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RESUMO 

 

 

 O mercado empresarial está cada vez mais competitivo, demandando qualidade, 

disponibilidade e baixos preços dos produtos. Para atender a tais requisitos, as atividades de 

manutenção vêm se tornando um diferencial para as empresas, contribuindo de forma direta 

ou indireta. Uma questão importante no gerenciamento de gastos com manutenção diz 

respeito às políticas de substituição de equipamentos, portanto, é necessário definir o melhor 

momento para substituir um sistema reparável. Entretanto, em alguns tipos de empresas como, 

por exemplo, as pertencentes ao setor de serviços, não se pode definir uma política de 

substituição baseada unicamente no custo de manutenção. Quando esse erro é cometido, 

outros aspectos importantes são comprometidos, tais como: a disponibilidade, o tempo de 

operação efetivo, a freqüência de interrupções e até a satisfação do cliente. Neste trabalho, é 

lançada uma proposta de uma política de substituição que leve em consideração mais de um 

critério, tentando encontrar uma alternativa que satisfaça da melhor maneira possível a todos 

os aspectos, de acordo com as necessidades do mercado. Os sistemas a serem tratados são 

considerados como sendo deteriorantes. Para modelar tais sistemas, é utilizado um modelo de 

choques, pois o mesmo tem vasta aplicabilidade e fácil manipulação. Para auxiliar no 

processo decisório de substituição, recorre-se ao método de apoio à decisão multicritério 

PROMETHEE II.  Finalizando, as políticas de substituição monocritério (baseada 

exclusivamente no custo) e multicritério são comparadas.  

   

Palavras-Chave: Manutenção, Modelos de Choque, Sistemas deteriorantes, Multicritério. 
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ABSTRACT 

 

 

The business market is increasingly competitive, and demands quality, availability and 

low prices from products. To meet these requirements, maintenance activities have become a 

differential for companies, and contribute both directly or indirectly. An important issue in the 

management of maintenance expenditure concerns the policies for replacing equipment. 

Therefore there is a need to define the best time to replace a repairable system. However, in 

some types of businesses, for example, those belonging to the service sector, one cannot 

define a policy based solely on the cost of maintenance. When this error is committed, other 

important aspects are adversely affected, such as availability, the effective operational time, 

the frequency of interruptions and even customer satisfaction. In this article, a proposal is set 

out for a replacement policy that takes into account more than one criterion, and tries to find 

an alternative that to the best extent possible satisfies all aspects, according to market needs. 

The systems to be addressed are considered to be ones that are deteriorating. To model such 

systems, a shock model is used, because it has wide applicability and is easy to manipulate. 

To assist in the decision-making on replacement, the PROMETHEE II multi-criteria decision 

aid method is used. Finally, monocriterion replacement policies (based solely on cost) and 

those using multi-criteria are compared.  

 

Keywords: Maintenance, Shock Models, Deteriorating Systems, Multicriteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na natureza, todos os sistemas estão se deteriorando e a degradação progressiva do 

sistema é freqüentemente refletida em aumentos dos custos de produção, baixas na qualidade 

e no rendimento da produção, além de diminuir sua vida útil. Tais sistemas são chamados no 

meio acadêmico de sistemas deteriorantes. Nesse sentido, as grandes indústrias de 

manufaturas enfrentam pressões para reduzir seus custos de produção a fim de proporcionar 

uma maior competitividade ou mesmo a sua própria sobrevivência no mercado. Uma das 

principais despesas para essas empresas é o custo de manutenção, o qual pode alcançar de 

15% a 70% dos custos de produção, variando de acordo com o tipo de indústria (Bevilacqua 

& Braglia, 2000). Por outro lado, manutenção é de grande importância para preservar os 

níveis de disponibilidade e de confiabilidade do sistema de produção, qualidade do produto, 

eficiência dos equipamentos, entre outras. Percebe-se que aos poucos a manutenção vem 

deixando de ser vista como uma fonte de gastos inevitáveis e está sendo tratada como agente 

importante para a garantia da disponibilidade de sistemas produtivos, principalmente devido à 

automatização de processos e à sofisticação de instalações, máquinas e equipamentos, que 

adquirem grau de complexidade e exigências de qualidade crescentes (Almeida & Souza, 

2001). Por estas razões, tem aumentado o interesse de pesquisadores na área de modelagem e 

otimização da manutenção.   

Dependendo do estado em que se encontre um determinado sistema reparável, os 

custos com reparos vão se tornando cada vez mais caros e/ou os problemas tendem a ficar 

mais freqüentes. Isto acontece, por exemplo, quando um equipamento ultrapassa seu estado de 

maturidade e começa a se encaminhar para o final da vida útil.  A partir de então é mais 

vantajoso substituí-lo. A respeito disso, Montolo-Cazorla (2009) afirma que nos sistemas 

deteriorantes sujeitos a choques, as substituições são feitas geralmente quando o sistema não 

consegue mais operar devidamente ou quando os custos com reparos sucessivos se tornam 

caros.  Dependendo do tempo de vida restante e do custo de reparo, o sistema deve ser 

substituído após a N-ésima falha. Entretanto a maioria dos trabalhos utiliza a taxa de custo de 

manutenção unicamente como critério de substituição de um equipamento. Esta prática 

embora reduza ao mínimo o custo de manutenção, não é adequada para todas as situações, 

visto que a minimização dos recursos destinados à manutenção pode comprometer outros 

aspectos, tais como a disponibilidade e o valor esperado do tempo de operação efetiva. No 
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setor de serviços, por exemplo, o custo de manutenção não pode ser o critério único para 

definição da política de substituição. 

A respeito desse assunto, Cavalcante & Almeida (2005) evidenciam a diferença entre 

os efeitos das falhas no setor de bens e no setor de serviços. No setor de bens, o 

armazenamento do produto final é capaz de minimizar os impactos causados por uma perda 

de produção devido a uma falha e por isso os efeitos dificilmente chegam até o cliente final. 

Já em um sistema de produção de serviços, toda a produção é feita em tempo real e não é 

possível realizar estoque do produto final. Portanto, uma falha tem um grande efeito negativo 

e é percebida imediatamente pelo cliente.  Chareonsuk (1997) afirma que em sistemas de 

produção contínuos, os custos com perda de produção devido a uma parada podem ser 

maiores do que os custos diretos com manutenção. 

Um exemplo clássico da problemática discutida anteriormente é encontrado no setor 

de geração e transmissão de energia, onde a política de manutenção e substituição de 

equipamentos precisa levar em consideração, além dos custos de manutenção e operação, os 

índices de frequência e duração de interrupções no fornecimento de energia, sob pena de 

perda de concessão em caso de violação dos limites estabelecidos para tais índices. Além 

disso, hoje em dia a receita recebida pelas empresas desse setor não é mais apenas função da 

quantidade de energia que é fornecida aos clientes, mas também da disponibilidade dos 

equipamentos. Sendo assim, o valor esperado do tempo operacional entre duas falhas deve 

fazer parte dos critérios utilizados para a definição da política de substituição de 

equipamentos. 

Neste trabalho serão estudados os sistemas deteriorantes reparáveis e que estão 

expostos a choques (estresses abruptos) com ambos instante de chegada e magnitude 

aleatórios. Estes choques podem ser originados tanto do ambiente externo quanto do interno. 

Assume-se que quando o sistema sofre um choque que provoque um dano maior que o valor 

limiar, ocorre uma falha do sistema e a produção é interrompida. O sistema sofre então uma 

manutenção imperfeita, voltando a funcionar em seguida. Assume-se também que não 

existem atrasos nas manutenções devido à falta de peças de reposição e que quando o sistema 

encontra-se no estado falho, os choques não provocam danos ao mesmo. É então proposta 

neste trabalho uma política de substituição para os sistemas descritos anteriormente. São 

usados modelos de choques para fornecer informações, as quais vão auxiliar na estruturação 

da política de substituição a ser adotada. Diversos trabalhos (vide seção 2.10) vêm utilizando 
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os modelos de choques para tratar de questões de políticas de substituição para sistemas 

deteriorantes principalmente devido a sua vasta aplicabilidade e ao manejo amigável ( Ragan, 

2006; Ragan, 2008). Além do mais, o uso de modelos de choques permite que um gestor de 

manutenção obtenha informações do comportamento futuro do sistema, já que modelos são 

capazes de prover um entendimento básico da dinâmica do sistema, auxiliando na idealização 

da política de substituição.  

1.1 Objetivos Gerais 

O objetivo deste trabalho é definir uma política de substituição para um sistema sujeito 

a choques aleatórios. Esta política deve indicar a quantidade de falhas após a qual o sistema 

deve ser substituído, evitando então custos desnecessários com substituições precipitadas, 

como também evitando que a freqüência de falhas dos equipamentos cresça a ponto de 

provocar prejuízos na imagem da empresa, na satisfação do cliente e até perda da concessão, 

no caso do setor de serviços. O controle da freqüência de falhas será feito indiretamente 

através do controle do tempo operacional. Ou seja, para se construir a política de substituição 

mais adequada, serão levados em conta dois critérios: o custo de manutenção e o valor 

esperado do tempo operacional. O custo de manutenção é um critério já bastante utilizado 

para estes fins e em geral possui a maior importância relativa dentre todos os critérios. Já o 

valor do tempo operacional pode ser encarado como uma tentativa de garantia de um mínimo 

tempo de funcionamento do equipamento após um reparo, tentando assim evitar a situação 

onde o equipamento falhe prematuramente após uma manutenção. É fácil intuir que os dois 

critérios - custos de manutenção e mínimo valor de tempo operacional - são critérios 

conflitantes. Ou seja, é praticamente impossível encontrar uma alternativa de política de 

substituição que possua o menor custo de manutenção e que, gastando muito pouco, consiga-

se obter um sistema que demore muito para quebrar após uma manutenção. É nesse cenário de 

conflito entre dois interesses (critérios) que será utilizada uma metodologia de apoio à decisão 

multicritério. Essa metodologia tem por finalidade dar subsídios a estruturação e resolução do 

problema de escolha do melhor momento para se substituir um sistema. 
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1.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos podem-se ressaltar: 

• Estudar sistemas deteriorantes onde exista a incidência aleatória de choques, os quais 

podem ser de origem interna ou externa. 

• Investigar os modelos de choques aplicados a sistemas deteriorantes e propor 

melhorias que venham a contribuir com a redução do custo de produção e com a 

qualidade do serviço de manutenção prestado, proporcionando a satisfação do cliente. 

• Estudar o comportamento da política de substituição ótima utilizando para isso uma 

modificação do modelo de choques extremos proposto por Chen & Li (2008) 

juntamente com um exemplo numérico. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação foi divida em seis capítulos e encontra-se estruturada da seguinte 

maneira: 

• No capítulo 1 é feita uma apresentação do problema de substituição de sistemas 

deteriorantes. É dada uma visão geral das atividades de manutenção na indústria, 

passando por comentários a respeito de falhas em equipamentos e os custos de 

manutenção do sistema. São ainda evidenciadas as particularidades das atividades de 

manutenção em empresas do setor de serviços. Além disso, são explicados os 

objetivos do trabalho. 

• No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica com a finalidade de dar suporte ao 

desenvolvimento do trabalho, embora não substitua os textos originais citados ao 

longo do trabalho. São abordados assuntos como a história, tipos e principais 

metodologias de manutenção aplicadas atualmente. São abordados também os 

processos estocásticos, com ênfase em processos renováveis e processos geométricos. 

São apresentados conceitos a respeito de choques, sistemas deteriorantes, modelos de 

choques, políticas de substituição e metodologias de apoio à decisão multicritério, 

enfatizando os métodos de sobreclassificação, em especial os métodos PROMETHEE. 

• No capítulo 3 é apresentado um modelo de choques que foi utilizado para modelar um 

sistema deteriorante sujeito a choques que chegam de forma aleatória. De acordo com 
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esse modelo, tanto os tempos de chegada dos choques quanto suas intensidades 

assumem valores aleatórios. 

• No capítulo 4 é estudada uma política de substituição monocritério de um sistema 

deteriorante. O modelo de choques do capítulo 3 é utilizado para modelar o sistema. É 

analisada a política de substituição baseada unicamente no custo. Também é analisado 

o comportamento do valor esperado do tempo operacional de acordo com a quantidade 

de falhas acontecidas. Por fim, é mostrado um exemplo numérico e feito uma análise 

quantitativa em separado dos comportamentos da taxa de custo de manutenção e do 

tempo operacional esperado. 

• No capítulo 5 é desenvolvida uma política de substituição utilizando simultaneamente 

os critérios tempo operacional esperado e taxa de custo de manutenção. Para dar 

suporte ao desenvolvimento do problema multicritério, é utilizado o método de apoio à 

decisão PROMETHEE II. Finalizando, a política monocritério (baseada unicamente na 

taxa de custo) e a política multicritério (baseada na taxa de custo e no tempo 

operacional esperado) são comparadas sob o ponto de vista das exigências do setor de 

serviços.  

• No capítulo 6 são feitas as considerações finais e são listadas algumas sugestões para 

futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Breve Histórico das Atividades de Manutenção 

 Durante o final do século XIX, o mundo atravessava uma mudança tecnológica nunca 

antes vista – A Revolução Industrial. Além de ser um marco na história da humanidade, a 

Revolução Industrial também modificou a visão que se tinha a respeito de manutenção. No 

período anterior à mesma, as máquinas eram simples e de pouca importância econômica para 

a nação. Não havia equipes de manutenção dedicadas. A manutenção possuía importância 

secundária e era realizada pelo próprio efetivo da operação (Revista Manutenção y Qualidade, 

2005). Com o advento da eletricidade, da máquina a vapor e dos motores, os reparos passaram 

a exigir um certo grau de complexidade. Surgiu então uma nova fase da manutenção.  

 As guerras mundiais também impulsionaram o desenvolvimento da manutenção. Na 

época da Primeira Guerra Mundial passou a existir a necessidade da produção em grande 

escala a fim de abastecer com alimentos e armamentos as nações que participavam ativamente 

dos conflitos. As máquinas adquiriram papel importante na economia e no poder das nações. 

As fábricas passaram a adotar um limite mínimo de produção. Portanto, as paradas das 

máquinas para manutenção tinham que acontecerem no menor tempo possível. Surgem então 

as equipes especializadas em manutenções corretivas.    

Esta situação se manteve até a década de 30, quando, em função da Segunda Guerra 

Mundial e da necessidade de aumento de rapidez de produção, a industrial passou a se 

preocupar não só em corrigir falhas, mas também evitar que elas ocorressem. Os gerentes de 

Manutenção passaram a desenvolver o processo de prevenção de avarias que, juntamente com 

a correção, completavam o quadro geral de manutenção. O conceito de manutenção 

preventiva foi alavancado principalmente pela indústria aeronáutica, a qual representou um 

fator decisivo no resultado da guerra. A aviação praticamente não admitia defeitos, portanto a 

prevenção era a solução (Revista Manutenção y Qualidade, 2005). 

Por volta de 1950, com o desenvolvimento da indústria para atender aos esforços pós-

guerra, o setor industrial passa a responder por grande parte das riquezas das nações. A crise 

do petróleo provoca grandes impactos nos custos de produção. As empresas precisaram 

racionalizar os custos de manutenção. A prevenção e a correção já não são mais suficientes. A 

manutenção deveria ser realizada de forma econômica. Nesse período surge então o conceito 

de Engenharia de Manutenção.  
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A partir da década de 70, com o aumento da concorrência por parte das indústrias 

devido à globalização, surgem novos conceitos de manutenção tais como Manutenção 

Produtiva e Manutenção Centrada na Confiabilidade, importantes teorias para o 

desenvolvimento das políticas de manutenção adotadas atualmente (Siqueira, 2005). 

A geração atual é, ainda, o berço das maiores contribuições relacionadas às 

metodologias de gestão da manutenção, abrangendo desde o surgimento das primeiras 

técnicas de monitoramento da condição (manutenção preditiva – MPd), como aprimoramento 

da manutenção preventiva no princípio desta fase; a utilização de ferramentas de auxílio à 

decisão e a análise de risco; o surgimento do método de análise dos modos de falha e seus 

efeitos (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA) e de sistemas especialistas; a maior 

atenção na fase de projeto a aspectos de confiabilidade e mantenabilidade, até a criação de 

grupos de trabalho multidisciplinares, com o envolvimento de todos os níveis hierárquicos da 

companhia, para o estabelecimento de metodologias mais eficientes no gerenciamento de 

ativos, tais como a Manutenção Produtiva Total e a Manutenção Centrada na Confiabilidade 

(Moubray, 1997). 

2.2 Finalidade da Manutenção 

Segundo Cavalcante (2005), os objetivos principais da manutenção comuns nos vários 

setores são: 

• Estender a vida útil dos ativos; 

• Assegurar a máxima disponibilidade possível de todos os equipamento; 

• Garantir a integridade física das pessoas envolvidas no processo. 

De forma semelhante, Dekker (1996) resume os objetivos da manutenção em assegurar 

a função do sistema (disponibilidade, eficiência e qualidade do produto), garantir a vida útil 

do sistema, garantir a segurança (das pessoas e dos ativos) e garantir o bem estar humano.  

Se antes a Manutenção se preocupava em colocar o equipamento em operação, custe o 

que custasse, hoje ela vem incorporando outros valores, como a segurança das pessoas e a 

diminuição dos impactos causados no meio ambiente. 

É ressaltado ainda que a manutenção deva ser capaz de manter um nível estritamente 

necessário de confiabilidade e eficiência para os sistemas de produção, pois em geral um 

aumento de um dos itens supracitados acarreta em acréscimos ao custo de produção.  

O planejamento da manutenção costuma variar bastante de equipamento para 

equipamento, mesmo dentro de uma mesma empresa. Além do mais, as atividades de 
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manutenção também sofrem influência do tamanho, tipo e política da empresa, entre outros 

fatores. Um dos motivos para essa diferenciação reside na importância que aquele 

equipamento possui para o sistema.  

Manutenções de aviões seguem um padrão e uma rigorosidade distintos. Isso acontece 

devido às conseqüências das falhas causadas por uma manutenção mal realizada ou a falta 

dela. Já a manutenção de uma bicicleta utilizada apenas nos passeios de fim de semana 

obviamente não é tratada da mesma forma. Manutenção no sistema de lubrificação de um 

carro é tratada com uma atenção diferente em relação a uma manutenção no sistema de som  

do mesmo. Um mesmo tipo de motor utilizado numa função auxiliar certamente não terá a 

mesma freqüência de manutenção se este mesmo motor estivesse inserido num subsistema 

principal do processo. Os exemplos anteriores foram dados com o objetivo de evidenciar que 

antes de se traçar uma política de manutenção, deve-se ter o conhecimento da importância 

relativa de cada equipamento e procurar agrupar os equipamentos de acordo com tal 

importância. 

 

2.3 Tipos de Manutenção 

Como descrito na seção anterior, o conceito de manutenção passou por diversas 

modificações. Durante esse último século, vários tipos de políticas de manutenção foram 

propostos. Pesquisadores também propuseram classificação para os tipos de manutenção, 

porém não se chegou a um consenso sobre qual a melhor classificação, dado a existência de 

uma gama de formas e terminologias empregadas nas atividades de manutenção.     

Em termos usuais, o conceito de manutenção está associado à prevenção e correção de 

falhas do sistema. Por isso, antes de tudo, é apresentada uma definição sucinta sobre falha: 

 

Falha: Término da condição ou a impossibilidade de um item para desempenhar sua função 

requerida. O surgimento de uma falha leva o equipamento ou sistema, invariavelmente, ao 

estado de indisponibilidade (estado falho).  Em um sistema real, as falhas podem se 

manifestar das mais diversas maneiras.  As falhas podem ser classificadas sob vários aspectos, 

tais como origem, extensão, velocidade, manifestação, criticidade, entre outros. Para maiores 

detalhes, vide Siqueira (2005). 
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Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas(NBR 5462, de 1994), Manutenção é 

definida formalmente como: 

“...a 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.” 

Várias classificações sobre tipos de manutenção já foram propostas. A divisão das 

atividades de manutenção em classes é feita usando os mais variados critérios.  

Pham & Wang(1996) classificou as manutenções de acordo com o grau para o qual as 

condições de operação do sistema são restauradas pela manutenção da seguinte maneira:   

 

Manutenção 

Manutenção 
Perfeita 

Mínimo 
Reparo 

Manutenção 
Imperfeita 

Manutenção 
Danosa 

Manutenção 
Desastrosa 

 

Figura 2.1: Classificação da manutenção quanto ao grau de restauração do sistema 

Fonte:Autor, 2009 

 

Manutenção Perfeita: Segundo Santos (2007), manutenção perfeita é a atividade de manu-

tenção que, além de reparar componentes do equipamento falhado ou com iminência de falha, 

atua também nos componentes com potencialidade de falha. Neles são realizados testes, 

assegurando o seu funcionamento como um novo, ou providenciando sua substituição. 

Observa-se neste caso que, ao final da manutenção, o equipamento estará tão bom quanto 

novo (“as good as new”) em termos de probabilidade de falha e da distribuição do tempo de 

vida. 

Mínimo Reparo: Atividade de manutenção com o objetivo de trazer o equipamento ou 

sistema ao estado “tão ruim quanto velho”, ou seja, trazê-lo ao estado em que se encontrava 

imediatamente antes da falha. Neste caso, substitui-se ou restaura-se apenas a parte defeituosa 

do equipamento. Neste tipo de intervenção, não se consegue uma diminuição na probabilidade 

de falha do equipamento. O intuito desta modalidade de manutenção é apenas o de colocar em 

funcionamento o equipamento que se encontrava falhado. 
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Manutenção Imperfeita: Atividade de manutenção desenvolvida com o objetivo de 

recuperar o equipamento falhado, trazendo o sistema para um estado de operação com taxa de 

falha melhor do que a taxa observada no momento imediatamente antes da falha. Tais 

atividades não fazem o sistema ficar tão bom quanto novo, porém o torna mais jovem. 

Assume-se que a manutenção imperfeita restaura o estado de operação do sistema para um 

ponto entre o estado “tão bom quanto novo” e o estado “tão ruim quanto velho”. A 

probabilidade de falha do equipamento é reduzida para níveis considerados satisfatórios.Este 

tipo de manutenção foi abordado em maiores detalhes por Pham & Wang (1996). 

Manutenção Danosa (Worse Maintenance): após este tipo de manutenção, o sistema volta ao 

estado de funcionamento, porém a sua taxa de falha é incrementada em relação ao estado 

imediatamente antes da falha. Ou seja, embora o sistema volte à operação, as suas chances de 

falhar são ainda maiores do que antes.   

Manutenção Desastrosa (Worst Maintenance): É o tipo de manutenção que faz 

(intencionalmente ou não) com que o sistema falhe. Ou seja, depois deste tipo de manutenção, 

o sistema passa a ter mais danos do que antes e passa a não reunir condições de 

funcionamento.  

Segundo Brown & Proschan (1983), as imperfeições apresentadas nas ações de 

Manutenção Imperfeita, Manutenção Danosa e Manutenção Desastrosa podem ter origem nas 

seguintes causas: 

- Reparo de partes erradas; 

- Reparos de caráter parcial nas partes defeituosas. 

- Reparos em partes defeituosas, mas que causem danos em partes adjacentes. 

- Avaliação incorreta da unidade inspecionada. 

- Realização das ações de manutenção em datas além do prazo correto de manutenção.  

 

Outra forma de classificação da manutenção é de acordo com a programação da mesma. 

De acordo com tal critério, podem-se agrupar as atividades de manutenção da seguinte forma: 

 

Manutenção Programada: São atividades que podem ser previstas com antecedência e, 

portanto, passarem por um agendamento e por um planejamento mais elaborado. Essas 

atividades seguem critérios de tempos tais como horas de operação, idade do equipamento, 
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tempo desde a última manutenção ou outros critérios não relacionados ao tempo, tais como 

quantidades de atuações, quantidade de quilômetros rodados, entre outros.  Manutenção 

programada pode ainda ser dividida em dois tipos: manutenção periódica e manutenção 

aperiódica. Manutenções periódicas, como o próprio nome sugere, são realizadas entre 

intervalos de tempos pré-definidos, enquanto que manutenções aperiódicas são realizadas em 

intervalos de tempos variáveis. Manutenções aperiódicas podem ser realizadas em caráter de 

oportunismo, como é o caso de uma lavagem de isolador de um equipamento de transmissão 

de energia, quando o mesmo foi desenergizado por um outro motivo.  

Manutenção não programada: São atividades que são realizadas conforme o surgimento de 

uma necessidade inesperada. Na maioria dos casos são realizadas em caráter de urgência. Não 

se pode evitar a necessidade de manutenções não programadas. Entretanto, pode-se conseguir 

uma boa redução desse tipo de manutenção se houver um bom gerenciamento e uma boa 

execução das atividades de manutenção programadas. 

Já a abordagem tradicional enquadra os tipos de manutenção em três categorias de 

acordo com o instante em que a falha acontece: Manutenção Corretiva (realizada após o 

acontecimento da falha), Manutenção Preventiva (realizada antes do acontecimento da falha) 

e Manutenção Preditiva (realizada quando a falha está próxima ou na iminência de acontecer).   

 

Manutenção Corretiva 

 

 Segundo Moubray (1997), Manutenção Corretiva (MC) é qualquer atividade de 

manutenção que exija a correção de uma falha ocorrida ou que esteja em processo de 

ocorrência. Esta atividade pode consistir em reparo, restauração ou substituição de 

componentes.  

 A Manutenção Corretiva em linhas gerais é uma ação curativa que é tomada após o 

acontecimento da falha ou condições de operação do sistema não aceitáveis. Como as falhas 

ocorrem de maneira aleatória, geralmente não é feita uma programação prévia, 

caracterizando-se como uma atividade não programada. 

 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – MC é “a manutenção 

efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de 

executar uma função requerida” (ABNT, 1994). 

 Durante uma MC são executadas atividades que visam trazer o sistema do estado falho 

para um estado de operação, restabelecendo o seu desempenho operacional. 
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  Uma desvantagem desse tipo de manutenção é a necessidade de se manter um estoque 

caro de peças sobressalentes, à fim de não atrasar ainda mais a recomposição do equipamento. 

Uma segunda desvantagem é que as paradas devido a falhas implicam em tempos de reparos 

relativamente maiores.  Os custos com as perdas de produção nesses períodos e outros 

encargos indiretos (multas) são aumentados. As paradas mais demoradas vão impactar 

negativamente na disponibilidade do equipamento. Além destas desvantagens, a falta de 

antecipação à falha – característica desse tipo de manutenção – não é tolerada por alguns tipos 

de processos e serviços, como por exemplo, a aviação civil. 

 

Manutenção Preventiva 

 

Durante um período inicial da história da manutenção, compreendido entre o final do 

século XVIII e início do século XX, as indústrias conviviam unicamente com o sistema de 

manutenção corretiva. Devido a esse fato, os prejuízos causados por falhas eram imensos. 

Uma falha de um equipamento provocava prejuízos tais como a interrupção da produção, 

danificação de peças ou equipamentos adjacentes, perda de insumos, gastos com horas extras 

da manutenção, entre outros. A partir de uma análise desse problema, verificou-se a 

necessidade de antecipação à falha, dando início à prática de um novo tipo de manutenção, 

chamada de manutenção preventiva. 

Um dos tipos de manutenção mais usados para evitar falhas e manter os equipamentos 

em funcionamento, a manutenção preventiva (MP) quando bem dimensionada tem como uma 

das conseqüências a redução dos custos operacionais, em comparação com a manutenção 

corretiva. Manutenção preventiva é realizada antes que a falha aconteça 

A ABNT define MP como “manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de 

acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação 

do funcionamento de um item” (ABNT, 1994). 

Como visto na definição anterior, a manutenção preventiva preocupa-se com o 

monitoramento exclusivamente da variável tempo, quer seja ele o tempo de operação de um 

sistema ou peça, quer seja a idade do equipamento.  

Uma MP pode ser programada antecipadamente em intervalos de tempos pré-

determinados. O intervalo de tempo entre manutenções é em geral dimensionado baseado em 

uma base de dados de falhas dos equipamentos e na experiência dos gerentes da manutenção. 

Intervalos de tempos pequenos entre manutenções são uma fonte de desperdício de capital 
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investidos em homem-hora e em peças sobressalentes ao passo que tempos grandes entre 

manutenções podem prejudicar o sistema (através do agravamento de defeitos) e em alguns 

casos levá-lo a atingir altas taxas de falha. 

Saber quanto tempo vai durar uma intervenção preventiva em um sistema é um detalhe 

crucial, pois além dos gastos de manutenção em si, tem ainda os prejuízos devido ao tempo de 

parada na produção ou o tempo de indisponibilidade.  O cálculo da duração de uma MP deve 

levar em consideração os tempos necessários para execução das atividades de inspeção, 

restauração, substituição, controle e ajustes dos diversos componentes. 

 

Manutenção Preditiva 

 

Em muitos setores da indústria, a ocorrência de uma parada devido a uma falha traz 

prejuízos financeiros imensos e que vão além da parada da produção. No setor de serviços, 

uma freqüência alta de indisponibilidade do serviço pode acarretar na perda da concessão. Já 

no setor de aviação não é tolerável conduzir uma política de manutenção utilizando apenas 

MC. A antecipação à falha é crucial. O surgimento da MP veio por assim dizer suprir essa 

necessidade de se antecipar à falha deixada pela utilização unicamente da manutenção 

corretiva. Porém, para determinação de uma freqüência de MP, é necessário ter em mãos uma 

base de dados históricos a respeito de falhas de cada componente, o que é muito pouco 

provável de acontecer nas indústrias. Uma alternativa para este problema é o uso da 

manutenção preditiva, que consiste em um programa de manutenção preventiva que monitora 

outra variável diferente da variável tempo. Em vez de se fundamentar em estatísticas a 

respeito do tempo de vida médio de cada componente, as intervenções da manutenção são 

programadas com base no monitoramento dos sinais vitais das máquinas, tais como análise de 

vibrações, termografias, entre outras, que vão permitir a identificação de defeitos que, se não 

tratados, irão evoluir até uma falha. 

Segundo a ABNT, “Manutenção preditiva é a 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” (ABNT, 1994). 

Técnicas de Manutenção preditiva incrementam a confiabilidade e diminuem o custo de 

manutenção a longo prazo. Porém é necessário o uso de técnicas e aparelhos de 

monitoramento que tornam possível o diagnóstico antecipado de potenciais falhas. Por essa 
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razão, a manutenção preditiva tem um custo inicial relativamente alto. Nem todos os 

equipamentos são monitorados. É realizado um levantamento para definir quais são os 

equipamento críticos para a produção que necessitem ser monitorados. Algumas das 

principais técnicas de monitoramento utilizadas na manutenção preditiva, utilizam: 

• Análise de vibração 

• Análise química de óleo 

• Ultra-som 

• Termovisão 

• Inspeção visual 

• Análise de temperatura 

• Estudos de superfícies 

 

O objetivo da manutenção preditiva é de se antecipar à falha, sem que para isso tenha 

que comprometer demasiadamente a disponibilidade do sistema. Portanto, a manutenção 

preditiva tende a preservar mais a disponibilidade do sistema do que a manutenção 

preventiva, pois o número de intervenções em equipamentos em funcionamento tende a ser 

menor.   

Como pontos negativos da manutenção preditiva, destacam-se a exigência de um grande 

investimento inicial de capital e de recursos tecnológicos e a necessidade de uma infra-

estrutura de recursos de Tecnologia da informação e de mão-de-obra qualificada, necessários 

para o armazenamento, tráfego e tratamento do grande volume de dados disponíveis. 

2.4 Metodologias de Manutenção 

Diversos tipos de manutenção foram apresentados anteriormente, tais como a 

manutenção programada, não-programada, preventiva, preditiva e corretiva. Para se compor 

um programa de manutenção em uma empresa é necessário pois combinar mais de uma 

dessas atividades para obter bons resultados simultaneamente na questão de diminuição de 

falhas e na questão de redução de custos. Segundo Lopes (2007), a escolha do tipo de 

manutenção para um equipamento deve levar em consideração as conseqüências que uma 

falha desse equipamento pode provocar. Aqueles equipamentos cujas falhas causam perdas 

econômicas ou afetam a segurança das pessoas devem ser tratados com maior rigor, sendo 

necessárias para eles a adoção de manutenções preventivas e preditivas. Em contrapartida, os 
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equipamentos cujas conseqüências de suas falhas são pouco significativas podem ser tratados 

à base de manutenções corretivas, diminuindo dessa forma o custo total de manutenção. 

 Na tentativa de compor uma boa política de manutenção, alguns gestores da 

manutenção recorrem simplesmente ao seu próprio feeling e a sua própria experiência. 

Entretanto já existem diversas metodologias para auxiliar o planejamento da manutenção. 

Algumas dessas metodologias originaram-se de experiências bem sucedidas de grandes 

empresas e outras de trabalhos científicos. Duas dessas metodologias já passaram por 

experiências positivas comprovadas em grandes empresas e são as mais aceitas no meio 

acadêmico, a saber: a Manutenção produtiva Total e Manutenção Centrada na Confiabilidade. 

A seguir é feita uma explanação sobre as mesmas, destacando os pontos-chave, vantagens e 

desvantagens das mesmas. 

2.4.1 Manutenção Produtiva Total 

A Manutenção Produtiva Total (MPT) foi idealizada nos Estados Unidos, mas foi no 

Japão, mais precisamente na Nippondenso - empresa do grupo Toyota - na década de 70, onde 

a MPT foi melhorada e aplicada com sucesso e reconhecida mundialmente. O surgimento da 

MPT foi impulsionado pelos avanços tecnológicos da época Pós-Segunda Guerra e avanços 

na área de Qualidade, visando unir técnicas de manutenção preventiva e manutenção 

preditiva. 

Visando aumentar a eficiência do sistema e do próprio equipamento, a MPT prega a 

participação de toda a equipe de funcionários da planta. O próprio operador da máquina 

realiza também atividades simples de manutenção, como lubrificação, inspeção e limpeza. É a 

chamada manutenção autônoma, onde é aceita a idéia do “operador mantenedor”.  

Segundo Almeida & Souza(2001), a MPT busca usufruir de benefícios advindos de 

cincos pontos-chaves: 

1. Desenvolver uma cultura coletiva focada na maximização da eficiência em todo o 

processo produtivo; 

2. Estar inserido em todos os aspectos da empresa, desde a Engenharia, passando pela 

Produção e Manutenção, até a integração, inclusive, da Administração e Vendas; 

3. Buscar sempre chegar o mais próximo do nível zero de quebras, defeitos e acidentes, 

adotando para isso um sistema para a detecção e a prevenção das perdas produtivas;  

4. Elaborar e incentivar atividades de pequenos grupos autônomos de trabalho, os quais 

possam propor soluções para os problemas no seu ambiente de trabalho; 
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5. Aumentar as atribuições do pessoal da produção para que, de forma autônoma, iniciem 

as ações de manutenção, funcionando como verdadeiros sensores humanos. 

 

“MPT representa uma forma de revolução, pois conclama a integração total do homem 

x máquina x empresa, onde o trabalho de manutenção dos meios de produção passa a 

constituir a preocupação e a ação de todos” (Nakajima, 1989). 

A afirmação anterior reflete a preocupação de envolver por completo o capital humano 

da empresa no intuito de elaborar e executar medidas que diminuam as perdas do processo de 

produção. No lugar da visão antiga de que gastos com manutenção é “um mal necessário”, na 

MPT busca-se investir nos operários, como por exemplo, treinamentos, com o objetivo de 

formar uma cultura de prevenção de quebras.  

Para o desenvolvimento de uma política de MPT, tomam-se como diretrizes cinco 

conceitos, também chamados de pilares, a saber: 

• Eficiência; 

• Auto-reparo; 

• Planejamento; 

• Treinamento; 

• Ciclo de vida; 

Os pilares acima estão associados à MPT da primeira geração,  a qual tinha como 

princípio a busca pela “quebra zero”. Com o passar do tempo, surgiram a segunda e a terceira 

geração da MPT, as quais trouxeram o compromisso de “perda zero” e de “redução de 

custos”. Estas novas gerações introduziram mais três pilares além dos mencionados acima: 

• Segurança e Meio Ambiente; 

• Manutenção de Qualidade; 

• Controle Administrativo. 

2.4.2 Manutenção Centrada na Confiabilidade 

Em termos gerais, Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) é uma metodologia 

estruturada de manutenção que visa selecionar o melhor tipo de manutenção para cada 

equipamento baseado no seu desempenho, na sua importância e nos modos de falhas que 

podem ocorrer.  Através do uso de modelos probabilísticos, os modos de falha são estudados, 

assim como suas criticidades e seus efeitos, determinando o risco de operação sob certas 

circunstâncias. Segundo Moubray (1997), MCC pode ser definida como “um processo usado 
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para determinar o que deve ser feito para assegurar que qualquer bem físico continue 

desempenhando a função que seus usuários desejam, em seu contexto operacional presente”.

 MCC teve origem na indústria de aviação dos Estados Unidos, na década de 60, com a 

formação de um grupo de estudos denominado de MSG(Maintenance Steering Group) que 

tinha a missão de rever a aplicabilidade dos métodos de manutenção de aeronaves realizados 

na época.  O MSG deveria então propor uma nova metodologia de manutenção que elevasse a 

confiabilidade das aeronaves.  

Tendo observado os aumentos da confiabilidade obtidos pela indústria de aviação, o 

setor elétrico foi outro setor que adotou naquela época a MCC. A Empresa Florida Power & 

Light, pertencente ao setor elétrico norte-americano e ligada a usinas elétricas nucleares, foi 

uma das primeiras a adotar a MCC em suas instalações. O sucesso dessa experiência motivou 

várias outras empresas do setor elétrico mundial (Smith, 1993).  

MCC propõe que ao invés das estratégias de manutenção serem planejadas de forma 

independente, tais estratégias sejam integradas a fim de serem exploradas as vantagens 

individuais de cada uma, otimizando os custos de manutenção e aumentando os níveis de 

confiabilidade. 

As práticas periódicas de manutenção preventiva em grandes equipamentos eram 

bastante realizadas. Acreditava-se na teoria de que manutenção preventiva sistemática poderia 

garantir um nível de confiabilidade nos diversos setores da indústria.  

 Essa teoria foi desmentida na década 60, segundo uma pesquisa(MSG) da indústria 

aeronáutica americana, que afirmava que: 

 

• Revisões programadas têm pouco efeito na confiabilidade total de um 

equipamento complexo, a menos que exista um modo de falha dominante. 

• Existem muitos equipamentos, para os quais não há forma efetiva de 

manutenção programada. 

   

A explicação para o erro da teoria anterior é de que todo equipamento obedecia a um 

mesmo mecanismo de falha, mecanismo esse que seguia a curva da banheira.  

A Manutenção Centrada na Confiabilidade, de forma metodológica, discretiza os 

diferentes tipos de falha, em relação as suas conseqüências para o processo produtivo, para a 

segurança e para o meio ambiente. 
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Segundo SIQUEIRA (2005), se antes o objetivo da manutenção era preservar o 

equipamento, desativando-o, atuando em todos os itens e realizando todo que era possível ser 

feito, os objetivos propostos pela MCC, segundo a norma IEC 60300-3-11 e o relatório MSG, 

são: 

• Preservar as funções dos equipamentos, com a segurança requerida; 

• Restaurar sua confiabilidade e segurança projetada, após a deterioração; 

• Otimizar a disponibilidade; 

• Minimizar o custo do ciclo de vida; 

• Atuar conforme os modos de falha; 

• Realizar apenas as atividades que precisam ser feitas; 

• Agir em função dos efeitos e conseqüências da falha; 

• Documentar as razões para escolha das atividades. 

 

A seguir é mostrada uma adaptação da tabela contida no texto de Siqueira (2005), a qual 

traz uma síntese comparativa entre a manutenção tradicional e a MCC: 

 
 

Tabela 2.1: Comparação entre as metodologias tradicionais de manutenção e a MCC 

Característica 
Metodologias de 

Manutenção 
Tradicionais 

MCC 

Foco Equipamento Função 

Objetivo Manter o equipamento Preservar a função 

Atuação Componente Sistema 

Dados Pouca ênfase Muita ênfase 

Combate 
Deterioração do 

Equipamento 
Conseqüências de Falhas 

Fonte: Siqueira, 2005 (adaptação) 

 
Como visto na tabela, a preocupação maior na MCC não está apontada para o 

equipamento, mas para a preservação da função operacional. As ações de manutenção são 

planejadas de forma a evitar o máximo de interrupção da função.  
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Segundo Moubray (1997), o processo de aplicação da MCC inicia-se pela análise do 

que se espera que o item faça até a definição da política de manutenção tecnicamente mais 

viável e de melhor custo–benefício.  

Como parte do processo de aplicação e desenvolvimento da metodologia de MCC, são 

necessárias que sejam respondidas sete questões básicas. As questões estão montadas 

ordenadamente formando uma espécie de roteiro e são apresentadas a seguir: 

 
1) Quais são as funções a preservar e quais padrões de desempenho do item no seu 

contexto operacional atual?  

2) De que forma ele pode falhar ?  

3) O que causa cada falha funcional? 

4) Quais são os efeitos de cada falha?  

5) Quais as consequências?  

6) O que pode ser feito para prevenir cada falha de forma efetiva?  

7) Quais as alternativas restantes?  

 

As respostas a tais questões e, por conseqüência, a aplicação da MCC dependem da 

implementação de três aspectos principais Moubray (1997), que são: a preparação, a análise 

do sistema e a tomada de decisão. 

Para implementar os objetivos da MCC, Smith (1993) propõe sete passos: 

� Coleta de informações e seleção do sistema; 

� Definição das fronteiras do sistema; 

� Elaboração do diagrama funcional e descrição do sistema; 

� Definição das falhas funcionais e funções do sistema; 

� Análise de modo, efeito e criticidade de falhas (FMEA); 

� Análise de árvore lógica (LTA); 

� Seleção de tarefas preventivas. 

Enfim, a aplicação da metodologia MCC traz resultados importantes para o 

gerenciamento da manutenção, como, por exemplo, a confecção de um Plano de trabalho da 

manutenção, contendo uma lista de atividade e a periodicidade das mesmas, facilitando assim 

a vida dos gestores da manutenção. 
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2.5 Custos na Manutenção 

Sabe-se hoje em dia que o setor de manutenção é visto como um contribuinte para a 

melhoria da eficiência das máquinas e da redução de perdas na produção por defeito. Então a 

manutenção é responsável por manter um sistema com máxima disponibilidade, menor custo 

e menor nível de falhas possíveis. Ou seja, uma política de manutenção bem implementada é 

um dos fatores que dão condições de uma empresa colocar no mercado um produto com 

qualidade e baixo custo, sendo isto fundamental, visto que as margens de lucro praticadas 

atualmente são relativamente pequenas.   Os custos com manutenção fazem parte da 

composição do preço do produto.   

A importância dada pelas empresas aos custos de manutenção vem crescendo cada vez 

mais, principalmente em determinados setores onde são exigidos altos níveis de segurança e 

disponibilidade, tais como a aviação, a transmissão de energia e parques de diversão. A gestão 

dos custos de manutenção pode tornar-se um diferencial competitivo para muitas empresas. A 

despeito de tudo isso, poucas são as literaturas e os estudiosos que tratam especificamente de 

custos da manutenção (Almeida & Souza, 2001). 

A composição dos custos de manutenção é complexa, pois vários são os custos 

debitados na conta do setor de manutenção, os quais vão desde o custo de um parafuso até os 

custos com estudos de melhorias do processo de manutenção. De maneira geral é possível 

agrupar os custos de manutenção em três categorias: custos com atividades de prevenção, 

custos com atividades de correção e custos de falhas. 

Gastar demais com prevenção (manutenção perfeita) para evitar os gastos com falhas 

ou, por outro lado, não realizar manutenção preventiva, economizando assim gastos com 

manutenção preventiva e conseqüentemente aumentando os gastos com manutenção devido a 

falhas são dois extremos que no contexto da vida real não trazem resultados satisfatórios. 

Costuma-se adotar uma solução intermediária que busque um balanceamento dos custos com 

atividades preventivas e atividades corretivas, buscando assim um ponto ou uma faixa de 

otimização, como ilustrado na figura 2.2: 
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Figura 2.2: Composição do custo total de manutenção 

Fonte: Almeida & Souza, 2001 (adaptação) 

 

Através do gráfico, percebe-se então que os custos totais de manutenção são uma 

composição de três fatores: custos com prevenção, custos com correção e custos decorrentes 

de falhas. Para uma baixa freqüência de manutenção, os custos com prevenção obviamente 

são baixos enquanto que os custos com correção são altos. Tentar reduzir os custos de 

correção ao mínimo possível terá como efeito colateral um gasto enorme com manutenções 

preventivas. A freqüência de manutenções ótima é aquela onde o gráfico dos custos totais de 

manutenção atinge seu menor valor. Uma boa política de manutenção deve possuir sua 

freqüência de manutenção situada na faixa ao redor do ponto ótimo. 

Segundo Almeida & Souza(2001), pode-se sintetizar os custos de manter o sistema de 

acordo com a seguinte equação: 

 

 CFCCCPCMan ++=  ( 2.1) 

onde  

Cman : custos totais de manutenção; 

CP: custos com atividades de prevenção; 

CC: custos com atividades de correção; 

CF: custos provenientes de falhas.  

faixa ótima

C
us

to
 / 

U
ni

da
de

 d
e 

te
m

po

Frequência de manutenção

Custo Total de Manutenção

Custos com prevenção

Custos com correções

Custo da Falha
faixa de sobreconser vação faixa de subconservaçãofaixa ótima

C
us

to
 / 

U
ni

da
de

 d
e 

te
m

po

Frequência de manutenção

Custo Total de Manutenção

Custos com prevenção

Custos com correções

Custo da Falha
faixa de sobreconser vação faixa de subconservação

C
us

to
 / 

U
ni

da
de

 d
e 

te
m

po

Frequência de manutenção

Custo Total de Manutenção

Custos com prevenção

Custos com correções

Custo da Falha
faixa de sobreconser vação faixa de subconservação



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

22 

Do ponto de vista da lógica da manutenibilidade, CP e CC são grandezas inversamente 

proporcionais, isto é, se numa empresa os custos CP são aumentados, então CC deve diminuir 

e virse-versa. Além do mais, as atividades de prevenção buscam evitar as falhas e então 

diminuir a taxa de falha. Isto é possível porque normalmente existe uma correlação entre 

atividades de prevenção e taxa de falha. (Almeida & Souza, 2001). 

Segundo Lopes (2007), os gastos gerais do serviço de manutenção que incluem seguros, 

aluguel, iluminação, telefone, veículos de serviço, entre outros, estão ainda inclusos nos 

custos de manutenção. 

 

2.5.1 Custos com Atividades de Prevenção 

 São os gastos necessários para manter o equipamento em operação sem que o mesmo 

chegue a falhar, embora esta última condição não é possível de se atingir. Estão incluídos 

nessa categoria (Almeida & Souza, 2001): 

• Custos com pessoal: contratação e preparação de funcionários; 

• Custos com locomoção: tanto de pessoas quanto de materiais, tais como gastos com 

passagens, hospedagens, etc; 

• Custos com logística: custos com manutenção de uma infra-estrutura para as 

atividades de reparo e de materiais sobressalentes; 

• Gastos com taxas, impostos e seguros; 

• Depreciação: corresponde à própria depreciação dos equipamentos devido ao uso; 

• Serviços externos; 

• Melhoramentos. 

 

Lopes (2007) considera em seu trabalho que estão incluídos nos custos de prevenção os 

custos com mão de obra de manutenção, os custos de materiais e os custos de paragem (ou 

perda de produção) e arranque, no caso de necessidade de parada da máquina para possibilitar 

as ações preventivas fora do período de funcionamento do equipamento. 
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2.5.2 Custos com Atividades de Correção 

São os gastos destinados a corrigir os estragos produzidos por uma falha nos 

equipamentos que estavam em operação, tais como peças avariadas, descalibração do 

equipamento, entre outras. Estão incluídos: 

• Custos com pessoal: contratação e preparação de funcionários; 

• Custos com locomoção: tanto de pessoas quanto de materiais, tais como gastos com 

passagens, hospedagens, etc; 

• Custos com logística: custos com manutenção de uma infra-estrutura para as 

atividades de reparo e de materiais sobressalentes; 

• Depreciação: corresponde à própria depreciação dos equipamentos devido ao uso; 

• Serviços externos; 

• Descarte: remoção de equipamentos e peças 

 

É necessário saber que o custo de prevenção com pessoal é diferente do custo de 

correção com pessoal, assim como para os demais custos em comum. Como exemplo, pode-se 

citar que está inserida nos custos das equipes de correção a remuneração de sobreaviso. 

 

2.5.3 Custos de Falhas 

 

São os custos originados direta ou indiretamente da ocorrência das falhas do sistema. 

Estão inclusos: 

• Perdas de faturamento e de produção: Devido à parada indevida do sistema, há uma 

interrupção na produção, o que representa prejuízos que variam de acordo com o 

tempo de interrupção da produção. Em alguns sistemas, como por exemplo, no setor 

de lacticínios, uma grande quantidade de matéria prima pode ser perdida em 

conseqüência de uma falha.  

• Multas e outros encargos presentes e futuros: As perdas não se limitam apenas à 

quantidade de itens não produzidos. Em geral são estabelecidas contratualmente 

multas com valores relativamente altos à fim de incentivar a prática de atividades de 

prevenção de falhas; consumidores prejudicados podem ainda recorrer à esfera 

jurídica solicitando indenizações. 
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• Insatisfação dos clientes: Considerado como gastos imensuráveis, a insatisfação dos 

clientes pode gerar desgaste da imagem da empresa e futuras baixas no faturamento 

devido à perda de clientes. 

Lopes (2007) salienta que em situações onde se necessitem equipamentos 

sobressalentes, o uso destes provocam uma diminuição nos custos de perda de produção; no 

entanto tem-se um custo de posse, o qual é dependente do valor de aquisição, do espaço e das 

condições que estes equipamentos reservas necessitam para serem armazenados e um custo de 

manutenção que requerem. 

2.6 Processos Estocásticos 

Desde épocas remotas que o ser humano sente a necessidade de contabilizar sua 

produção. Civilizações antigas encontraram diferentes formas para a representação de uma 

quantidade. Nascida nessa época, a Matemática surge como uma ferramenta que tenta traduzir 

a realidade em números e vem sendo desenvolvida com bastante sucesso. Os modelos 

matemáticos de situações reais, desde as mais simples até as mais complexas, buscam resumir 

o comportamento da realidade em equações, devendo portanto ter a capacidade de reproduzir 

os estados passados do sistema e predizer o futuro. Os modelos determinísticos certamente 

ajudam na compreensão do comportamento do sistema real, sendo capazes de prover um 

entendimento básico da dinâmica do sistema. Porém, por não conseguirem lidar com a 

incerteza, em situações de tomadas de decisões as informações dadas por tais modelos são 

insuficientes, sendo necessário portanto recorrer aos processos estocásticos, os quais são 

capazes de tratar quantitativamente as incertezas, aproveitando certas características de 

regularidade dos fenômenos da realidade.  

Nos sistemas complexos encontrados na natureza, é comum a existência de mecanismos 

de falhas com comportamentos imbuídos de incerteza, tornando-se necessária a utilização de 

ferramentas estocásticas para auxiliar o estudo de tais sistemas. Um processo estocástico pode 

ser visto como uma abstração matemática de um processo real regido por leis probabilísticas.  

No estudo da confiabilidade, uma das teorias mais importantes aplicadas na 

manutenção, é constante o uso de variáveis aleatórias e distribuições de probabilidades para 

descreverem taxas de falhas, tempo até a falha e outras características importantes do sistema.  

Segundo Sellito (2005), o funcionamento e o reparo de um equipamento inserido em um 

sistema (empresa) são vistos como experimentos.  As saídas desses experimentos são 

variáveis aleatórias, tais como o tempo até o reparo e o tempo até a falha. Como na prática é 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

25 

impossível conhecer e controlar todos os fatores ativos, técnicas probabilísticas são usadas 

com a finalidade de prever o comportamento das variáveis. 

 É possível então visualizar a importância da teoria dos processos estocásticos para a 

manutenção e o quanto são usados. Por isso, faz-se necessário uma breve revisão sobre 

variáveis aleatórias, distribuições de probabilidades, processos estocásticos, suas principais 

características e onde são aplicadas na manutenção. 

2.6.1 Variáveis Aleatórias 

Visto que várias questões tratadas pela manutenção possuem natureza aleatória como, 

por exemplo, falhas em equipamentos, vida útil de um componente eletrônico, quantidade de 

falhas em um determinado período, entre outros, é necessário revisar alguns conceitos básicos 

ligados à probabilidade, que serão bastante requisitados para a realização de estudos destas 

questões.   

Quando estamos observando ou estudando o comportamento de dados(saídas) de um 

processo produtivo(experimento) muitas vezes não estamos interessados nos resultados 

propriamente ditos, mas sim  nas características numéricas do experimento. Por exemplo, 

selecionamos um aluno w ao acaso dentre os alunos de graduação de uma universidade e 

podemos estar interessados em: 

 

• X(w) = altura de w; 

• Y (w) = nota de w na disciplina A; 

• Z(w) = quantidade de faltas do aluno w durante o ano. 

 

Os valores assumidos pelas variáveis citadas acima sofrem interferência de mecanismos 

probabilísticos inerentes ao fenômeno. Usa-se então o termo variável aleatória para indicar 

este fato. Uma variável aleatória é uma função que associa a cada resultado do experimento 

um número real. Isto constitui portanto uma inconveniência de nomenclatura, pois 

normalmente uma variável é um argumento de uma função (Souza, 2002). 

 

“Variáveis aleatórias não possuem valores firmes: seus valores variam sob a influência 

de fatores casuais. Conhecer uma variável aleatória não é conhecer seu valor numérico nem 

enumerar seus valores possíveis. Conhecer uma variável aleatória é conhecer as 
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probabilidades da variável assumir cada valor possível de saída de um experimento 

associado à variável” (Gnedenko & Jinchin, 1965, apud Sellito, 2005). 

 

Formalmente uma variável aleatória X é definida da seguinte forma: 

 

X : Ω  →  R 

      ω  → X(ω) = x 

 

onde Ω é o conjunto de resultados possíveis do experimento(espaço amostral), ω é um 

resultado do experimento e x é um número real. 

A cada resultado do experimento aleatório corresponderá apenas um único valor 

numérico da variável aleatória. No entanto, um valor numérico da variável aleatória poderá 

corresponder a um ou mais resultados do experimento.  

 

Figura 2.3: Função(variável aleatória) mapeando um resultado do experimento em um 

número real 

 

A figura anterior traz uma representação da variável aleatória como uma função que 

mapeia cada resultado de um experimento em um número real. 

 

2.6.2 Distribuições de Probabilidades aplicadas à Manutenção 

Dado um certo experimento, teremos então um comportamento que as suas saídas irão 

assumir. Para cada resultado do experimento (saída do processo), tem-se associada uma 

probabilidade de tal saída acontecer. É então bastante comum o uso de funções matemáticas 

que se ajustem aos pontos (x; P(x)), onde P(x) é a probabilidade do resultado x acontecer. 

Ω        

     ω .  

X

X(ω) = x 
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Qualquer função real f(x)  tal que f(x)≥0 para todo x real e que ∫
∞

∞−

= 1)( dxxf   pode ser 

considerada como uma densidade de probabilidade, podendo então representar uma 

distribuição de probabilidade( Souza, 2002). 

 Por outro lado, existem várias distribuições de probabilidades já bastante estudadas. 

São muito usadas na manutenção as distribuições contínuas: 

• Gamma, 

• Beta, 

• Normal, 

• Exponencial,  

• Cauchy, 

• Weibull, 

• Valor Extremo, 

e as distribuições discretas: 

• Binomial, 
• de Poisson. 
 

  É comum associar ao comportamento das saídas do experimento uma das funções 

citadas acima que se ajuste aos dados do mesmo. Escolher qual tipo de função distribuição de 

probabilidade requisita um conhecimento aprofundado sobre as propriedades de cada uma 

delas.  A Distribuição Binomial é usada quando está sendo feito um estudo de uma variável 

aleatória que se encontra em uma situação onde apenas dois resultados (sucesso ou fracasso) 

são possíveis. Já a distribuição de Poisson é bastante utilizada em confiabilidade nos 

processos de contagem. A distribuição exponencial é ainda o modelo mais usado para 

descrever fenômenos de confiabilidade.  Corresponde a uma taxa de falha constante e 

caracteriza-se pela ausência de memória (Cavalcante, 2005). A distribuição de Weibull é 

usada para modelar a vida útil de dispositivos. Além disso, ela é usada como distribuição da 

resistência de certos materiais. Possui três parâmetros, os quais permitem ajustar taxas de 

falhas crescentes ou decrescentes. 

2.6.3 Processos Estocásticos e a Manutenção 

Pode-se definir processo estocástico como sendo um conjunto de variáveis aleatórias 

indexadas a uma variável. Comparando com o caso determinístico, onde uma função assume 
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valores definidos ao longo do tempo, um processo estocástico assume valores aleatórios ao 

longo do tempo.   

“Se uma variável aleatória é uma regra para associar a cada saída de um experimento 

um número ζ, um processo estocástico x(t) é uma regra para associar a cada saída ζ do 

experimento uma função x(t,ζ). O domínio de ζ é o conjunto S das saídas possíveis do 

experimento e o domínio de t é T, o conjunto dos números reais. Se T é o eixo real, x(t,ζ) é um 

processo contínuo. Se T é um conjunto finito, x(t,ζ) é um processo discreto: uma seqüência de 

variáveis aleatórias.”      (Papoulis,1984; Ross, 1996  apud Sellito, 2005, p. 49) 

O Processo Estocástico é um fenômeno que varia em algum grau em função da 

passagem do tempo, modificando o comportamento probabilístico de um determinado 

sistema, tornando uma experiência aleatória em uma seqüência de valores (Clarke & Disney, 

1979). 

(Karlin & Taylor, 1997, apud Sellito, 2005, p. 49) propuseram uma classificação dos 

processos aleatórios de acordo com as relações entre as variáveis aleatórias intervenientes 

xn(t): 

 

a. a incrementos independentes e estacionários, se as variáveis [x1(t1)–x0(t0)], [x2(t2)–

x1(t1)],...,[xn(tn)–xn-1(tn-1)] são independentes  para qualquer n, t0<t1<...<tn;  

b. martingales, se E{xn+1(tn+1)|x1(t1) = a1, ..., xn(tn) = an} = an, ou seja, é um processo 

acumulativo cuja expectativa da próxima execução é zero; 

c. markovianos, se P{a<xn+1(tn+1)≤b|x1(t1)= x1, ..., xn(tn)=xn} = P{a<xn+1(tn+1) ≤b|xn(tn) = 

xn}, ou seja, o estado da próxima execução depende exclusivamente da execução 

corrente: um processo markoviano a estados discretos é chamado uma cadeia de 

Markov; uma cadeia de Markov a tempos contínuos é um processo de Poisson; 

d.  estacionários, que podem ser estritamente estacionários, se as funções de distribuição 

conjuntas da família de variáveis [(x1(t1+h), x2(t2+h), ..., xn(tn+h)] e [(x1(t1),x2(t2), ..., 

xn(tn)] são as mesmas, Τ∈∀>∀ th ,0 , ou seja, o intervalo de tempo em que o 

processo é amostrado é irrelevante, ou amplamente estacionário ou de covariância 

estacionária, se possuir momentos de segunda ordem finitos e se sua covariância 

cov[x(t),x(t+h)] = E[x(t).x(t+h)]–E[x(t)].E[x(t+h)] depender apenas de h, 

Τ∈∀>∀ th ,0 ; 
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e. renováveis (renewal), se um componente falha em t1, é reparado ou substituído 

imediatamente, opera até falhar em t2 e assim por diante, a enésima renovação 

ocorre em Sn= t1+...+tn; e 

f.  puntuais, se pontos contidos em S puderem ser contados por N(A) em A, um 

subconjunto amostral em S, de modo que: (a) SA ⊂∀ , N(A) segue uma 

distribuição de Poisson; e (b) SdisjuntosAA n ⊂∀ },...,{ 1 , as variáveis 

N(A1),...,N(An) são independentes. 

2.6.4 Processos Renováveis 

Considere que um evento específico ocorre em um conjunto de pontos discretos (t0, t1, 

t2, . . . ) . Seja ti – ti-1 = Zi (i = 1, 2, ...). Se {Zi , i = 1, 2, ...} forma um conjunto de variáveis 

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição P(Zi≤ x) = F(x), então 

o processo formado pela seqüência de variáveis (Z1, Z2, ...) é conhecido como um processo 

renovável. 

 Seja então N(t) o número de eventos ocorridos em (0, t]. Este processo específico é 

conhecido como processo de contagem renovável. Os intervalos Zi são conhecidos como 

períodos renováveis.  

Em t=0, se o processo renovável já está em andamento, t0 pode não ser um período de 

ocorrência de um evento renovável. Prevendo esse tipo de situação, define-se que a variável 

aleatória Z1=t1-t0 possui uma distribuição F1(x), a qual é diferente de F(x). Quando esta 

situação descrita anteriormente ocorre, dizemos que se trata de um processo renovável 

atrasado. Nos casos onde F1(x) = F(X), diz-se que o processo é um processo renovável 

ordinário (Bhat, 2008).  

Podemos citar como exemplo de um processo renovável um sistema formado por uma 

lâmpada incandescente. Inicialmente é colocada uma lâmpada nova no instante t0 = 0 para 

iluminar um ambiente. Após decorrer um período de tempo Z0, a lâmpada queimará. Assume-

se então que imediatamente após a queima da lâmpada, a mesma é substituída por outra nova 

e idêntica.  Perceba então que o tempo de vida das lâmpadas incandescentes são 

independentes um do outro. Portanto, a duração Z1 até ela queimar novamente possui 

distribuição idêntica a Z0. Pode-se então dizer que o número N(t) de lâmpadas substituídas 

formam um processo renovável ordinário. 
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Figura 2.4: Exemplo de um processo renovável 

 

É importante saber que um processo de Poisson é um processo renovável no qual o 

tempo entre chegadas são exponencialmente distribuídos com o parâmetro λ. Ou seja, 

Processo Renovável é uma generalização do Processo de Poisson. Também o processo de 

Bernoulli, um processo de tempos discretos análogo ao Processo de Poisson, é considerado 

um Processo Renovável Ordinário com intervalos renováveis que tem uma distribuição 

geométrica.  

 

2.6.5 Processo Geométrico 

Em situações onde se deseja estudar um point process with trend, é comum a utilização 

de um Processo de Poisson não-homogêneo com taxa monótona para a modelagem dos dados. 

Existe, entretanto, segundo Lam & Chan (1998), uma maneira mais simples e direta para se 

tratar esses dados, que é aplicando a modelagem dos dados por meio de um processo 

monótono.  

Pensando nisso, Lam (1988a) denominou de processo geométrico GP um tipo de 

processo monótono e o definiu da seguinte forma: 

Definição 1: Um processo estocástico {ξn, n= 1, 2, 3,...} é chamado de processo geométrico 

GP se existir um número real a > 0, tal que {a
n-1ξn, n= 1, 2, 3,...} forma um processo 

renovável. O número real a é chamado razão do GP.  

Além do número a, seja )( 1ξλ E=  e )( 1
2 ξσ Var= , então  
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Portanto, a, λ e σ2 são importantes parâmetros de um processo geométrico GP.  

Dado um GP {ξn, n= 1, 2, 3,...}, se 1≥a  então este GP será estocasticamente 

decrescente; se 10 ≤< a , o GP será estocasticamente crescente; se a=1 o GP se reduzirá a um 

RP. Pelo que foi escrito anteriormente, GP pode ser visto como sendo uma generalização de 

processo renovável. Para entender melhor o conceito de processo estocasticamente crescente, 

observe a definição seguinte: 

Definição 2: Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, X é dita ser estocasticamente maior que Y 

(e utiliza-se a simbologia X ≥st Y) ou Y ser estocasticamente menor que X, se  

 

 ℜ∈∀>≥> zzYPzXP ),()(  ( 2.4) 

 

Deduz-se então que um processo estocástico {Xn, n= 1, 2, 3,...} é estocasticamente 

crescente se para todo n= 1, 2, 3,...: 

 

 Xn+1  ≥st Xn ( 2.5) 

 

e de maneira análoga para o caso de {Xn, n= 1, 2, 3,...} ser estocasticamente decrescente 

se para todo n= 1, 2, 3,...: 

 

 Xn+1  ≤st Xn ( 2.6) 

 

Este conceito de processo estocasticamente crescente pode ser visto também em Ross 

(1996) e em Lam (2006).  Através desse conceito pode ser visto que GP é um processo 

monótono simples.  

Processo Geométrico(GP) foi introduzido inicialmente por Lam (1988b) para estudar o 

problema de substituição e reparo para um sistema deteriorante. O GP tem sido aplicado no 

estudo do problema de substituição ótima para um único componente e dois componentes em 

série, paralelo e sistemas standby.  
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Chen & LI (2008) também usaram Processos Geométricos para tratarem de sistemas 

deteriorantes, mais especificamente, GP foi usado para modelar os tempos de reparos após 

uma falha.  

Tang & Lam (2006) estudaram um modelo de δ-choques aplicado a um sistema sujeito 

a choques onde o tempo entre chegadas de choques formavam um processo renovável.  Foi 

adotado que os tempos de reparos consecutivos do sistema deteriorante formam um processo 

geométrico crescente. Foi proposta uma política ótima de substituição N baseada no custo 

médio por unidade de tempo de um ciclo de operação. 

Semelhante ao trabalho anterior, Lam & Zhang (2004) também estudaram um modelo 

de δ-choques aplicado a um sistema sujeito a choques, porém com os choques chegando 

segundo um processo de Poisson e os tempos de reparo formam um processo geométrico 

decrescente. Foi proposta uma política ótima de substituição N baseada no custo médio por 

unidade de tempo de um ciclo de operação, sendo que nesse trabalho foi desenvolvido o 

“teorema 1”, o qual utiliza uma função auxiliar B(N) para determinar o N* para substituição 

de um sistema deteriorante. O autor percebeu que é possível então descobrir a política ótima 

N* de duas maneiras: através de simulações numéricas, observando quando o Custo C(N) 

muda sua concavidade ou através do “teorema 1”. Usando este último, basta resolver uma 

equação simples de B(N) e então achar o N*. Portanto, é mais conveniente o uso do Teorema. 

Outras aplicações de processos geométricos podem ser encotradas nos trabalhos de 

Ragan & Tansu (2008), Ragan (2006) e Montoro-Cazorla (2009). 

 

2.7 Sistemas Deteriorantes 

 

Durante sua vida útil, a maioria dos sistemas sofrem desgaste, principalmente devido ao 

próprio uso e ao efeito da idade. Muitos pesquisadores da área de manutenção vêm se 

dedicando ao estudo desses chamados sistemas deteriorantes. Downton (1971) estudou um 

sistema deteriorante no qual foi utilizado um processo de Poisson não homogêneo.  Tang 

& Lam (2006) abordaram sistemas deteriorantes, onde foi assumido que devido ao efeito da 

idade e do uso, os tempos de operação sucessivos de um sistema deteriorante formam um GP 

decrescente, enquanto que os consecutivos tempos de reparo do sistema formam um GP 

crescente. Esta suposição também é assumida neste presente trabalho. 
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Lam & Zhang (2004) em seu trabalho considerou que no mundo real, muitos sistemas 

são deteriorantes por causa dos efeitos da idade e do uso acumulado e que um sistema  

deteriorante ficará mais frágil e fácil de se quebrar após um reparo. Além de sistema 

deteriorante, Lam & Zhang (2004) consideram um outro tipo de sistema, denominado de 

sistema melhorante, o qual seria o oposto do sistema deteriorante. Nele, os valores limiares 

melhorariam após um reparo. Os tempos de reparos consecutivos formariam então um 

processo geométrico decrescente.  

Hsieh (2005) investigou uma política de manutenção dependente de estado em um 

sistema de produção deteriorante multi-estágio com redundância em standby, onde o sistema é 

composto por uma única unidade de produção. Tanto o tempo de estada do sistema em cada 

estado quanto o tempo de reparo do componente são assumidos serem exponencialmente 

distribuídos. 

 Outros trabalhos também abordaram sistemas deteriorantes, tais como Deloux (2008), 
Kyung(2005), Lim(2005), Wang (2009) e Valdez-Fiores & Feldman (1989).  

 

2.8 O que são Choques? 

Segundo Ragan (2006), choques são eventos que causam perturbações para o sistema, 

provocando deterioração e conseqüente falha...  

A palavra choque pode ser interpretada com um senso muito amplo.  Por exemplo, 

considere um sistema composto por muitos componentes idênticos, como é o caso de um 

conjunto de transformadores de potência em paralelo, onde um choque é interpretado como a 

falha de um desses componentes. O sistema continua operando e os danos causados pelo 

choque podem ser observados nos demais componentes que não falharam e, portanto, operam 

com uma carga maior do que a inicial. Assim que o componente que falhou é restaurado, 

cessam os efeitos do choque.  

Em uma rede elétrica de Transmissão em Alta potência, a qual é composta de vários 

componentes, quando ocorre uma falha (curto-circuito), esta age como um choque para os 

componentes (Lai, 2006). 

Materiais elásticos estendem-se mediante a aplicação de um choque e demoram um 

tempo para voltar ao estado inicial. Qualquer outro choque que ocorra no período em que a 

recuperação ainda não esteja completa fará com que o material quebre (Ragan, 2006). 

Durante a sua vida útil, um amortecedor de um automóvel é submetido a milhares de 

oscilações, com elevados esforços e atritos entre seus componentes móveis. Esses choques 
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mecânicos são em geral provocados por desníveis na pista e buracos e ocorrem de maneira 

aleatória. Se a intensidade do choque provocado pela passagem do pneu do carro em alta 

velocidade em um buraco for maior que um limiar estabelecido, o amortecedor poderá entrar 

no estado falho. Além dos choques catastróficos, os efeitos do uso e da idade também 

contribuem para o surgimento de uma falha.  

Em um sistema, uma manipulação errada ou um erro do operador também podem ser 

considerados como um choque no sistema. Essa última suposição faz sentido, pois o modelo 

de choques considera que tanto a amplitude quanto o tempo de chegada de um choque são 

aleatórios. Enfim, existe uma infinidade de situações onde modelos de choques podem ser 

aplicados. 

2.9 Modelos de Choques 

Um modelo de manutenção preventiva é sem dúvida uma ferramenta de grande 

utilidade no planejamento de ações eficazes de manutenção. Sua análise pode fornecer 

informações cruciais a respeito do sistema em estudo, contribuindo para o desenvolvimento e 

para uma aplicação bem-sucedida da política de manutenção e, por conseqüência, auxilia 

indiretamente na diminuição de falhas e dos custos operacionais. Em pesquisa realizada por 

Valdez-Fiores & Feldman (1989), modelos de manutenção preventiva para um sistema de 

única unidade estão classificados em quatro classes: modelos de inspeção, modelos de 

mínimo reparo, modelos de choques e modelos de substituição mistos. Muitos modelos de 

MP têm sido representados nos modelos de choques, principalmente devido à sua vasta 

aplicabilidade e à facilidade de manipulação. 

Modelos de Choques foram definidos no trabalho de Gut (1999) como sendo modelos 

aplicáveis a sistemas que em instantes aleatórios são submetidos a choques de magnitudes 

aleatórias. Alguns autores dividem os modelos de choques em dois grandes grupos: modelos 

de choques cumulativos e modelos de choques extremos. Esta divisão está basicamente 

fundamentada na relação entre os choques sofridos pelo equipamento e as falhas ocorridas no 

mesmo. Os modelos de choques cumulativos são aqueles onde cada choque provoca um certo 

dano no sistema. Os danos provocados pelos choques são cumulativos e quando essa soma 

ultrapassa um dado limite, o sistema falha. Já os modelos de choques extremos são aqueles 

onde o sistema vem a falhar quando o mesmo sofre um choque  de magnitude maior que um 

dado limite. Os choques de magnitudes menores que o valor limite são considerados não 

causadores de danos e não existe o fator cumulativo neste tipo de modelo. Uma classificação 
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mais estratificada e abrangente foi apresentada por Lai (2006), o qual classificou os modelos 

de choques dentro de cinco categorias baseadas no efeito do dano causado pelo choque: 

 

1. Modelo de dano cumulativo: Neste modelo, cada ocorrência de choque causa um 

certo grau de dano no sistema. Conseqüentemente, estes danos são cumulativos para o 

sistema. O sistema é substituído ou quando o dano cumulativo excede um nível 

crítico ou quando o sistema falha. A falha do sistema é considerada como a função 

probabilidade do dano cumulativo.  

 

2. Modelos de falha instantânea (modelo de choques extremos): nos modelos 

pertencentes a esta categoria, cada choque está associado com uma variável aleatória 

da magnitude do estresse que é gerado devido à chegada do choque. O sistema falha 

quando o estresse excede um certo nível. Por outro lado, o estresse não afeta a 

performance do sistema quando este é menor que um dado nível.  

 

3. Modelo de custo operacional crescente: O sistema nunca falha devido a choques neste 

modelo. O choque causa dano em uma certa quantidade com o aumento do custo 

operacional por unidade de tempo. Não se usa a informação de deterioração do 

sistema causada pelos choques para se determinar quando substituir o sistema. 

  

4. Modelo do incremento da taxa de falha: Neste tipo de modelo, quando um choque 

ocorre, este causa dano ao sistema pelo aumento da taxa de falha. O processo de 

envelhecimento do sistema  aumenta também a taxa de falha. Como resultado, a taxa 

de falha de um sistema em funcionamento é função de sua idade e do número de 

choques ocorridos. 

 

5. Modelo de  δ-choque: Neste modelo é assumido que o efeito de um choque dura um 

período de tempo fixado em δ unidades, de maneira que o sistema se recuperará 

completamente em δ unidades de tempo. O sistema funcionará como se nenhum 

choque tivesse ocorrido anteriormente depois da sua recomposição. Baseado nesta 

suposição, o sistema ainda trabalhará corretamente depois do segundo choque se o 

tempo entre sucessivos choques é maior ou igual a  δ unidades de tempo. Entretanto, 

se o tempo entre dois sucessivos choques é menor que δ, o sistema não tem ainda se 
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recuperado completamente do primeiro choque. Conseqüentemente o segundo choque 

causará falha do sistema.  

 

Neste presente trabalho será utilizado um modelo de choques extremos 

idealizado/melhorado por Chen & Li (2008), o qual se encaixa na classificação modelo de 

falha instantânea. Esse modelo é apresentado em detalhes na seção 3.  

2.10 Políticas de Substituição 

O problema da substituição de equipamentos é um assunto bastante estudado devido a 

sua grande importância para a redução da probabilidade de falhas e conseqüentemente, 

redução dos custos de operação. Antes de tudo, é importante esclarecer que o termo 

substituição usado aqui se refere a mudanças de uma peça ou de um equipamento por um 

outro idêntico. Ou seja, substituição é vista sob o aspecto da manutenção.  Substituição, 

entretanto, é freqüentemente empregada no aspecto financeiro da aquisição de equipamento o 

qual é tecnologicamente mais avançado em comparação com os custos de manutenção do 

equipamento em uso sobre seu tempo de vida produtivo inteiro.  

Desde de a década de 60, várias políticas de substituição de equipamentos vêm sendo 

propostas. Segundo Almeida (2002), existem duas principais abordagens para políticas de 

substituição, que são a substituição por idade e a substituição em blocos. Na substituição por 

idade, o item é substituído quando: 

• Alcança uma idade pré-fixada de substituição T, ou 

• Quando ocorre a falha do mesmo. 

Já na Substituição em Bloco, todos os componentes de um bloco do sistema são 

substituídos ao mesmo tempo e em intervalos fixados. Se algum componente do bloco falha, o 

mesmo é substituído sem que haja qualquer interrupção na escala de substituição em bloco. 

Ascher & Feingold (1984, apud Lopes (2007)) também propuseram uma classificação 

para diversas políticas de substituição estudadas, na qual existem os seguintes modelos: 
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Tabela 2.2: Políticas de Substituição segundo Ascher & Feingold (1984) 

Tipo de Política Descrição 

Políticas de Substituição Tipo 1 

Um item deve ser substituído ou quando transcorrido um 

intervalo de tempo de operação T(substituição preventiva) 

ou quando o mesmo falhar(substituição corretiva). É 

considerado que neste modelo os tempos entre falhas são 

independentes e identicamente distribuídos ou que a 

função de risco dos itens é crescente. É possível encontrar 

este tipo de política nos trabalhos de Cavalcante & 

Almeida (2005), Barlow & Proschan (1965) e de Makabe 

& Morimura(1963). 

 

Políticas de Substituição Tipo 2 

Um item deve ser substituído quando transcorrido um 

intervalo de tempo de operação T fixo, independente do 

número de falhas. Esta política foi estudada por Makabe & 

Morimura(1963). 

 

Políticas de Substituição Tipo 3 

A substituição do item ocorre após a n-ésima falha. É 

considerado que o sistema sofra reparo mínimo após uma 

falha. Esta política também foi estudada por Makabe & 

Morimura(1963). 

 

Políticas de Substituição Tipo 4 
Representa todas as outras possíveis combinações ou 

alterações das políticas anteriores. 

Fonte: Autor, 2009(adaptação do texto de Ascher & Feingold, 1984) 

 

Com relação à política de substituição tipo 1,  Cavalcante & Almeida (2005) 

analisaram comparativamente os custos de manutenção e concluíram que quanto maior for a 

diferença entre os custos de uma falha e os custos de substituição, mais evidentes são os 

benefícios provenientes de uma política de substituição. 
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 Entretanto, em casos onde os sistemas são deteriorantes e sujeitos a choques, duas 

classes de políticas vêm sendo propostas e estudadas com maior destaque: 

1. Política de Substituição N: O sistema será substituído após a N-ésima falha. Portanto, 

a política de substituição ótima é determinada pela minimização do custo médio por 

unidade de tempo para o longo prazo. 

2. Política de Substituição T: O sistema será substituído quando falhar ou quando atingir 

o tempo de operação T, qualquer um que ocorrer primeiro. A probabilidade de falha 

em geral aumenta com o tempo de operação. O objetivo é propor um intervalo T* 

ótimo de substituição que minimize os custos de produção. 

Várias modificações dessas classes de políticas vêm sendo propostas. Alguns autores 

propõem uma combinação das políticas acima entre si e com outros critérios. Vários autores 

estudaram modelos de substituição. Barlow & Proschan (1965) estudaram o problema da 

substituição de um sistema, a qual deveria ocorrer ou na falha do sistema ou em uma idade T 

pré-determinada.  

Makabe & Morimura (1963) introduziram uma nova política de substituição. Ao invés de 

se basear no tempo, os autores tomaram como parâmetro o número N de falhas do sistema. 

Assim, o sistema é substituído na N-ésima falha. Foi discutido sobre uma política de 

substituição ótima. 

Cox (1962) estudou alguns modelos de danos cumulativos, onde um sistema exposto a 

choques sofre danos, formando então um efeito cumulativo. O sistema falha quando os danos 

acumulados devido aos choques ultrapassam um limite estabelecido anteriormente. Barlow & 

Proschan (1975) estudaram o mesmo problema anterior. A diferença está no fato de que 

quando os choques chegam, estes causam um dano aleatório para o sistema. Quando o limiar 

de danos do sistema é excedido, o sistema falha e o último choque que causou isto é chamado 

de choque mortal.  

 Lam & Zhang (2004) trataram de um modelo de choque onde a falha ocorre quando o 

sistema sofre dois choques sucessivos  com intervalo menor que t. É considerado que o 

sistema é reparado sem delay, ou seja, instantaneamente. Foi determinada uma política de 

substituição N* ótima analiticamente, a qual avaliava o custo a longo prazo. 

 Rangan & Tansu (2008) generalizaram o modelo de choques de Lam & Zhang (2004), 

considerando que os limiares são variáveis aleatórias. Uma falha de um componente é 

interpretada como um choque. Se ocorrer dois choques (componentes falhos) sucessivos com 

intervalo menor que t (onde t é o tempo de reparo do primeiro componente) , o sistema falha. 
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Choques podem ser vistos como a falha de um componente em um sistema multi-

componente. Portanto, qualquer choque que chegue antes da terminação do tempo limiar D 

pode ser fatal.   

Chien & Sheu (2006) propuseram um modelo onde qualquer choque sofrido pelo 

sistema provoca uma falha, a qual pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Falhas tipo 2 são 

denominadas falhas catastróficas e imediatamente levam o sistema à falha e à necessidade de 

substituição. Falhas do tipo 1 podem ser removidas com um mínimo reparo ou uma 

substituição, neste último caso dependendo do tempo desde a última manutenção.  A política 

de substituição proposta pelos autores é dependente do tempo t desde a última manutenção e 

da idade T do equipamento. O objetivo do trabalho é achar o par ótimo (t*, T*) para a política 

de substituição proposta. 

Chien (2006) estudaram um modelo de choques semelhante ao citado anteriormente, 

propondo dessa vez uma política de substituição tipo n, baseada na substituição do 

equipamento devido a n-ésima falha tipo 1, pela primeira falha tipo 2 ou pela idade. O autor 

fez críticas ao modelo devido às limitações da realidade, que são mínimo reparo e reparos e 

substituições instantâneas. Segundo o autor, uma boa aproximação da realidade torna-se não 

realizável para este tipo de modelo. 

Sheu & Chien (2004) estudaram um sistema sujeito a choques que chegam de acordo 

com um processo de Poisson não Homogêneo. Foi desenvolvido um modelo do custo de 

operação médio por unidade de tempo que estava baseado no comportamento estocástico do 

sistema assumido e que reflete o custo de armazenamento de um sobressalente e também o 

custo de parada. Assumiu-se que o tempo de espera de entrega de uma peça sobressalente não 

pode ser negligenciado. Foi considerada uma política de substituição por idade com mínimo 

reparo dependente da idade e tempo de espera aleatório. Quando choques ocorrem, o sistema 

tem dois tipos de falhas. Falhas tipo I são corrigidas com mínimo reparo, enquanto falhas tipo 

II são seguidas de substituição. A probabilidade de uma falha tipo II depende do número de 

choques desde a última substituição. Todas as falhas são detectadas e reparadas 

instantaneamente. O tempo para entregar uma unidade sobressalente é assumido ser uma 

variável aleatória. Foi demonstrado que muitos resultados existentes estão inclusos no modelo 

proposto. 

Lai (2005) estudou um modelo de substituição para um sistema constituído por uma 

única unidade, onde tal sistema era afetado tanto por choques externos quanto por seu 

processo de envelhecimento. Foi proposta uma política de substituição discreta no modelo de 
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taxa de falha crescente onde a substituição preventiva será executada baseada no número de 

choques não letais. A existência do número n* é garantida respeitando-se uma inequação que 

envolve de um lado taxas de falha e do outro custos por unidade de tempo. Em exemplos 

numéricos foi verificado, entre outras coisas, que o número ótimo n* será aumentado quando 

o parâmetro λ for aumentado. 

Frostig & Kenzin (2009) estudaram um sistema sujeito a choques e ao desgaste por uso 

e que é mantido por inspeção e reparo perfeito quando falha. As falhas são não auto-

anunciantes, isto é, elas só podem ser detectadas através de inspeções. O sistema falha quando 

o dano acumulado excede um limiar inicial aleatório. O objetivo do trabalho é encontrar um 

procedimento para calcular a disponibilidade do sistema. Foi obtido um algoritmo que evita a 

computação de somas combinadas quando choques possuam uma distribuição phase-type e 

quando os parâmetros do sistema mudem de acordo com o estado do ambiente. O algoritmo 

obtido permite mostrar numericamente os impactos da variabilidade dos choques e da 

variabilidade do tempo entre inspeções. O objetivo do autor é selecionar o estado do sistema 

onde irá ocorrer a substituição, sob o ponto de vista da maximização do lucro.O sistema 

considera tanto a degradação gradual quanto a degradação por choques aleatórios. Foi 

idealizado um algoritmo baseado em lemas que maximiza o lucro baseado no estado de 

substituição e no número de equipamentos chaves em standby. 

Chen & Li (2008) pesquisaram sobre um modelo de choques extremos. O sistema falha 

quando chega um choque com intensidade maior que um limiar permitido. Para esse modelo, 

choques pequenos não causam danos. Após uma falha, geralmente é realizado um reparo. O 

sistema fica "quase tão bom quanto novo", pois o limiar de choque mortal diminui. Chen 

procurou determinar uma política ótima N* para minimizar o custo em um modelo de 

choques extremos. 

2.11 Apoio à decisão Multicritério 

Todos os dias, em todos os ambientes da vida e por diversas vezes o indivíduo é 

induzido a tomar decisões, sendo em geral forçado a escolher uma alternativa ou um conjunto 

de algumas alternativas em um leque de outras tantas. Essas situações cotidianas configuram 

problemas de tomada de decisão, os quais possuem na maioria das vezes graus de dificuldade 

e de importância relativamente baixos se comparados à tomada de decisão em ambientes 

empresariais. No âmbito empresarial, as decisões envolvem uma maior quantidade de fatores, 

sendo, portanto, mais complexas. Os decisores passam grande parte do seu tempo adquirindo 
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e analisando dados e informações, pois o processo decisório demanda um mínimo de dados e 

conhecimentos. Além disso, as quantias monetárias envolvidas são altas, o que aumenta a 

responsabilidade dos decisores. Pressupõe-se nesse tipo de problema que o decisor tem por 

objetivo escolher a melhor alternativa possível, isto é, a alternativa cujas conseqüências são as 

mais benéficas para ele ou para a organização que ele representa.  

Existem diversos tipos de problemas de tomada de decisão. Gomes (2006) agrupou tais 

problemas em três categorias, de acordo com a estruturação do problema: 

• Problemas estruturados: são basicamente os problemas cujas soluções são encontradas 

seguindo-se processos lógicos bem definidos; 

• Problemas semi-estruturados: são usados modelos matemáticos nas partes estruturadas 

do problema, porém as decisões finais são tomadas baseadas em critérios subjetivos. 

• Problemas não estruturados: nessa modalidade não são utilizados procedimentos ou 

regras para a resolução dos mesmos. As decisões são tomadas com base na intuição do 

decisor. 

Quando a escolha é feita com base em uma única característica (critério único), tem-se 

uma situação de dificuldade relativamente baixa. Quando essa característica é algo 

mensurável como, por exemplo, custo, capacidade ou consumo de energia, a decisão é ainda 

mais simples. Para isso, comparam-se as alternativas e escolhe-se aquela com melhor índice 

no critério. O processo decisório vai se tornando mais complicado em situações onde o 

critério é algo não mensurável ou não é bem definido. Critérios não mensuráveis podem ser 

exemplificados como design, segurança ou conforto.  Existem, então, situações onde é 

necessário levar em consideração mais de um critério para se tomar uma decisão.  Nessas 

situações, quase sempre as análises das alternativas segundo cada critério não convergem para 

uma unanimidade. Ou seja, não existe uma alternativa que consiga satisfazer da melhor forma 

possível todos os critérios.  De acordo com Vincke (1992), a palavra “otimização” não faz o 

menor sentido neste contexto, visto que nesses problemas não existe uma solução a qual seja a 

melhor simultaneamente de todos os pontos de vistas(critérios).  

Segundo Gomes (2006), em cenários mais complexos, onde existem mais de um 

critério, estes geralmente conflitam entre si, sendo portanto necessária a utilização de uma 

teoria que supra a limitação cognitiva do ser humano. Situações como essa onde o problema é 

não estruturado, é comum a utilização de métodos multicritérios para permitir a modelagem 

das preferências dos decisores. 
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Segundo Vincke (1992), o apoio à decisão multicritério tem o objetivo de dar subsídios 

ao decisor de forma a torná-lo apto a resolver o problema de decisão no qual vários pontos de 

vista devem ser levados em consideração. Vários pesquisadores desenvolveram diferentes 

métodos de apoio à decisão multicritério, os quais podem ser representados pelas famílias da 

teoria da utilidade multiatributo, métodos de sobreclassificação e métodos interativos. 

Segundo Cavalcante (2005), os modelos de apoio multicritério a decisão visam dar suporte ao 

decisor para que esse possa formular sua melhor relação de compromissos entre os vários 

critérios. 

Esta seção apresenta uma base conceitual necessária para o entendimento do apoio ao 

problema de decisão multicritério. A seguir são apresentados na seção 2.11.1 conceitos 

relativos à alternativas, na seção 2.11.2 conceitos de problemáticas de decisão, na seção 

2.11.3 definições de atores e elementos de um processo de decisão, na seção 2.11.4 conceitos 

de critérios e na seção 2.11.5 explicações resumidas a respeito de métodos de apoio à decisão 

multicritério. 

2.11.1  Alternativas 

As alternativas são em termos gerais as soluções viáveis para o problema de decisão 

multicritério. Alternativas também são conhecidas como ações potenciais. Roy(1996) define 

ação como  a representação de uma possível contribuição para a decisão compreensiva que 

pode ser considerada autonomamente com respeito ao processo de decisão. 

Segundo Vincke (1992), a etapa de definição das ações pode ser considerada como uma 

das mais difíceis do processo de apoio à decisão. Ao final dessa etapa ter-se-á um conjunto de 

ações, as quais são distintas umas das outras. Esse conjunto é denominado de conjunto A. O 

conjunto de ações A é o conjunto de objetos, decisões, entre outras, que deve ser explorado 

durante o processo de decisão. Basicamente esse conjunto pode ser de duas formas: 

• Lista de seus membros, quando o conjunto é finito e suficientemente pequeno para ser 

listado. Como exemplo deste tipo de conjunto, pense na situação de escolher uma 

cidade em uma lista de dez cidades onde uma determinada fábrica deve ser construída. 

O conjunto A seria a listagem das dez cidades. 

• Amostra das propriedades que caracterizam seus elementos, quando o conjunto é 

infinito ou é muito grande para ser enumerado. Esse tipo de conjunto é encontrado em 

situações como, por exemplo, a determinação de preço de uma mercadoria. Neste 
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caso, o conjunto de ações A é um intervalo na reta real entre dois valores (conjunto 

infinito).  

 

2.11.2  Problemáticas de Decisão 

O primeiro requisito para se obter sucesso em uma análise de decisão multicritério é 

fazer uma leitura correta de qual forma o decisor espera que os resultados da análise sejam 

apresentados a ele. Esta percepção irá nortear a forma de como o processo decisório será 

estruturado. Ou seja, é necessário identificar qual é a problemática de referência que melhor 

se adeque ao problema de decisão. Roy(1996) identificou quatro diferentes 

problemáticas(categorias de problemas), para os quais MCDA pode ser usadas: 

 

• Problemática de escolha(Pα): realizar a escolha de uma alternativa ou de um conjunto 

de alternativas tão pequeno quanto possível dentro de um universo de alternativas 

disponíveis. 

•  Problemática de classificação(Pβ): consiste em agrupar as alternativas disponíveis em 

categorias  baseando-se em  regras bem definidas e características em comum. 

Pode ser vista também como uma triagem, onde cada alternativa é considerada aceita 

ou rejeitada. 

• Problemática de ordenação(Pγ): visa colocar as ações em alguma forma de 

ordenamento de preferência, associando a cada ação um índice de acordo com a 

preferência do decisor.  O ordenamento das ações pode não ser necessariamente 

completo, pois pode haver casos onde não se consegue fazer distinção entre duas 

ações considerando os critérios adotados, havendo então um empate. Geralmente o 

ordenamento é feito da melhor para a pior alternativa. 

• Problemática de descrição(Pδ): Descreve de forma sistemática cada ação bem como 

suas conseqüências de forma que o decisor possa avaliar estas ações.  

 

É importante salientar que cabe ao decisor a decisão final, decisão essa tomada com 

base no seu próprio sistema de valores. Cabe ao decisor também definir o tipo de 

problemática para o problema de decisão. 
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2.11.3  Atores e elementos de um problema de decisão multicritério 

Em um problema de decisão multicritério é sempre marcante a figura do decisor, o 

qual tem o poder de decisão final. Entretanto, num processo de decisão multicritério, 

vários outros atores estão presentes, influenciando-o direta e indiretamente. Esta 

influência pode se dar, por exemplo, através da prestação de suporte qualificado ao 

processo decisório ou através do desenvolvimento de ações ou opiniões de acordo com 

seu sistema de valores, as quais influenciam de algum modo a decisão final. Roy (1996) 

divide os atores em quatro categorias: 

 

• Decisor: são os indivíduos ou entidades responsáveis pela tomada de decisão, os 

quais foram moralmente ou formalmente incumbidos de dar a palavra final. O 

processo de análise de decisão é estruturado conforme seus interesses e visa dar 

embasamento ao mesmo. A decisão é então influenciada pelo sistema de valores 

do decisor, pois as preferências deste são incorporadas ao processo decisório. 

• Analista: Tem por função a modelagem do problema através de ferramentas 

estruturadas com o propósito de auxiliar o decisor na estruturação dos fatores 

relevantes à solução do problema. Segundo Roy(1996), analistas são em geral 

especialistas do assunto ( analistas de sistemas, pesquisadores operacionais, 

economista, ...) e devem prestar esclarecimento e recomendações isentas de seus 

próprios sistemas de valores. O sucesso do analista vai depender de como ele 

utiliza os recursos alocados para ele construir o modelo, refinar a formulação do 

problema, verificar os dados e escolher uma abordagem operacional. 

• Facilitador: possui característica de liderança, devendo então conduzir o processo 

de resolução do problema, sempre procurando manter uma postura neutra e 

interferir o mínimo possível nos julgamentos do decisor. 

• Stakeholders: são as partes interessadas e que através de suas ações influenciarão a 

decisão, embora os mesmos não tenham nenhuma responsabilidade formal sobre 

ela. 

 

2.11.4  Critérios 

Os critérios são os meios pelos quais torna-se possível comparar as diferentes 

alternativas. Eles devem representar os principais aspectos do problema de decisão. Segundo 
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GOMES (2004), em um problema de decisão, o decisor utiliza vários critérios, ou seja, vários 

eixos de avaliação, os quais devem ser estabelecidos com base na modelagem das 

consequências. Cada um desses eixos possibilita que as alternativas sejam confrontadas umas 

com as outras de acordo com esse ponto de vista.  

Critério é uma função g definida em A (conjunto de ações) e que toma seus valores em 

um conjunto totalmente ordenado, representando então as preferências do decisor de acordo 

com determinados pontos de vista. É importante planejar para que cada ponto de vista seja 

explorado por apenas um critério de tal forma que não ocorra redundância entre eles. Cada um 

dos critérios é representado por gj e uma família de critérios pode ser representada como 

F={g1, g2, g3,... gn}. A avaliação de um critério a através do critério j é escrita como gj(a), 

semelhante à representação de uma função matemática comum. Representar os aspectos 

relevantes de um problema através de uma família de critérios é indiscutivelmente a tarefa 

mais delicada do problema de apoio à decisão.  ( Vincke, 1992).  

A quantificação do atributo (característica, qualidade, ...) é realizada aplicando-se ao 

mesmo uma escala. A partir de então o atributo passa a se chamar critério.  

É importante ressaltar a importância da escolha de uma escala apropriada para mensurar 

um determinado atributo. Uma boa escolha reflete em uma edução mais fiel das preferências 

do decisor. De uma forma geral, as escalas podem ser dividas em quatro tipos(Haimes,1991, 

apud Gomes, 2006)): 

• Escala Nominal: é o tipo de escala com menos riqueza de informações; serve apenas 

para nomear ou categorizar objetos, pessoas, ...; exemplos dessa escala são 

encontrados na mensuração dos seguintes atributos: religião, time por qual torce e 

marca do carro que possui. 

• Escala Ordinal: serve para ordenar elementos de forma seqüencial de acordo com uma 

característica em um conjunto estudado. É uma comparação relativa entre as 

alternativas. Essa escala permite afirmar que uma alternativa a1 é melhor do que outra 

alternativa a2, mas não possui informação suficiente para dizer o quanto a1 é melhor 

do que a2. Um erro comum na aplicação dessa escala consiste em querer utilizar os 

numerais ordinais como se fossem números cardinais, calculando-se valores médios, 

entre outras.  

• Escala Intervalar: é uma escala capaz de informar não só que uma alternativa a1 é 

melhor do que a alternativa a2, mas também o quanto a1 é melhor do que a2; porém 
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não é possível quantificar a magnitude absoluta de a1. Isto acontece porque o ponto de 

partida (ponto zero) é fixado arbitrariamente. 

• Escala de Razão: possui as mesmas propriedades da escala intervalar, com a vantagem 

da existência de um zero absoluto, permitindo assim que se saiba a magnitude absoluta 

de preferência da alternativa a1 sob a ótica de um determinado critério. É a escala que 

traz em si maior quantidade de informação, pois além de possuir todas as propriedades 

das escalas acima, a razão entre os números possui significado plausível. 

 

A escolha de qual escala usar vai depender do tipo de atributo e da forma com a qual o 

decisor pretende quantificar as alternativas em relação a cada critério. 

   

2.11.5  Métodos de apoio à decisão multicritério 

“Os métodos de apoio multicritério procuram esclarecer o processo de decisão, tentando 

incorporar os julgamentos de valores dos agentes, na intenção de acompanhar a maneira como 

se desenvolvem as preferências, e entendendo o processo como aprendizagem.” (Gomes, 

2006) 

Segundo Vincke (1992), os métodos de apoio à decisão podem ser agrupados em três 

grandes famílias, a saber: 

• Teoria da utilidade multiatributo; 

• Métodos de sobreclassificação; 

• Métodos interativos. 

Vincke (1992) afirma ainda que os limites entre essas famílias de métodos são bastante 

confusos. 

Cada um dos métodos desenvolvidos tem suas vantagens e desvantagens, além de os 

mesmos geralmente não concorrerem entre si pelo mesmo espaço, pois cada tipo de método é 

mais adequado para uma situação diferente. O processo de escolha do método multicritério a 

ser empregado vai depender de diversos fatores, dentre eles do tipo de problema em análise, 

do contexto estudado, dos atores envolvidos, da estrutura de preferência e do tipo de 

problemática de referência (Gomes, 2006). 

2.11.5.1 Teoria da utilidade multiatributo 

 Também conhecida como abordagem de critério único de síntese e originária da 

Escola Americana, essa teoria tem como característica a não aceitação da incomparabilidade. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

47 

Como sugerido pelo nome, a abordagem de critério único de síntese procura agregar os 

diferentes pontos de vistas dentro de uma única função (função utilidade), a qual deve ser 

subseqüentemente otimizada (Vincke, 1992).  

A teoria da utilidade tem bastantes aplicações na edução de preferências de decisores. 

Sua aplicação consiste em estudar separadamente cada atributo, procurando encontrar uma 

função que represente a preferência do decisor de acordo com esse critério específico. Ao 

final da análise dos vários critérios, é então constituída uma função utilidade para aquele 

decisor.  

Segundo Gomes (2006), a teoria da utilidade possui as seguintes características: 

• Permite uma ordenação das alternativas através da confecção de uma medida de 

mérito global para cada alternativa;  

• Permite duas formas de comparação: preferência e indiferença; porém não aceita 

a incomparabilidade; 

• Pressupõe transitividade. 

• Utiliza o conceito de taxa de substituição(tradeoff) para representar a 

importância relativa entre os critérios.  

2.11.5.2 Métodos de sobreclassificação 

Oriunda da escola francesa, essa família de métodos permite a construção de uma 

relação de sobreclassificação que represente da melhor forma as preferências do decisor. Um 

conceito importante a saber é o de sobreclassificação: diz-se que uma alternativa a  

sobreclassifica a outra alternativa b  se a é no mínimo tão boa quanto b e não existam 

argumentos suficientes que justifiquem o quanto esta outra alternativa é melhor. Esse método 

realiza comparações par a par entre alternativas, aceitando-se a incomparabilidade entre elas. 

Não existe aqui uma função valor ou de utilidade e estes métodos são considerados como não-

compensatórios. 

A maioria dos métodos de sobreclassificação foram idealizados para serem aplicados 

em problemas onde o conjunto A de alternativas é finito, embora tais métodos possam ser 

aplicados aos casos onde A é infinito(Vincke, 1992). 

Nos métodos de sobreclassificação é usada a relação de preferência binária “S”, que 

quer dizer “sobreclassifica”. Pelo conceito de sobreclassificação dado anteriormente, temos 

que dado duas alternativas a e b, onde a é no mínimo tão boa quanto b, então: 

aSb � aPb, aQb ou aIb 
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A expressão acima sugere que nos métodos de sobreclassificação não existe uma 

separação clara entre P, Q e I e permite ao modelo a presença de duas novas propriedades, que 

são a incomparabilidade entre alternativas e a não transitividade das relações binárias. 

Entre os métodos de sobreclassificação, duas famílias de métodos conquistaram maior 

destaque: a família ELECTRE e a família PROMETHEE. 

 

Família de Métodos ELECTRE 

 

A família ELECTRE, desenvolvida por Bernard Roy, busca uma solução satisfatória 

para o problema de decisão, provendo também uma hierarquização das alternativas do 

conjunto A. Os métodos ELECTRE baseiam-se na avaliação do índice de concordância e do 

índice de discordância, definidos para cada par de alternativas. A representação dos juízos de 

valores é feita numericamente, dispondo as alternativas e critérios em uma tabela cruzada, 

formando uma matriz de custos, em que são atribuídos pesos para os critérios, isso para o 

ELECTRE I e ELECTRE II.(Gomes, 2006).  Os vários métodos ELECTRE possuem algumas 

diferenças entre si. O ELECTRE I é adaptado para a resolução de problemáticas de escolha. 

Já o método ELECTRE II é utilizado para solucionar problemas de ordenação. O ELECTRE 

III e IV são variações do ELECTRE I. 

 

Família de Métodos PROMÉTHÉE 

 

O conjunto de métodos PROMETHEE possui grande importância dentre os métodos de 

sobreclassificação, juntamente com os métodos ELECTRE. O PROMETHEE assemelha-se ao 

ELECTRE III na questão de construção de uma relação de sobreclassificação valorada, porém 

tentando utilizar conceitos e parâmetros que tenham algum significado físico ou econômico, 

facilitando assim a compreensão do decisor (Vincke, 1992). 

Assim como nos métodos ELECTRE, os métodos de apoio à decisão PROMETHEE 

utilizam a comparação par a par entre alternativas. Tais comparações são feitas tomando por 

base critérios pré-definidos. A representação da importância relativa entre critérios é feita 

através do uso de pesos. Em geral, o PROMETHEE é utilizado em problemas de 

maximização multicritério. 

O método PROMETHEE, da forma como foi idealizado, está mais direcionado para dar 

suporte à fase de avaliação das alternativas. Não é dada muita ênfase à estruturação do 
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problema.   Uma característica representativa da afirmação anterior está no fato de que o 

PROMETHEE não definir uma metodologia específica para aquisição dos pesos dos critérios. 

Assume-se então que o decisor tem a capacidade de especificar em forma de números a 

importância relativa de cada critério ou então a situação onde os critérios e alternativas já 

foram identificados pelo decisor e os pesos dos critérios foram encontrados por algum outro 

método. Sendo um método não compensatório (método de sobreclassificação), o 

PROMETHEE tende a promover as alternativas que obtêm bom desempenho na maior 

quantidade de critérios. 

A família de métodos PROMETHEE foi proposta inicialmente em 1982 e desde de 

então vem sendo estudada e adaptada em caráter complementar. Esta família apresenta 

atualmente sete vertentes, como mostradas na tabela 2.4 (Brans & Mareschal, 2002 apud 

Cavalcante (2005)). 
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Tabela 2.3: Aplicações dos métodos da família PROMETHEE 

Família PROMETHEE Aplicações 
PROMETHEE I Gera Pré-ordem parcial; utilizado em problemática de 

escolha; 
PROMETHEE II Gera pré-ordem completa; utilizado tanto em 

problemática de ordenamento quanto em problemática 
de escolha; 

PROMETHEE III Extensão da noção de indiferença, tratamento 
probabilístico dos fluxos (preferência intervalar); 

PROMETHEE IV Gera Pré-ordem completa ou parcial das alternativas; 
utilizado em problemáticas de escolha e ordenamento 
onde o conjunto de soluções viáveis é contínuo; 

PROMETHEE V Nesta implementação, após estabelecer uma ordem 
completa entre as alternativas (PROMETHEE II), são 
introduzidas restrições, identificadas no problema, para 
as alternativas selecionadas; incorpora-se uma filosofia 
de otimização inteira; 

PROMETHEE VI Gera pré-ordem completa ou parcial; utilizado em 
problemática de escolha e ordenamento onde o decisor 
não consegue estabelecer um valor fixo de peso para 
cada critério; 

PROMETHEE – GAIA Utilização dos resultados do PROMETHEE 
acrescentados do apoio de um procedimento visual e 
interativo. 

Fonte: Brans & Mareschal, 2002 apud Cavalcante, 2005(adaptação) 

 

Para aplicar o método PROMETHEE, é necessária a definição de alguns conjuntos e 

conceitos que são utilizados por este método na construção da relação de sobreclassificação. 

Os elementos necessários à aplicação do PROMETHEE estão descritos a seguir: (Cavalcante, 

2005) 

• Seja A o conjunto de alternativas; 

• Seja C o conjunto finito de critérios, onde o desempenho de uma alternativa a frente 

ao critério j é representado por uma função real gj (a);  

• Seja Gj(a,b) a função de preferência que representa o comportamento do decisor frente 

às diferenças proveniente da comparação par a par entre as alternativas, para um dado 

critério. Geralmente Gj(a,b) varia entre zero e um e cresce quanto maior for a 

diferença [gj(a) – gj(b)] . Caso essa diferença seja menor ou igual a zero, Gj(a,b) 

assume o valor zero(Vincke, 1992); 

• Seja q um limiar de indiferença, o maior valor para [gj(a) – gj(b)] abaixo do qual existe 

uma indiferença.  
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• Seja p o limite de preferência, o menor valor para [gj(a) – gj(b)] acima do qual existe 

uma preferência estrita. 

• Seja wj o peso ou importância de cada critério. 

• Seja Π (a,b) o grau de preferência global de uma alternativa a sobre outra alternativa 

b.  Calcula-se Π (a,b) da seguinte forma:  
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sendo que W é o somatório dos pesos dado pela fórmula  

 
∑

=

=
n

j

jwW
1  

( 2.8) 

 

 

• Seja Φ
+
(a) o fluxo de saída, o qual representa a média de todos os graus de 

sobreclassificação de a, com respeito a todas as outras alternativas, calculado da 

seguinte forma: 
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• Seja Φ
-
(a) o fluxo de entrada, o qual representa a média de todos os graus de 

sobreclassificação de todas as outras alternativas, sobre a, calculado da seguinte 

forma: 
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( 2.10) 

 

 

É importante notar que quanto maior for o fluxo de saída Φ+
(a), melhor é a  alternativa 

a. Por outro lado, quanto  menor for o fluxo de entrada Φ-
(a), melhor é a alternativa a. 

A fase de exploração da relação de sobreclassificação valorada pode ser vista no método 

PROMETHEE I quando uma pré-ordem parcial das alternativas é construída através da 

interseção dos fluxos Φ
+(a) e Φ

-(a). Já no método PROMETHEE II é produzido um 
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ranqueamento da alternativas seguindo a ordem decrescente dos números  Φ(a) dados pela 

fórmula (Vincke, 1992) 

 )()()( aaa −+ Φ−Φ=Φ  ( 2.11) 

 

2.11.5.3 Métodos Interativos 

A definição de métodos interativos de apoio à decisão multicritério é ampla e abrange 

uma grande quantidade de métodos que tem como características principais a utilização de 

ferramentas computacionais e a intervenção direta do decisor não apenas na fase de definição 

do problema, mas ajudando diretamente no processo de construção da solução. 

Mais do que nos demais métodos, nos métodos interativos é grande a interação com o 

decisor, sendo o diálogo com o decisor portanto uma das principais ferramentas de 

investigação(Vincke, 1992). São métodos desenvolvidos para a armação de uma programação 

matemática com múltiplos objetivos, embora seja possível a aplicação de alguns deles em 

outros tipos de problemas. 

O primeiro passo é a determinação de uma solução inicial, a qual é apresentada ao 

decisor. Este então emite julgamento de tal solução de acordo com suas convicções pessoais. 

O modelo é então realimentado com as informações desse julgamento. É então gerada uma 

nova solução, mais condizente com as preferências do decisor do que a anterior.  Esse 

processo se estende até ser encontrada uma solução satisfatória para o decisor e que foi 

melhor avaliada do que as outras de acordo com os critérios escolhidos. A quantidade de 

interações, ou seja, o momento de parada do processo vai depender de cada método 

especificamente.   
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3  MODELO DE CHOQUES EXTREMOS APLICADO A SISTEMAS 

DETERIORANTES 

 

A seguir é apresentado um modelo de choques aleatórios para sistemas deteriorantes 

proposto por Chen & Li (2008), o qual é usado na análise do sistema e na elaboração da 

política de substituição. O modelo de choques extremos de Chen & Li (2008) foi escolhido 

pelo fato de o mesmo apresentar um diferencial que o torna mais realista em relação aos 

demais, pois tal modelo considera que depois de um reparo o sistema se torna mais frágil e 

seu tempo de reparo aumenta com o número n de reparos. É então evidenciada uma expressão 

para calcular o valor esperado do tempo operacional de efetivo funcionamento do sistema 

após cada reparo. O tempo operacional juntamente com a taxa de custo de manutenção por 

unidade de tempo são as peças-chave do presente trabalho para definir uma política de 

substituição mais condizente com os requisitos impostos pelas situações reais.   A seguir estão 

as suposições a respeito do modelo: 

 

1. No início, um novo sistema é instalado. Se o sistema falhar, ele é ou reparado ou 

substituído por um idêntico. 

2. Uma vez o sistema está em operação, os choques do ambiente chegam de acordo com 

um processo renovável. {Xni, i = 1, 2, ...}são os intervalos entre o (i-1)ésimo e o i-

ésimo choque depois do (n -1)ésimo reparo. {Yni, i = 1, 2, ...} é a seqüência do 

conjunto de danos produzidos pelo i-ésimo choque depois do (n -1)ésimo reparo. Seja 

E[X11] =  λ e E[Y11] =  µ . Assume-se que  {Xni, i = 1, 2, ...} são seqüências de variáveis 

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, assim como {Yni, i = 1, 2, ...} 

também são. No n-ésimo estágio de operação, isto é, depois do (n -1)ésimo reparo, o 

sistema falhará quando a quantidade de dano causado por choque exceda an - 1
M, onde 

0<a≤1. Quando o sistema falhar, ele é isolado de forma que os choques aleatórios não 

tenham efeito sobre o sistema durante o tempo de reparo. 

3. Seja Zn o tempo de reparo depois do n-ésimo reparo. {Zn, n = 1, 2, ...} constitui um 

processo geométrico com E[Z1] =  δ e razão b, tal que 0<b≤1. Nn(t) é o processo de 

contagem do número de choques depois do (n -1)ésimo reparo. É claro que E[Zn] =  

(1/ b
n - 1

) * δ. 

4. Seja Z o tempo de substituição e E[Z] =  τ.  
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5. É adotada a política de substituição N. 

6. Os processos {Xni, i = 1, 2, ...}, {Yni, i = 1, 2, ...},  {Zn, n = 1, 2, ...} e Z são 

independentes. 

7. A taxa de recompensa de operação é r, a taxa de custo de reparo é c e o custo de 

substituição é cr. 

Sabe-se ainda que devido à incidência dos choques mortais e a conseqüente deterioração 

do sistema, como os reparos realizados pela manutenção são considerados imperfeitos, o 

limiar de danos causado por um choque suportado pelo sistema é decrescente com n(número 

de reparos adotados ou número de falhas ocorridas). Em seu trabalho, Chen & Li (2008)  

adotaram como aproximação que o limiar de danos causados por um choque que o sistema 

suporta sem falhar  decresce geometricamente com n, isto é, o limiar possui a forma an
M, com 

0 < a ≤ 1. Estas suposições foram introduzidas de forma similar em dois trabalhos diferentes 

(Tang & Lam (2006) e Lam & Zhang (2006)), utilizando aproximações análogas, porém 

estudando um novo modelo de δ-choque. O modelo de Chen & Li (2008) de choques 

extremos é mostrado esquematicamente abaixo: 

 

Figura 3.1: Diagrama ilustrativo de um possível ciclo do sistema sujeito a choques aleatórios 

Fonte: Chen & Li, 2008 (adaptação) 

 

A Figura 3.1 ilustra que tanto as variáveis (tempo entre chegada de dois choques 

consecutivos) e Yni (conjunto de danos produzidos por um choque) assumem valores 

aleatórios com o tempo. Sabendo que os tempos operacionais reais do sistema Wn são dados 

pela expressão 

  

 
∑

=

=
nL

i

nin XW
1

 
( 3.1) 
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onde  

 

 Ln = min{l : Ynl > an-1M} ( 3.2) 

 

É óbvio que, como os tempos Xni são aleatórios e n é um número finito, então Wn 

também é uma variável aleatória.  

Uma das mudanças propostas por Chen & LI (2008) em relação aos modelos de 

choques extremos desenvolvidos anteriormente é que ele adota a suposição de que os tempos 

de reparos Zi consecutivos formam um processo geométrico crescente. Este é um conceito de 

fácil aceitação intuitiva, visto que à medida que o sistema deteriorante vai envelhecendo, a 

quantidade de peças a serem trocadas quando ocorre uma falha no sistema tende a ser maior 

do que nos reparos anteriores e por isso o tempo de reparo tende a aumentar. Entretanto, esta 

suposição foi tomada com base em análises de dados reais. (Lam, 2006, apud Chen  & Li, 

2008) comparou a aplicação de um modelo GP com  modelos de processos de Poisson não-

homogêneos e chegou a conclusão de que, na média, os processos geométricos conseguem se 

ajustar melhor a um conjunto de dados reais do que os outros modelos.  

Outra grandeza ilustrada na figura 3.1 foi o tempo de substituição de equipamento, dado 

por Z. Z foi tomado como sendo uma grandeza aleatória, dando assim uma maior generalidade 

ao modelo. O valor esperado de Z está presente nos cálculos dos custos de manutenção, visto 

que tal custo depende do valor esperado do comprimento de um ciclo de vida do sistema.  
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4 POLÍTICA DE SUBSTITUIÇÃO APLICADA A UM SISTEMA 

SUJEITO A CHOQUES EXTREMOS BASEADA EM UM ÚNICO 

CRITÉRIO 

A adoção na suposição (5) (presente no capítulo 3) de uma política de substituição 

ótima N* fundamentou-se em trabalhos de Lam(1991, apud Chen & LI, 2008) e Stadje & 

Zuckerman (1990, apud Chen & LI, 2008). Nesses trabalhos é mostrado que, sob algumas 

condições, a política de substituição ótima N* é pelo menos tão boa quanto a política de 

substituição ótima T*. 

Como já é conhecido, na política de substituição ótima N* adotada, o sistema é 

substituído após a n-ésima falha. Nas falhas anteriores à n-ésima, isto é, nas i-ésimas falhas, 

onde i<n, o sistema sofre manutenção imperfeita. Portanto, após o reparo o sistema não ficará 

“tão bom quanto novo”. Em termos da taxa de falha, o sistema volta a um patamar onde a taxa 

de falha do sistema após o i-ésimo reparo é maior do que logo após o (i-1)-ésimo reparo. Isto 

ocorre em conseqüência da diminuição do limiar de danos suportado pelo sistema 

4.1 Análise da Taxa de Custo Média 

4.1.1 Desenvolvimento de uma expressão para C(N) 

 

Na suposição (7) os custos de manutenção e a remuneração(prêmio) recebido pela 

disponibilidade do equipamento foram sintetizados em apenas três grandezas: 

 

Tabela 4.1: Alguns custos de manutenção utilizados para definir a política de 

substituição 

Grandeza Descrição 

r recompensa /unidade de tempo 

c custo de reparo 

cr custo de substituição 

 

Um ciclo de vida de um equipamento compreende o tempo de vida útil do mesmo 

juntamente com o tempo necessário para a sua substituição por um idêntico.  A definição de 
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ciclo de vida é bastante importante, pois este conceito será usado mais adiante para calcular a 

taxa de custo média. 

Em seu trabalho, Lopes (2007) define que a duração do ciclo de vida de um 

equipamento tem início assim que o equipamento é colocado em funcionamento pela primeira 

vez e se estende até o instante da sua efetiva substituição. Ou seja, o ciclo de vida engloba 

dois intervalos de tempo distintos: 

• intervalo 1: Tempo em que o equipamento está em operação, e  

• intervalo 2: Tempo gasto para que o equipamento seja substituído por outro 

idêntico. 

O tempo de arranque do equipamento é considerado ser desprezível. Entenda tempo de 

arranque como sendo o tempo que o equipamento leva desde quando ele é ligado até o 

momento no qual ele atinge as condições necessárias para desempenhar a sua função. Como 

exemplo tem-se o caso de um forno elétrico que necessita de um tempo para atingir a 

temperatura ideal para início da produção.  

Diferentemente do que foi considerado no trabalho de Lopes (2007), no presente 

trabalho considera-se que o intervalo 1 referido anteriormente é formado pela soma dos 

tempos operacionais e dos tempos de todos os reparos realizados entre uma substituição e 

outra. Isto pode ser visto na figura a seguir: 

 

 

Figura 4.1: Ciclos de vida de um tipo de sistema reparável qualquer 

 

Seja  Tn a duração do n-ésimo ciclo de vida do sistema, ou seja, Tn é   igual ao intervalo 

de tempo entre a i-ésima e a (i-1)-ésima substituição. Observando o gráfico da figura 4.1, é 

possível identificar que o tempo entre substituições, Tn é formado por uma composição de 

 

T1 T2 Tn 

t 

      Reparo 

      Substituição 

... ... ... ... 
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variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, que são os tempos entre 

substituições e os tempos de reparos. Sendo assim, {Tn, n = 1, 2, ...} forma um processo 

renovável. Ou seja, os tempos entre substituições são valores aleatórios. Por essa razão, 

podemos usar a renewal reward theory para poder calcular o custo médio de longo prazo por 

unidade de tempo, dado pela fórmula: 

 

 
ciclo um de ocompriment do esperadovalor  

ciclo um  em incorrido custo do esperadovalor  )( =NC  ( 4.1) 

 

Note que a equação 4.1 utiliza valores esperados para calcular um valor médio. Para 

maiores detalhes sobre renewal reward theory, ver  Ross (1983). 

Para realizar as análises do custo C(N), precisa-se ainda saber da distribuição e da 

esperança de Wn - tempo operacional do sistema. Para isso, é necessário atentar-se para Ln, 

que representa o número de choques até o primeiro choque mortal ocorrido após a (n – 1)-

ésima falha. Segundo Chen & Li (2008), Ln possui uma distribuição geométrica G(pn) com a 

probabilidade 

 P{Ln = k} = pnqn
k-1

,    K = 1, 2, ... ( 4.2) 

 

onde 

 pn = P{Ynl>a
n-1

M} ( 4.3) 

 

e 

 qn = 1 -  pn ( 4.4) 

 

Da equação (4.2) tem-se que  

 

 

n

n
p

LE
1

][ =  
( 4.5) 

 

 

Pela suposição (2), sabe-se que {Xni, i = 1, 2, ...} e {Yni, i = 1, 2, ...} são independentes. 

Conseqüentemente, Ln e {Xni, i = 1, 2, ...} também são independentes. Partindo das equações 

3.1 e 4.2, chega-se ao valor esperado do tempo operacional: 
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Da equação (4.1), a taxa de custo média C(N) sob uma política de substituição N é dada 

por  
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 Analisando a equação anterior, vê-se que a mesma está escrita em função de N(número 

de reparos ou número de falhas) e de alguns parâmetros e valores esperados.  Os parâmetros 

c, b, τ, r e cr (custo de reparo, razão de aumento do tempo de reparo, esperança do tempo de 

substituição, taxa de recompensa de operação e custo de substituição) são geralmente 

fornecidos pelo setor de manutenção da empresa. Os outros componentes da equação (δ e λn) 

são valores esperados das variáveis aleatórias duração do primeiro reparo,  tempo operacional 

e tempo de substituição e, portanto, dependem da distribuição de probabilidades de cada uma 

delas. Na verdade, olhando para a equação (4.6), percebe-se que  λn é função de λ(valor 

esperado do tempo de chegada do primeiro choque) e de pn (probabilidade do n-ésimo choque 

provocar falha). Entretanto pn depende da distribuição de Y11.  δ é o valor esperado do tempo 

de reparo e depende da distribuição de Z1(tempo do primeiro reparo). Em resumo, para se 

calcular o valor de C(N), é necessário conhecer, entre outras coisas, as distribuições de X11, 

Y11 e Z1. Durante a idealização do modelo de choques, não foi necessário recorrer a nenhum 

tipo específico de distribuição para X11, Y11 e Z1, sendo possível escolher quaisquer 

distribuições para elas, deixando o modelo assim com caráter mais geral.  



Capítulo 4   Política de Substituição Monocritério 

 

60 

4.1.2 Otimização da política de substituição baseada unicamente no custo 

Em seu trabalho, Chen &Li (2008) buscam minimizar os gastos de manutenção 

baseado no número de reparos. Dessa forma eles desenvolveram um método para se atingir o 

número ótimo N* de reparos antes da substituição que minimize os gastos com manutenção. 

Então, sendo a a razão geométrica da diminuição do limiar de danos suportados pelo sistema 

(ver suposição 2), ou seja sabendo  que a≤1 e analisando as equações (4.3) e (4.6), é fácil de 

se chegar a conclusão que λn é decrescente em n. 

Reescrevendo agora a equação (4.7), pode-se chegar a  
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Com o intuito de descobrir qual o N* ótimo, Chen & Li (2008) estudaram a diferença 

[C(N+1) - C(N)] para descobrir a partir de qual N os custos com manutenção começam a 

subir. Primeiramente foi definida uma função auxiliar h(N) dada por 
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Utilizando agora a equação (4.8) para representar C(N+1)  -  C(N), teremos: 
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( 4.9) 

 

Para auxiliar na comparação da diferença representada na equação anterior, Chen & Li 

(2008) criaram uma outra função auxiliar B(N) definida como 

 

2
1)(

termo
termoNB =  

ou seja,  
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Através de uma análise na equação (4.9), chega-se a conclusão que, sabendo que os 

denominadores de ambos os termos são iguais e sempre positivos, então quem vai definir o 

sinal da diferença C(N+1) - C(N) é o numerador de (4.9). A partir disso chega-se a conclusão 

que 
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Para estudar o comportamento da função B(N), é interessante deduzir a expressão 

B(N+1) – B(N). Tem-se então que: 
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Analisando a expressão B(N+1) – B(N), Chen & Li (2008) concluíram que a função 

B(N) é não decrescente em N. Tomando como base tudo o que foi apresentado anteriormente, 

determinou-se que a política ótima de substituição N* pode ser determinada pela expressão 

 

 }1)(/min{* ≥= NBNN  ( 4.11) 

 

A equação mostra que a fim de minimizar dos custos, a substituição de um equipamento 

deve ocorrer após a N*-ésima falha, onde N* é o menor número inteiro para o qual B(N) 

assuma valor superior à unidade. Em seu trabalho, Chen & Li (2008) concluíram que se 

B(N*)>1, então a política ótima N* é única, isso porque B(N) é uma função não decrescente 

em N. 

 

4.2  Análise do Tempo Operaciona Wn 

 Sabe-se que a maioria dos trabalhos que tratam do problema de substituição está 

basicamente interessada em otimizar os custos de manutenção. Acontece que em muitos 
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casos, a quantidade ótima N* de reparos antes da substituição que minimiza os custos com 

manutenção compromete o comprimento dos tempos operacionais Wn , n=1, 2, ...  

Não é raro encontrar sistemas onde a duração dos tempos efetivos de operação decresce com 

o número de reparos realizados no equipamento.  Em particular, todos os sistemas 

deteriorantes podem ser encaixados nesse pensamento. Em seu trabalho, Leung & Fong 

(2000) afirmaram que duas características dos sistemas deteriorantes são que devido aos 

efeitos do envelhecimento e do uso, os sucessivos tempos operacionais são decrescentes e que 

a vida útil do sistema é finita. Os autores estudaram sistemas de caixas de marchas 

automotivas onde os sucessivos tempos operacionais da caixa de marchas foram modelados 

através de um GP decrescente, enquanto que os consecutivos tempos de reparos foram 

modelados através de um GP crescente. 

Em nosso trabalho, os tempos de reparo também são modelados através de um GP 

crescente, conforme o trabalho de Leung & Fong(2000), porém, diferentemente do trabalho 

citado acima, os valores esperados de tempos operacionais são encontrados através da 

equação (4.6), derivada do modelo de choques. Esta suposição é de fácil aceitação intuitiva, 

visto que o sistema sofre manutenções imperfeitas e, devido aos efeitos do uso e da idade, tem 

sua taxa média de falhas aumentada. Stadje & Zuckerman (1990) apud Chen & Li (2008) 

também estudaram um sistema onde os comprimentos dos intervalos de operação Wn 

decrescem com o aumento de n. 

 

4.3 Exemplo numérico 

 

Para ilustrar as suposições anteriores, é analisado um exemplo numérico que foi apresentado 

no trabalho de Chen & Li (2008). Após considerar que Y11 tem uma distribuição exponencial 

com parâmetro 1/µ, o que implica que sua função densidade de probabilidade é dada por 

xexYPxF )/1(
11 1}{)( µ−−=≤= . Utilizando a equação (4.3) obtém-se que Ma

n

n

ep
1)/1( −−= µ  . 

Substituindo agora esse resultado na equação (4.6), chega-se à seguinte expressão para o valor 

esperado do tempo operacional: 
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Foi considerado então os seguintes valores de parâmetros para o exemplo: 

 

Tabela 4.2: Valores atribuídos aos diversos  parâmetros do modelo 

Parâmetro Valor Descrição 

cr 6000 Custo de Substituição 

C 6 Taxa de custo de reparo 

R 6 Taxa de recompensa de operação 

δ 10 Valor esperado de tempo gasto no primeiro reparo 

λ 10 Valor esperado do tempo de chegada do primeiro choque 

M 20 
Limiar inicial de danos causados por um choque que o sistema suporta 

sem falhar  

A 0,98 
Razão geométrica de decrescimento do GP que modela os valores 

limiares de danos suportados pelo sistema 

µ 10 Valor esperado dos danos causados pelo primeiro choque no sistema 

B 0,95 
Razão geométrica de crescimento do GP que modela os tempos de 

reparo 

τ 60 Valor esperado do tempo gasto em uma substituição 

Fonte: Chen & Li, 2008 (adaptação do exemplo numérico) 

 

Substituindo os valores da tabela 4.2 na expressão para B(N) dada por : 
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Tem-se então os valores para a razão de custos B(N), os quais estão explicitados na 

tabela  e no gráfico a seguir: 
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Tabela 4.3: Valore da relação de custos B(N) 

N B(N) N B(N) N B(N) N B(N) N B(N) 

1 - 11 0,171 21 0,585 31 1,241 41 1,981 

2 0,035 12 0,199 22 0,641 32 1,314 42 2,054 

3 0,041 13 0,23 23 0,701 33 1,388 43 2,125 

4 0,049 14 0,264 24 0,762 34 1,462 44 2,196 

5 0,059 15 0,301 25 0,826 35 1,537 45 2,266 

6 0,071 16 0,341 26 0,891 36 1,611 46 2,335 

7 0,086 17 0,384 27 0,958 37 1,686 47 2,404 

8 0,103 18 0,43 28 1,027 38 1,76 48 2,471 

9 0,123 19 0,479 29 1,097 39 1,835 49 2,537 

10 0,146 20 0,53 30 1,169 40 1,908 50 2,601 

 

 

 

 

Figura 4.2: Comportamento da função B(N) 

 

Analisando a tabela 4.3 chega-se à conclusão de que pelo critério custo, a substituição 

do sistema deve ser feita após a vigésima oitava falha, quando então B(N)≥1. Isto implica 

dizer que se o sistema for substituído na vigésima nona falha em diante, a taxa de custo C(N) 

tende a ser maior, fato não desejado. Esse comportamento do custo pode ser observado no 

gráfico a seguir: 
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Tabela 4.4: Valores de C(N) 

N C(N) N C(N) N C(N) N C(N) N C(N) 
1 36,988 

 
11 3,119 

 
21 0,905 

 
31 0,686 

 
41 1,135 

 
2 24,156 

 
12 2,685 

 
22 0,833 

 
32 0,71 

 
42 1,201 

 
3 16,495 13 2,325 

 
23 0,776 

 
33 0,739 

 
43 1,269 

 
4 12,192 

 
14 2,024 

 
24 0,731 

 
34 0,773 

 
44 1,34 

 
5 9,446 

 
15 1,771 

 
25 0,697 

 
35 0,812 

 
45 1,413 

 
6 7,548 

 
16 1,558 

 
26 0,674 

 
36 0,856 

 
46 1,489 

 
7 6,165 17 1,378 

 
27 0,661 

 
37 0,904 

 
47 1,566 

 
8 5,117 18 1,227 

 
28 0,656 

 
38 0,957 

 
48 1,645 

 
9 4,299 

 
19 1,1 

 
29 0,659 

 
39 1,013 

 
49 1,726 

 
10 3,647 

 
20 0,993 

 
30 0,669 

 
40 1,072 

 
50 1,808 
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Figura 4.3: Comportamento da taxa de custo de manutenção 

 

Observando a figura 4.3 é possível notar o comportamento não monótono do custo 

C(N), o que sugere que C(N) possui um ponto de mínimo. Quando se trata de uma decisão 

monocritério, essa característica é aproveitada para definir o ponto ótimo de substituição.  Em 

resumo, considerando o critério taxa de custo, chegou-se à conclusão de que a substituição 

deverá ser feita após a vigésima oitava falha do sistema. Analisemos agora o problema sob a 

ótica do critério tempo operacional. Partindo da equação (4.12), que permite calcular o valor 

esperado do tempo operacional, traça-se então o gráfico do comprimento esperado dos tempos 

operacionais versus o número de falhas do sistema. 
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Tabela 4.5: Tempo operacional esperado 

N λN N λN N λN N λN N λN 

1 73,891 11 51,251 21 38,008 31 29,772 41 24,385 

2 70,993 12 49,603 22 37,007 32 29,129 42 23,955 

3 68,264 13 48,039 23 36,051 33 28,513 43 23,54 

4 65,691 14 46,555 24 35,138 34 27,921 44 23,14 

5 63,264 15 45,145 25 34,266 35 27,354 45 22,755 

6 60,973 16 43,804 26 33,432 36 26,809 46 22,384 

7 58,808 17 42,529 27 32,635 37 26,285 47 22,026 

8 56,76 18 41,315 28 31,872 38 25,782 48 21,681 

9 54,823 19 40,159 29 31,141 39 25,298 49 21,348 

10 52,989 20 39,058 30 30,442 40 24,833 50 21,027 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Comportamento do tempo operacional esperado 

 

 Observando a tabela 4.5, constata-se que o primeiro comprimento esperado de tempo 

operacional λ1 é de aproximadamente 74 unidades de tempo. Observando agora o valor de  λN 

para N = 28 (número de falhas depois das quais o sistema será substituído, de acordo com o 

critério custo), é fácil verificar que λ28 = 31,8 unidades de tempo. Isto representa um tempo 

operacional com apenas 42% de comprimento do primeiro tempo operacional esperado, fato 
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que na prática representa uma maior freqüência de falhas e pode ser motivo de desgaste da 

imagem da empresa ou até mesmo quebra de contrato e conseqüente perda de concessão de 

prestação de serviço. O que se pretende com esse exemplo é chamar atenção para o fato de 

que em um problema de substituição, a otimização do critério custo unicamente pode 

comprometer outros critérios importantes para o sistema, como nesse caso comprometeu os 

valores dos tempos operacionais. Fica então evidente a necessidade de saber o quanto cada 

critério é importante relativamente para o decisor para poder então realizar uma ponderação 

na hora da escolha do melhor período para substituir o sistema. Por sofrer influência de 

diversos fatores, esse processo decisório necessita ser conduzido de uma forma mais clara e 

estruturada. Torna-se então indispensável a utilização de uma  metodologia de Apoio 

Multicritério a decisão.  
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5 MÉTODO PROMETHEE APLICADO AO PROBLEMA DE 

SUBSTITUIÇÃO EM UM SISTEMA SUJEITO A CHOQUES 

CONSIDERANDO MAIS DE UM CRITÉRIO 

5.1 Definição dos critérios 

 

O objetivo desta seção é aplicar um método de apoio à decisão multicritério para 

auxiliar na determinação da política de substituição abordada no capítulo 4, sendo então 

considerados dois critérios: a taxa de custo de manutenção C(N) dado pela equação (4.8) e o 

valor esperado dos tempos operacionais λn, dado pela equação (4.6). Abaixo é mostrado o 

comportamento dos dois critérios de acordo com o número de reparos realizados. 
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Figura 5.1: Critérios conflitantes 

 

Observando a figura 5.1, é fácil perceber que a taxa de custo de manutenção possui um 

alto valor nas primeiras falhas e que decresce até um valor mínimo um pouco antes da 

vigésima quinta falha. Depois disso, a taxa de custo de manutenção começa a aumentar, 

seguindo uma tendência crescente, conforme o aumento do número de falhas. Por outro lado, 

observa-se que o tempo operacional esperado possui um comportamento monotonicamente 

decrescente. Na prática isso quer dizer que quanto mais cedo o sistema for substituído, 

maiores serão os tempos operacionais.  O que temos então são dois critérios para os quais não 
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é possível encontrar um ponto N* de otimização que seja ótimo para ambos. Há de ser 

aplicada então uma metodologia propícia para encontrar um valor de N (uma alternativa) que   

possa ser balanceado em relação aos dois critérios de acordo com o julgamento de valor do 

decisor. Daqui para frente, os critérios serão chamados da seguinte forma: 

 

Tabela 5.1: Codificação dos critérios 

Critério Descrição 

C1 

Custo por unidade de tempo 

C(N).  

C2 
Valor esperado do último tempo 

operacional antes da substituição  

 

A política de substituição proposta tem por objetivo apontar o número N* de falhas 

depois do qual o sistema é substituído por um outro idêntico e novo, de forma a reduzir a taxa 

de custo de manutenção e também a deixar o valor λN* com amplitude maior possível, de 

acordo com as preferências do decisor. Sendo assim, o problema da substituição de 

equipamentos é tratado aqui como sendo uma problemática de escolha e, portanto, será 

utilizado o método PROMETHEE II, adequado para esse tipo de situação, onde a melhor 

alternativa é a primeira colocada. Duas outras características que foram decisivas na escolha 

desse método são:  

• a utilização por parte do PROMOTHEE de parâmetros que tenham algum significado 

físico ou econômico para o decisor (Vincke, 1992) e  

• a quantidade relativamente menor de interação que devem ser realizadas junto ao 

decisor, pois em geral os decisores são gestores da manutenção os quais dispõem de 

pouco tempo livre e/ou pouco entendimento de teorias necessárias à aplicação de 

métodos de critério único de síntese. 

 

5.2  Definição das alternativas 

 

Uma das etapas da aplicação do método de apoio multicritério é a definição do conjunto 

de alternativas, denominado de conjunto A. Há vários casos onde os critérios considerados são 

funções de uma variável contínua. Em geral essa variável contínua é o tempo. Por exemplo, 
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considere um sistema onde os dois critérios – confiabilidade e taxa de custo por unidade de 

tempo – são funções da variável contínua tempo. Um artifício que se utiliza nesses casos é a 

discretização da variável. Os valores da variável independente escolhidos como alternativas 

dependem de uma série de fatores do processo de produção e são escolhidos geralmente 

aproveitando oportunidades, tais como período de baixa produção(finais de semana, 

feriados,...), parada do sistema devido à motivos externos, entre outras. (Cavalcante, 2005). 

No presente trabalho, quando o sistema sofre um choque que provoca danos maiores do 

que o limiar suportado, tal sistema passa do estado de funcionamento para o estado falho. O 

sistema sofrerá então um reparo e voltará a funcionar com um limiar menor do que o limiar 

antes da falha. Isto implica em uma redução na capacidade de absorver choques pelo sistema, 

ocasionando por conseqüência uma redução dos valores esperados dos tempos operacionais. 

Esta última afirmação pode ser deduzida observando as equações (4.3) e (4.6). 

Esta etapa de definição do conjunto A consiste basicamente em relacionar um conjunto 

finito e relativamente pequeno de alternativas que possibilite a aplicação do método 

PROMETHEE. No caso em estudo, não se podem escolher alternativas que caiam em finais 

de semana, feriados ou datas oportunas pelo fato de que cada parada do sistema ocorre 

somente quando o mesmo quebra, se tratando de algo aleatório e que não pode ser agendado. 

Uma tática para se restringir o conjunto de alternativas é definir faixas da variável N onde o 

desempenho dos critérios são considerados satisfatórios. De acordo com o critério taxa de 

custo de manutenção, analisando a figura 4.3 é facilmente notável que os valores de N 

compreendidos entre N=15 e N=30 propiciam custos por ciclo de vida relativamente baixos. 

Considerando agora o critério tempo operacional esperado, façamos uma análise rápida da 

figura 4.4. O sistema inicialmente é posto em funcionamento com um tempo operacional 

esperado de aproximadamente 75 unidades de tempo. Após a trigésima falha, o tempo 

operacional esperado é de aproximadamente 30 unidades de tempo, o que representa menos 

da metade do tempo operacional esperado inicial. Portanto, de acordo com este critério, é 

razoável adotar como sugestões de alternativas N variando de um até trinta. Fazendo agora 

uma interseção entre os dois conjuntos de possíveis alternativas teríamos então um conjunto 

de alternativas finitas e que são individualmente satisfatórias com relação aos critérios 

adotados. Esta definição empírica do conjunto A está ilustrada na figura a seguir: 
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Figura 5.2: Metodologia para definição das alternativas 

É possível ainda refinar ainda mais o conjunto A de alternativas. Sabendo que depois de 

N = 28 todos os critérios -  no caso, C1 e C2 -  tendem a piorar. Isso implica dizer que as 

alternativas para N > 28 são sobreclassificadas pela alternativa N = 28 e por isso podem ser 

descartadas do processo decisório. O novo conjunto A é então mostrado abaixo: 

 

Figura 5.3: Novo conjunto de Alternativas 
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A seguir as alternativas são rebatizadas conforme mostrado abaixo: 

 

Tabela 5.2: Descrição das alternativas 

Alternativa Descrição 

A1 Substituir o sistema após a 15ª falha 

A2 Substituir o sistema após a 16ª falha 

A3 Substituir o sistema após a 17ª falha 

A4 Substituir o sistema após a 18ª falha 

A5 Substituir o sistema após a 19ª falha 

A6 Substituir o sistema após a 20ª falha 

A7 Substituir o sistema após a 21ª falha 

A8 Substituir o sistema após a 22ª falha 

A9 Substituir o sistema após a 23ª falha 

A10 Substituir o sistema após a 24ª falha 

A11 Substituir o sistema após a 25ª falha 

A12 Substituir o sistema após a 26ª falha 

A13 Substituir o sistema após a 27ª falha 

A14 Substituir o sistema após a 28ª falha 

 

5.3 Avaliação das alternativas 

Nesta seção, as alternativas elencadas na Tabela 5.2 serão analisadas individualmente 

com relação a cada critério. Vale salientar que, em um problema qualquer, para que seja 

possível o julgamento de valor de uma alternativa com relação a um determinado critério, é 

necessário utilizar uma escala de valor que permita confrontar alternativas de maneira clara e 

coerente. Para isso, existem alguns tipos de escala, os quais foram citados na seção 2.11.4. 

Para o problema em discussão, os dois critérios possuem unidades exatas (unidades 

monetárias e unidades de tempo), o que torna as comparações bem objetivas. Devido a essa 
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característica intrínseca, os dois critérios foram graduados segundo escalas de razão, o que 

propicia uma maior fidelidade e riqueza de informação.  

Cada alternativa é então avaliada segundo cada critério. As “notas” que resultam dessa 

avaliação estão sintetizadas na tabela a seguir e serão utilizadas nas comparações par-a-par 

entre alternativas. 

 

Tabela 5.3: Avaliação das alternativas 

 Critérios 

Alternativas C1 (unidades monetárias) C2 (unidades temporais) 

A1 1,771 45,145 

A2 1,558 43,804 

A3 1,378 42,529 

A4 1,227 41,315 

A5 1,1 40,159 

A6 0,993 39,058 

A7 0,905 38,008 

A8 0,833 37,007 

A9 0,776 36,051 

A10 0,731 35,138 

A11 0,697 34,266 

A12 0,674 33,432 

A13 0,661 32,635 

A14 0,656 31,872 

 

Feitas as avaliações individuais das ações com relação a cada critério, é necessário então 

fazer as comparações par-a-par entre alternativas de acordo com a ótica de cada critério. Isto 

resultará em uma preferência pela primeira alternativa, preferência pela segunda ou 

indiferença entre elas. Devido à existência de um valor de limiar de preferência, pequenas 

diferenças de preferências próximas ao limiar podem determinar uma preferência estrita em 

favor de uma das alternativas. Com intuito de diminuir essas distorções estruturais do método 

PROMETHEE, é adotado o conceito de critério generalizado. Tal conceito promove um 

enriquecimento das estruturas de preferência para que seja possível levar em consideração a 

magnitude da preferência entre duas alternativas. Segundo Brans & Mareschal (1994), a idéia 

de critério generalizado é de captar a amplitude das diferenças entre as avaliações de cada um 
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dos critérios, tornando então o PROMETHEE um método mais flexível, com dois graus de 

liberdade para o decisor: a escolha do tipo de função de preferência e a escolha dos valores 

limiares. 

Em vez de utilizar os valores absolutos das avaliações das alternativas, como é feito em 

outros métodos de apoio à decisão, os métodos PROMETHEE acrescentaram a etapa de 

enriquecimento da estrutura de preferência, a qual permite observar a diferença relativa entre 

os desempenhos das alternativas em cada critério. Com esta etapa, são eliminados todos os 

efeitos de escalas ligadas às unidades em que os critérios são representados. (Cavalcante & 

Almeida, 2005) 

Com o objetivo de facilitar a etapa de enriquecimento das estruturas de preferência, é 

muito utilizada nas literaturas da área uma lista com seis critérios generalizados pré-definidos 

(Vide Anexo 1).  A escolha do tipo de critério generalizado deve ser feita pelo analista e pelo 

decisor, em conjunto, respeitando os graus de preferência pelas diferenças observadas.  Em 

relação ao critério C1, foi escolhido o critério generalizado tipo V do Anexo 1. Foi então 

determinado que os parâmetros para este critério são os valores q = 0,05 e p = 0,3 (unidades 

monetárias). Assim sendo, alternativas que tenham entre si uma diferença de taxa de custo C1 

menor que 0,05 são consideradas indiferentes, ou seja, estão tecnicamente empatadas neste 

critério e a intensidade de preferência assumirá o valor zero. Caso a diferença esteja entre 0,05 

e 0,3 unidades monetárias, a intensidade de preferência cresce linearmente. E se a diferença 

for superior a 0,3 unidades monetárias, a intensidade de preferência assumirá o valor 1. A 

figura a seguir ilustra o que foi discutido anteriormente. 

 

 

Figura 5.4: Intensidade de preferência associada a C1, com q = 0,05 e p = 0,3 
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Estando definidos o tipo de intensidade de preferência Gj(.,.) e seus parâmetros, segue-

se para a criação da tabela contendo as intensidades de preferência de uma alternativa a em 

relação a uma alternativa b.  

A tabela contendo as intensidades de preferência com relação ao critério C1 está 

ilustrada a seguir: 

Tabela 5.4: Intensidades de preferência de C1 associado ao critério generalizado tipo V 

Critério C1 : Intensidades de Preferências para q = 0,05 e p = 0,3 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 
A1 - 0,65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2 0 - 0,52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A3 0 0 - 0,4 0,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A4 0 0 0 - 0,31 0,74 1 1 1 1 1 1 1 1 
A5 0 0 0 0 - 0,23 0,58 0,87 1 1 1 1 1 1 
A6 0 0 0 0 0 - 0,15 0,44 0,67 0,85 0,98 1 1 1 
A7 0 0 0 0 0 0 - 0,09 0,32 0,5 0,63 0,72 0,78 0,8 
A8 0 0 0 0 0 0 0 - 0,03 0,21 0,34 0,44 0,49 0,51 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0,12 0,21 0,26 0,28 
A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0,03 0,08 0,1 
A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

A tabela anterior apresenta valores de G1(a,b) que variam de zero até um. O significado 

deles é explicado a seguir. 

Tabela 5.5: Interpretação do preenchimento da tabela de Intensidade de preferência 

Comparação entre Alternativas a e b Interpretação 

Se Gj(a,b) = 0 Não-preferência de a em relação a b. 

Se Gj(a,b) ≈ 0 Preferência fraca de a em relação a b. 

Se Gj(a,b) ≈ 1 Preferência forte de a em relação a b. 

Se Gj(a,b) = 1 Preferência estrita de a em relação a b. 

 

Com relação ao critério C2, tempo operacional esperado, foi escolhido o critério 

generalizado tipo II, pois em geral no setor de serviços é estabelecido um limiar mínimo de 

tempo operacional, que pode ser dado em horas, dias, dependendo do tipo de atividade 

envolvida. Dessa forma, não faz sentido ter uma preferência estrita por uma alternativa em 

relação a outra apenas por conta de frações mínimas de tempo, como por exemplo diferença 

de um segundo entre duas alternativas produzir uma preferência estrita por uma delas. Essas 
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pequenas diferenças na prática geralmente não são computadas. Porém, diferenças além da 

margem tolerada podem ser suficientes para violar limites contratuais do setor de serviços. 

Nesse cenário, o critério tipo II é o mais adequado. No exemplo estudado, foi considerado o 

valor de parâmetro q = 1 como tolerância máxima admitida. De acordo com o Anexo 1, o 

critério generalizado tipo II tem o seguinte aspecto: 

 

 

Figura 5.5: Critério generalizado tipo II com q = 1 associado a C2 

Definido o tipo de critério generalizado, preenche-se então a tabela de intensidade de 

preferências, a qual mostra as preferências entre cada par de alternativas: 

Tabela 5.6: Intensidades de preferência de C2 associado ao critério generalizado tipo II 

Critério C2 : Intensidades de Preferências 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 
A1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A3 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A4 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A5 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A6 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
A7 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 
A8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1 
A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 
A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 
A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 
A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

 

De posse das avaliações individuais das alternativas em relação aos critérios, busca-se 

então realizar comparações binárias entre alternativas. Entretanto, para a realização dessas 

  

d 

G2(d) 

1 

1 
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comparações é necessário saber o quanto cada critério é importante para o decisor. Ou 

melhor, é necessário conhecer as importâncias inter-critérios, ou pesos, como são muitas 

vezes chamadas. Por simplificação, preferiu-se adquirir os valores dos pesos através da 

avaliação direta dos critérios, embora existam outras formas mais elaboradas para elicitação 

dos pesos. Dois fatos contribuíram para essa decisão: 

• Existem apenas dois critérios e que são bem definidos, sendo graduados através de 

escala de razão; 

• O exemplo estudado é hipotético. Por isso não há a figura real do decisor e, portanto 

não faz sentido elicitar as preferências do mesmo. 

 

Os pesos dos critérios estão descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 5.7: Importância relativa dos critérios 

Critério Peso 

C1 0,55 

C2 0,45 

 

 

A partir das informações inter-critérios dadas pela tabela 5.7 e das intensidades de 

preferências dadas pelas tabelas 5.4 e 5.6, é possível calcular o grau de preferência global de 

cada alternativa. O grau de preferência global, também chamado de índice de preferência 

multicritério e denotado por Π (a,b),  foi abordado na seção 2.11.5.2 e é calculado pela 

equação 2.7. A seguir foi utilizado o software Decision Lab para calcular os fluxos de entrada, 

fluxos de saída e os fluxos líquidos  

 

5.4 Simulação utilizando o software Decision Lab 

Para encontrar o grau de preferência global, foi utilizado para tal propósito o software 

Decision Lab. De início, os dados do problema foram inseridos no programa, como mostrado 

na figura a seguir: 
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Figura 5.6: Tela do Software Decision Lab contendo os dados do problema 

De posse dos dados, o software calculou os fluxos positivo, negativo e líquido de cada 

uma das alternativas disponíveis: 

 

 

Figura 5.7: Fluxos  positivo, negativo e líquido 

 

 

A partir dos fluxos, o Decision Lab apresenta uma ordenação das alternativas, sendo em 

ordem decrescente, isto é, da melhor alternativa para a pior.  
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Figura 5.8: Ordenamento das alternativas 

O software sugere então que a alternativa que obteve melhor desempenho nos critérios 

de acordo com a importância que o decisor confere a cada um foi a alternativa A9.  Isso quer 

dizer que após a vigésima terceira falha o sistema não deverá mais ser reparado, mas sim 

substituído.  

   

5.5 Comparação dos resultados monocritério e multicritério do exemplo 

numérico 

Na seção 4.3 foi analisado o problema de substituição em um sistema deteriorante 

sujeito a choques levando-se em consideração apenas o critério C1, o qual deve ser 

minimizado. Essa análise apontou que a substituição do sistema deveria acontecer após a 

vigésima oitava falha, valor de N que implica no menor valor da taxa de custo C(N). Trata-se 

de um clássico problema de otimização, onde a função C(N) tem um comportamento não-

monótono, o que sugere a presença de pontos de mínimo.  Dados os parâmetros do modelo ( 

tabela 4.2), encontrou-se no valor de N*=28 o menor valor da taxa de custo C(N). 

Considerando agora o problema multicritério composto por dois critérios, tem-se então 

resumidamente o seguinte cenário: 
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Através do cenário exposto anteriormente e da figura 5.1 verifica-se que os critérios são 

conflitantes entre si. Além do mais, é bastante considerável a diferença entre o N* relativo ao 

critério C1 e o N* relativo ao critério C2.   

Deixando de lado essa comparação entre os dois critérios, considere agora o cenário de 

comparação entre duas políticas de substituição: 

 

 

 

 Como exposto acima, os valores de N* em relação as políticas de substituição 

monocritério e multicritério são bem distintos. Caso o sistema fosse substituído em N=28, 

- Critério C1 : Deseja-se minimizar; comportamento não 

monótono; apresenta como ponto ótimo o valor de N*= 28.  

 

- Critério C2: Deseja-se maximizar; comportamento 

monotonicamente decrescente; apresenta como ponto ótimo o 

valor de N*=1. 

 

- Política de Substituição Monocritério: Considera apenas o 

critério C1. O objetivo dessa política é obter o valor de N após o 

qual será feita a substituição do sistema e que implique no 

menor custo. Para esse política, após aplicação do modelo de 

choques, encontrou-se o valor de N*= 28.  

- Política de Substituição Multicritério: São considerados os 

critéros C1 e C2; é utilizado o modelo de choques aleatórios; 

após aplicação de uma metodologia de apoio à decisão, chegou-

se ao resultado de que o sistema seria substituído após a falha 

de número N*=23. 
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teria-se então a menor taxa de custo de manutenção por ciclo de vida do sistema, porém os 

valores dos últimos tempos operacionais do ciclo seriam relativamente baixos ( apenas 42% 

do primeiro tempo operacional). A aplicação da metodologia de apoio à decisão possibilitou 

que o problema de substituição fosse analisado de outros ângulos, tornando dessa forma a 

atividade de decisão mais próxima da realidade e das aspirações do decisor. Permitiu-se a 

influência do valor esperado do tempo operacional no processo de determinação do melhor 

momento para se substituir o sistema. Além disso, as amplitudes da diferença de desempenho 

entre alternativas foram medidas e julgadas conforme a estrutura de preferência do decisor, o 

que enriqueceu o processo decisório. Como resultado, para atender aos critérios adotados e 

com a importância definida pelo decisor, foi obtido uma antecipação do momento de 

substituição do sistema, deixando de ser após a vigésima oitava falha e passando a ser 

realizada após a vigésima terceira falha. A escolha da alternativa A9 propicia uma equalização 

dos anceios do decisor, pois gera em relação à alternativa A14 uma piora em relação ao critério 

C1 e uma melhora em relação ao critério C2, como mostra a tabela a seguir: 

   

Tabela 5.8: Comparação numérica entre políticas de substituição 

Alternativa N* 

Desempenho em 

relação a C1 

(minimização) 

Desempenho em 

relação a C2 

(maximização) 

A14 (Política Monocritério) 28 0,656 31,872 

A9 (Política Multicritério) 23 0,776 36,051 

 

 Para este exemplo numérico baseado no trabalho de Chen & Li (2008), leva-se em 

consideração apenas dois aspectos. Entretanto, a utilização dos métodos de apoio à decisão 

multicritério traz a possibilidade de se determinar uma política de substituição baseada em 

vários aspectos do problema e com a importância dada pelo próprio decisor. Este modelo de 

determinação de política de substituição é sem dúvidas bem mais próximo da realidade do que 

o proposto por Chen & Li (2008), abrindo tão mais a visão do decisor sobre o problema 

quanto mais critérios forem considerados. Além do custo de manutenção (critério usual para 

definição de políticas de substituição), a metodologia apresentada nesse presente trabalho 

permitiu considerar de forma simples e clara os valores dos tempos operacionais. Estes, pois, 

são itens fundamentais quando se fala de empresa do setor de serviços. Quase sempre se 

deseja diminuir a taxa de indisponibilidade do sistema. Uma das formas de se conseguir isso é 
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não permitindo que os tempos operacionais sejam reduzidos a níveis inaceitáveis. Considerar 

o tempo operacional quando se vai traçar uma política de substituição é um passo 

importantíssimo nessa direção. Por estas melhorias é que se diz que o modelo proposto aqui é 

mais adequado do que o de Chen & e Li (2008), principalmente se aplicado a empresas 

prestadoras de serviços. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 Conclusões 

 

Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia de definição de uma 

política de substituição de um sistema deteriorante. A política de substituição deveria ser 

capaz de evitar gastos com substituições precipitadas e também não permitir um aumento da 

frequência de paradas do sistema, fato que poderia desgastar a imagem da empresa e até 

acarretar uma perda de contrato. O sistema em estudo sofre com a incidência de estresses 

abruptos, isto é, choques. Os choques de intensidades maiores do que o limiar suportado pelo 

sistema ocasionam a falha do mesmo e consequentemente sua parada. Choques de 

intensidades menores não trazem danos ao sistema.   

Para modelar a dinâmica do sistema, foi então usado um modelo de choques extremos 

que permite a modelagem de eventos aleatórios. Modelos de choques foram escolhidos devido 

sua vasta aplicabilidade e facilidade de manipulação ( Ragan, 2006; Ragan, 2008). O modelo 

de choques extremos é o mesmo utilizado no trabalho de Chen & Li (2008). Para definir a 

política de substituição, Chen considerou apenas o critério custo, analisando de acordo com a 

dependência em relação ao número N de falhas, sendo chamada de Política de Substituição N. 

Analisando esta política em relação a outros aspectos, verificou-se que embora esta política 

monocritério consiga atingir o mínimo valor de custo de manutenção, outros aspectos 

importantes eram deixados de lado. Um desses aspectos extras é o tempo operacional. Em 

algumas empresas, em especial as empresas do setor de serviços, tempos operacionais 

pequenos acarretam insatisfação de clientes e até quebras de contratos. Por esta razão, 

decidiu-se incluir o tempo operacional dentre os critérios de decisão.  

 O problema portanto se configurou em um processo de decisão multicritério, já que 

são considerados dois critérios conflitantes entre si. Devido à necessidade de se estruturar o 

processo decisório e de compensar a limitação cognitiva do decisor em trabalhar com vários 

pontos de vistas ao mesmo tempo, surgiu a necessidade de utilização de um método de apoio 

à decisão multicritério. Dentre os vários métodos multicritérios existentes, foi selecionado o 

método PROMETHEE II, pois a família PROMETHEE tem como característica a utilização 

de parâmetros que têm significado físico e econômico de fácil compreensão para o decisor, 
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sendo, portanto, mais fácil de consegui-los. O PROMETHEE II, mais especificamente, foi 

escolhido devido ao tipo de problemática em questão (problemática de escolha).   

Para o exemplo numérico apresentado, a substituição do sistema feita conforme o 

recomendado pela política monocritério faria com que os últimos tempos operacionais 

diminuíssem para menos da metade do primeiro tempo operacional. Se o sistema funcionasse 

dessa forma, as últimas falhas do sistema ocorreriam com uma frequência que seria 

praticamente o dobro da frequência das primeiras falhas do sistema. Tal fato poderia provocar 

as conseqüências indesejáveis citadas anteriormente. A utilização do critério tempo 

operacional possibilita que esses cenários possam ser evitados. O PROMETHEE mostrou-se 

um método apropriado e de fácil aplicação e entendimento por parte de um decisor. A 

definição dos pesos foi realizada pelo método direto. Além disso, a escolha correta dos 

critérios generalizados evita que pequenas diferenças de preferência resultem em preferência 

estrita para uma das alternativas. Algumas tabelas contendo avaliações individuais e 

avaliações par-a-par entre alternativas sob a ótica de cada critério foram apresentadas. Foi 

utilizado o software Decision Lab para realizar uma pré-ordenação completa das alternativas. 

A alternativa com melhor desempenho foi a alternativa A9, a qual diz que o sistema deve ser 

substituído após a vigésima terceira falha. 

Enfim, a proposição da nova metodologia para definir o momento de substituição de 

um sistema trouxe grandes contribuições em relação à política de substituição proposta por 

Chen & Li (2008).  Pode-se evidenciar: 

• Possibilidade de monitoramento do comportamento do tempo operacional; 

• Possibilidade de ponderação da importância relativa de cada aspecto do problema de 

acordo com as preferências do decisor; 

• Possibilidade de inserção de novos aspectos relevantes(critérios). 

Alem das vantagens elencadas acima, esta metodologia se mostrou de fácil aplicação, 

sem a necessidade de manipulação de equações diferenciais, integrais ou outras ferramentas 

matemáticas complexas. 

 

6.2 Sugestões para futuros trabalhos 

Tendo em vista a diversidade dos sistemas e empresas existentes, suas diferentes metas 

e exigências de qualidade e disponibilidade do seu produto final, como também tantos outros 

requisitos relevantes para se iniciar uma elaboração de política de substituição de 
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equipamentos que se molde da melhor forma à realidade, são sugeridas algumas modificações 

e melhorias:     

• Aplicar a metodologia de apoio à decisão multicritério em um sistema modelado 

por modelos de danos cumulativos causados por choques. 

• Utilização de outros critérios cabíveis a necessidade do sistema ou do decisor.  

• Aplicação da metodologia de substituição proposta no presente trabalho a um 

sistema real. Comparar o desempenho estimado pelo modelo com dados de 

manutenção para avaliar os ganhos reais relativos a adoção da nova política de 

substituição. 

• Utilização de métodos mais sofisticados para a determinação dos pesos de cada 

critério. 

Além das melhorias anteriores, tendo em vista que alguns parâmetros do modelo de 

choques nem sempre estão disponíveis, é interessante propor métodos para calculá-los quando 

possível ou ainda estimá-los de forma satisfatória.  
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ANEXO 1 

 

Tipo de Critério Representação Gráfica Parâmetros 
I – Critério Usual: 

qualquer diferença a 
favor de uma 
determinada alternativa 
implica em preferência 
estrita.  

Não tem 

II – Quase-critério: 
Duas alternativas são 
indiferentes caso a 
diferença entre suas 
avaliações seja menor 
que um determinado 
limiar de indiferença. 
Acima desse limiar, a 
preferência é estrita.  

q 

III – Critério de 
Preferência Linear: A 
preferência do decisor 
cresce linearmente até 
que o limiar de 
preferência seja atingido. 
A partir desse limiar, a 
preferência é estrita. 

 p 

IV – Pseudo-
critério: Se a diferença 
gj(a) – gj(b) é menor que 
p, tem-se uma 
indiferença; caso a 
diferença esteja entre p e 
q, tem-se uma 
preferência fraca e se a 
diferença for superior a p 
tem-se preferência estrita 
. 

 q, p 

 

 

 

 

 

 

 

 
G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 

q 0 

 G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 

 G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 

p 0  

G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 

q             p 0 
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V – Critério de 
preferência linear com 
área de indiferença: Se a 
diferença gj(a) – gj(b) é 
menor que p, tem-se 
uma indiferença; caso a 
diferença esteja entre p e 
q, tem-se uma 
preferência fraca e se a 
diferença for superior a p 
tem-se uma preferência 
estrita . 

  
q, p 

VI – Critério 
Gaussiano: A 
preferência cresce 
conforme uma 
distribuição gaussiana.  

 
 

 σ (desvio 
padrão) 

 

 G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 

q             p 0 

 G(a,b) 

g(a) – g(b) 

1 


