenciamento de um 

processo produtivo, evidenciadas em termos de custos de reparo crescentes, desde o momento 

no qual o defeito surge no item até o instante da falha. Ou seja, neste caso, o custo estaria 
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sendo medido como um resultado concreto de um processo de degradação, introduzido por 

um modelo que acrescenta o estado defeituoso à política de inspeções.  

Outra forma de se avaliar um processo de degradação, através das conseqüências 

numéricas que este pode ocasionar ao planejamento da produção, é pela análise do tempo 

necessário para a realização de um reparo, em um componente que apresente algum tipo de 

defeito. Pode-se considerar que estes tempos são crescentes e dependentes diretos do tempo 

no qual o componente passa no estado defeituoso. Isto é, a mantenabilidade estaria sendo 

diretamente avaliada a partir desta proposição.  

 Ainda, uma abordagem que consistisse na utilização de um modelo de degradação 

completamente divergente do que foi proposto, entretanto, desde que fosse destinado à 

modelagem do tempo “h”, seria perfeitamente aceitável para estruturar esta aplicação. Muitas 

outras variações podem ser introduzidas pela consideração do processo de degradação nos 

parâmetros da distribuição do delay time e na forma de estimação destes parâmetros. Esses 

desdobramentos, porém, deverão ficar para avaliações futuras em trabalhos a serem ainda 

desenvolvidos. 

   

5.4 Conclusões 

Concluindo, constatou-se, a partir das diversas pesquisas realizadas para a finalização 

deste trabalho, que, as possibilidades para o desenvolvimento de um modelo preditivo de 

manutenção são as mais diversificadas possíveis, e têm crescido, à medida que a 

complexidade dos equipamentos e processos aumenta, e à medida que mais e mais 

pesquisadores têm se disposto a realizar este trabalho. Entretanto, se faz de extrema 

importância a realização de aplicações dos modelos e métodos desenvolvidos, não apenas no 

campo teórico, através de exemplos numéricos, como foi a proposta desta dissertação, mas a 

problemas do mundo real, para que se possa ter uma palpável dimensão de quão concretas e 

significantes são estas hipóteses.  
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