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RESUMO

Alvo de grandes mudanças, com o avanço tecnológico das máquinas e equipamentos,

a manutenção tem se tornado um diferencial para as empresas que desejam permanecer

competitivas, com baixos custos e com uma elevada capacidade produtiva. Para isso, torna-se

essencial o estudo científico e a criação de modelos formais capazes de dar um tratamento

seguro para problemas típicos do ambiente de manutenção, os quais reclamam decisões, cujas

conseqüências são muito importantes, os resultados não triviais e, não raras vezes, muitos dos

parâmetros são desconhecidos. Nesse contexto, o trabalho vem trazer a sua colaboração, na

proposição de novos modelos e técnicas, a fim de solucionar tais problemas. E mais:

proporciona o apoio multicritério na elaboração de políticas de manutenção, ensejando ao

decisor estabelecer um período entre substituições de equipamentos, tendo em vista os valores

de confiabilidade e de custo de manutenção por unidade de tempo. 
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ABSTRACT

A target of great changes, due to the technological development of machines and

equipments,maintenance has become a differential for companies wishing to remain

competitive with low costs and a high productive capacity. Thus, the scientific study and the

creation of formal models  capable  of providing a safe treatment to typical environmental and

maintenance problems, which claim decisions of very important consequences, of non-trivial

results, and, not on rare occasions, of many unknown parameters, have become essential.

Within this context, the present work brings its contribution in  the proposal of new models

and techniques to solve such problems. Furthermore, it provides the multicriteria support in

the elaboration of maintenance policies, giving the one to decide the opportunity to establish a

period between the replacements of equipments, considering values of reliability and

maintenance costs per time unit.
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1 INTRODUÇÃO

Sob uma visão puramente financeira, a principal preocupação das empresas é otimizar

a remuneração do capital investido, através da aplicação de novas técnicas e metodologias que

visam não só ao aperfeiçoamento da produção, como também à manutenção da função

produção em níveis competitivos. Dentre as diversas técnicas e meios de se alcançarem esses

objetivos, destacam-se os modelos de substituição e renovação de equipamentos, pois

envolvem investimentos altos e a sua não execução ou um planejamento inadequado geram

prejuízos ainda maiores, ao longo do tempo.

Este problema é largamente abordado na literatura sob vários aspectos diferentes,

dentre os quais observam-se dois pontos de vistas que se destacam: o enfoque econômico-

financeiro e o enfoque da engenharia de confiabilidade.

O primeiro enfoque é alusivo a aspectos da engenharia econômica que cuida das ações

de substituir ou renovar através da análise de investimentos. Tem como objetivo apontar a

melhor alternativa dentre estas: manter o equipamento atual em funcionamento ou adquirir

uma nova tecnologia ou equipamento similar. Em ambos os casos, caberá ao decisor indicar o

período financeiramente ideal para fazer a substituição. Como se vê, tem uma característica

mais estratégica de planejamentos a longo prazo.

Já a engenharia de confiabilidade estuda o comportamento das falhas e dos custos

associados a estas e propõe modelos estocásticos e métodos que visam estabelecer a

manutenção do sistema a um custo mínimo e a uma periodicidade ótima de substituição ou

renovação. Sofre grande influência da Teoria de Substituição.

Neste trabalho, é proposto o estudo para a criação de modelos que permitam a inserção

de atributos essenciais a um tratamento mais adequado e global da problemática da

substituição e renovação de equipamentos, através de um enfoque multicritério receptivo às

incertezas inerentes ao problema de escolha de um período ótimo para a substituição ou

renovação de equipamentos.
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1.1 Objetivos do Trabalho

1.1.1  Objetivo Geral

Este trabalho visa abordar o processo decisório no ambiente de Manutenção de forma

mais formal e apropriada, desmistificando a utilização deste tipo de abordagem e melhorando

a visão, atualmente confusa, que os profissionais envolvidos nesta área têm dos problemas de

decisão.

O trabalho proporciona, também, uma ampliação das contribuições do campo de apoio

multicritério a decisão para a área de manutenção, assistindo, através de simulações e

aplicações de novos modelos, as dificuldades envolvidas no estabelecimento de uma política

de manutenção preventiva.

1.1.2  Objetivos Específicos

Especificamente, almeja-se proporcionar modelos multicritérios que com base nos

critérios custo de manutenção por unidade de tempo e confiabilidade, permitem o decisor

estabelecer a freqüência de substituição apropriada, levando-se em considerações suas

preferências. Os modelos propostos exploram as facilidades e o potencial do método

PROMETHEE permitindo-se que se estabeleçam valores de tempos cujas relações de

compromissos são satisfatórias. Neste descortino, os objetivos específicos são:

• Proposição de modelos;

• Aplicação dos modelos propostos no contexto de uma empresa de distribuição de

energia: a CELPE; e

• Aplicações numéricas para verificação da aplicabilidade destes modelos à diversas

situações diferentes.

1.2 Estrutura da Dissertação

A dissertação, além da presente introdução, foi dividida em cinco partes: 

Cuida-se no capitulo 2 da base conceitual, expõem-se, com minudência, os conceitos de

confiabilidade, relação de compromisso e falhas. Nele são ventilados as implicações na

obtenção da distribuição de probabilidade, sem descurar dos vetores propostos pela análise

Bayesiana.
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A manutenção mereceu enfoque mais detido, oportunidade em que se pôs em cotejo a

manutenção preventiva e corretiva, aduzindo-se aos seus principais matizes.

Após perquirição, a breve lanço, dos métodos de apoio multicritério à decisão, aportou-

se no método PROMETHEE, que fora mais detalhadamente desenvolvido.

Em relação ao método PROMETHEE, descortinaram-se não apenas seus conceitos,

como também suas espécies e características.

No capitulo 3, em relação a temática proposta, a manutenção preventiva mereceu

investigação mais acurada, para denotar suas aplicações e distribuições, além de inquirir

acerca das políticas de substituição e os problemas que carregam. Sob a epigrafe de pesquisa

bibliográfica, passaram em revista as lições pontificadas por diversos mestres que aventaram e

arrostaram candente problemática de substituição eficiente.

No capitulo 4, propôs-se a estruturação, através de demonstração comprobatória, de

modelos de decisão, mediante aplicação das regras do método PROMETHEE.

Ao fito de demonstrar a utilidade (aliás, inequívoca) dos modelos de decisão, invocou-

se um exemplo ocorrido numa empresa de distribuição de energia, além disso foram

consignadas simulações a fim de patentear as evidências. A estes escritos chamou-se de

capitulo 5.

Concluindo, no Capítulo 6, são feitas as considerações finais que ressaltam as limitações

e os aspectos vantajosos resultantes deste trabalho. Como também nas sugestões para futuros

trabalhos são listados possíveis extensões desta obra, na esperança que esta se faça bastante

útil.
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2 BASE CONCEITUAL

Neste capítulo serão abordados os conceitos que se fazem essenciais como ferramental

para a construção dos modelos e imprescindíveis para um melhor entendimento das

características e das necessidades do ambiente de manutenção, carente de soluções mais

adequadas para seus problemas, principalmente no que diz respeito a sua gestão e

planejamento.

No tópico 2.1 define-se confiabilidade e expõe-se os principais aspectos associados

com esta importante ferramenta para o estudo e modelagem do comportamento das falhas. No

tópico 2.2 a manutenção é abordada de forma bem geral, tendo sua importância ressaltada. No

tópico 2.3 é feita uma descrição bem aprofundada do método multicritério PROMETHEE que

é a base dos modelos propostos.

2.1 Confiabilidade

No desenrolar da era industrial a engenharia tinha atenção quase que exclusivamente

voltada para o desenvolvimento e melhoria do funcionamento das máquinas e equipamentos,

tencionando, desta forma, o aumento da produção, sem que houvesse uma atenção dedicada

em estudar as causas e efeitos das falhas, nem os aspectos de projeto que concorriam para o

aumento da probabilidade de falhas.

Não obstante, o progresso de forma geral e principalmente o tecnológico trouxe

consigo o surgimento de novos materiais de comportamento não totalmente conhecidos, além

do aumento da complexidade dos dispositivos, o que os tornavam mais passíveis às falhas.

Estes dois frutos da nova era, provocaram grandes mudanças que convergiam na necessidade

de se minimizar a probabilidade de falha dos equipamentos, através do conhecimento mais

profundo dos mecanismos e natureza das falhas. Dentro deste contexto, surgiu a engenharia

de confiabilidade com uma abordagem mais voltada para os aspectos de risco, redução de

custos de produção e para os aspectos de segurança (Almeida, 1997).

A engenharia de confiabilidade teve seu surgimento na Alemanha, em meio a segunda

guerra mundial, quando se observou que o sucesso da missão de um foguete balístico ou

bomba que alçava vôo deixou de ter um aspecto de habilidade do piloto e passou a ter uma

conotação probabilística (Hφyland & Rausand, 1994).
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Existem várias formas diferentes de se enxergar a confiabilidade, diz-se que esta

relaciona-se com a confiança, com o sucesso operacional e com a ausência de falhas. Ainda a

largo senso, através da norma NBR 5462/1994, define-se confiabilidade como “a capacidade

de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado

intervalo de tempo” desta forma, são várias as definições em termos gerais, cada uma das

quais, revela percepções diferentes sobre uma mesma grandeza. Contudo, mostram-se

inadequadas para o uso cientifico, face a sua vagueza ou precisão insuficiente às exigências

para este uso.

Já na década de 60, Barlow & Proschan (1965) relatavam a dificuldade de se ter uma

definição precisa sobre confiabilidade; os principais impedimentos eram a diversidade de

diferentes definições e a não apropriação destas definições à finalidade de quantificação da

confiabilidade. Muito tempo se passou, muitas novas definições surgiram e apesar de se ter

uma definição com base em normas, ainda assim, se faz necessário, para a engenharia, uma

definição mais quantitativa, mensurável, sobre confiabilidade. Neste descortino, esta é

definida, nos textos científicos, como a probabilidade de um item executar uma função

predeterminada por um período de tempo específico e sob condições apropriadas (Lewis,

1997; Barlow & Proschan, 1965). Donde inferir-se que a confiabilidade é um conceito

probabilístico, que se relaciona com a duração de vida T de um item e consequentemente com

seu mecanismo de falhas, como pode ser visto na expressão 2.0.

)()( tTPtR >= 2.0

A confiabilidade é de extrema importância. Em uma larga classe de situações tais

como manutenção, substituição, reparo ou inspeção, as soluções de diversas problemáticas

derivam da estruturação de um problema de confiabilidade.(Barlow & Prochan, 1965).

2.1.1 A relação de compromisso

Lewis (1997) discute que muitas vezes, o principal aspecto dentro de um projeto é a

performance. Uma tendência muito comum é se desejarem máquinas cada vez mais potentes,

computadores cada vez mais velozes e de maior capacidade de cálculo, veículos mais

econômicos e assim por diante. Contudo, a performance de sistemas sem redundância muitas

vezes cresce através do aumento de sua complexidade, o que significa na maioria das vezes o

aumento do número de itens de determinados componentes em sua composição. Assim, a

inserção de novos itens no sistema tem efeito de redução de confiabilidade, caso não se faça
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nenhuma alteração na estrutura deste, pela simples lógica: a proporção em que o número de

itens aumenta, aumenta-se a probabilidade de falha do sistema, pois existem mais itens que

podem falhar.

Em situações como esta, a confiabilidade do sistema pode ser mantida ou elevada,

desde que se utilizem itens mais confiáveis, na ocasião em que se estiver inserindo mais

dispositivos, ou se adicionando redundâncias. Ambas as ações inserem custos no projeto final.

Todavia, no ambiente competitivo e de restrição orçamentária, dificilmente haverá espaço

para a maximização de ambos os aspectos - confiabilidade e performance -, o que

inviabilizaria o projeto em virtude de seus custos impraticáveis. Além do mais, mesmo que se

deixe de analisar o aspecto custo, muitas vezes, a confiabilidade e a performance são

conflitantes. Desta forma, para se levar em conta estes três aspectos e não se ter um prejuízo

em nenhum deles, é necessário que se estabeleça uma relação de compromisso envolvendo os

três.

2.1.2 Falhas

De acordo com o que se disse anteriormente, no tópico relativo à confiabilidade, a

confiabilidade é um conceito probabilístico e, como tal, relaciona-se com outros conceitos,

como a função densidade de probabilidade representada por f(t), e a função de distribuição de

probabilidade acumulada representada por F(t). Sabendo-se que F(t) representa a

probabilidade que o item falhará até o tempo t; e comparando-se com o conceito

probabilístico da confiabilidade - a confiabilidade R(t) é a probabilidade que o item esteja em

funcionamento até um tempo t – pode-se, pois, concluir que estes eventos representam

respectivamente o evento complementar do outro, sendo assim, tem-se:

R(t) +F(t) = 1 2.1

Pondere-se que só tem sentido falar de confiabilidade devido à existência de falhas, as

quais podem ser designadas como sendo a suspensão do funcionamento de um item, ou

melhor, ocorre uma falha quando o item fica incapacitado de exercer suas funções no nível

exigido.

Desta forma, semelhante à confiabilidade, o controle e o entendimento das falhas

também são importantes na manutenção, define-se, portanto, uma função que desempenha

relevante papel na representação de características de funcionamento e falha de itens, a qual
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chama-se de taxa de falhas ou função de risco λ(t), que, como pode ser visto mais adiante, é

representada em função dos conceitos probabilísticos já expostos: F(t) e f(t).

A função confiabilidade R(t), ao se inserir o conceito de taxa de falha, pode ser

formulada conforme se exporá a breve trecho.

2.1.2.1 Classificação de Itens quanto a reparabilidade

Os itens podem ser classificados de diferentes formas. Uma classificação muito

importante é a que diz respeito à possibilidade ou não deles serem reparados (Almeida, 2000).

Assim sendo, um sistema reparável é aquele que após uma falha pode ser reparado

voltando a funcionar, repetindo-se quantos reparos sejam necessários, durante o tempo de

vida útil.

Sistema não reparável é aquele que não admite reparo, sendo substituído após uma

falha.

A escolha da variável também sofre influência do aspecto que se queira quantificar, ou

seja, para cada tipo de função, existe uma variável mais apropriada. Por exemplo, no cálculo

da confiabilidade geralmente se utiliza a TTF ou TBF, já para o cálculo da mantenabilidade se

utiliza a TTR.

Tipos de variáveis:

Comumente, as váriáveis de tempo relacionadas com a falha estão apresentadas como

se segue (Martz & Waller, 1982; Carter, 1986; O’Connor, 1985): 

TTF(time to failure) “tempo até falhar”, esta está relacionada a itens não reparáveis. O

interesse é apenas nesta primeira falha que leva um tempo TTF.

TBF(time between failure) “tempo entre falhas”, esta está relacionada a itens

reparáveis, quando existem várias falhas, o tempo médio entre falhas é denominado

MTBF(mean time between failures).

TTR(time to repair) “tempo para reparo”, esta variável se aplica quando há reparo. O

tempo médio para reparo é chamado de MTTR (mean time to repair) “tempo médio para

reparo”.

2.1.3 Implicações na obtenção da distribuição de probabilidade

De acordo com a situação e o tipo de equipamento que se está estudando, a variável de

análise é definida e a partir de então se busca coletar todos os dados referentes a variável

escolhida. Entretanto, um outro problema surge: a modelagem dos dados que representam a
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realidade. Uma prática muito comum é assumir-se que as funções de distribuição são

conhecidas, todavia, na realidade, o processo de escolha de uma distribuição é um pouco mais

complexo e envolve o entendimento de questões, tais como: como se inferir as propriedades

da distribuição de densidade de probabilidade a qual os dados tenham sido ajustados? Como

fazer a escolha entre várias distribuições? E com que segurança a distribuição escolhida

modela os dados amostrais? Tais questões estão relacionadas com três classes de incertezas:

incerteza intrínseca, incerteza do parâmetro e incerteza do modelo (Peters & Summers, 1973).

• A incerteza intrínseca está presente nos casos em que há uma variabilidade inerente ao

processo, sendo assim, esta variabilidade não seria gerada pela incapacidade de se obter a

medida. O processo não permite que se faça uma previsão de uma medida certa, porém dá

subsídios que permite o conhecimento de todos os resultados possíveis e do padrão com o

qual os resultados se apresentam, que é a distribuição de densidade de probabilidade.

• A incerteza quanto ao modelo está relacionada com o problema de se escolher o modelo

probabilístico que descreva os dados. Na escolha deste, existem alguns fatores que servem

como guia para escolha: a experiência, a natureza do fenômeno, a observação de

histogramas, a utilização de gráficos de probabilidade e os testes de hipóteses, além de

diversas técnicas estatísticas que analisam a adequação de uma dada distribuição a um

conjunto de dados que se tenha (Kobbacy at all 1997).

A experiência diz respeito ao sucesso na utilização prévia de um tipo de distribuição,

sucesso este que serve como evidência da adequação desta distribuição para a descrição da

variabilidade certo tipo de dados.

A natureza do fenômeno traz muitos indícios sobre a adequação de alguns tipos de dados

a algumas funções específicas, isto pode ser obtido devido à prévia constatação de

relações existentes entre certos tipos de fenômenos e algumas distribuições, também como

alguns resultados teóricos. Pode-se, por exemplo, ver que, quando um fenômeno é

provocado por uma soma de diversos pequenos efeitos, constata-se que a distribuição

normal é adequada. Já se o fenômeno tem como causa um produto de diversos efeitos,

uma distribuição que normalmente se amolda é a log-normal.

O histograma é utilizado quando não se tem nenhuma experiência sobre o evento que se

está analisando e não se tem idéia de como os efeitos estão agindo como causa do

fenômeno, para que se faça a escolha da distribuição. A construção de um histograma

constitui-se de algumas etapas importantes: primeiramente observa-se qual o intervalo em
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que os dados estão distribuídos, fazendo-se a subtração do máximo pelo mínimo valor

encontrado nos dados. Contudo, estabelecer o número de grupos que deverá ser criado,

não é uma tarefa simples. Para que o histograma retrate da melhor forma possível a

natureza da distribuição o número de grupos deverá ser cuidadosamente escolhido: se

forem utilizados poucos intervalos, a natureza da distribuição será obscurecida pela falta

de resolução; por outro lado, se o número de intervalos for muito, grande as grandes

flutuações nas freqüências apagarão a natureza da distribuição Embora não exista uma

regra precisa para se determinar o número de intervalos, faz-se uso de uma aproximação

que tem dado valores razoáveis:
1))(10log3,31( −+=∆ Nr 2.2

Os gráficos de probabilidade são utilizados para plotagem de pontos, em que se quer

decidir rapidamente qual a distribuição mais adequada para descrever os dados. Também

se faz muito útil esta técnica quando o número de dados é muito pequeno “abaixo de doze

dados” e quando não se dispõe de ferramentas computacionais.

O teste de Hipótese é utilizado com a finalidade de, através de dados estatísticos, poder se

confrontar a tese de que não há um ajustamento adequado dos dados a uma distribuição

escolhida. 

• A incerteza quanto aos parâmetros pode ser bastante mitigada, através do uso de fortes

conceitos, tais como o teorema do limite central e a utilização do desvio padrão amostral.

Ao considerar todas as ferramentas anteriormente observadas no tratamento de incertezas,

pode-se identificar que seu uso está limitado aos casos em que se têm dados suficientes,

noutros casos não se aplica. Dessa forma, reconhecendo que, freqüentemente, nos problemas

da vida real não se tem dados ou estes não se encontram disponíveis ao uso, necessário se faz

a busca de uma alternativa ou abordagem, que de uma forma segura possa superar estas

dificuldades. Com este intuito, faz-se referência a análise Bayesiana, como exposta no item a

seguir.

2.1.4 Análise Bayesiana

Observados os aspectos de incerteza que dificultam a análise e aproveitamento dos

dados, e a despeito das ferramentas e metodologias que propõem tratamento destes aspectos,

ainda assim, outras dificuldades surgem e estão associados ao questionamento de o que fazer

se nem os dados se têm.
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A engenharia de confiabilidade, no contexto de projetos, é freqüentemente

surpreendida pela falta de dados disponíveis de testes. Estes dados são raros, devido aos

custos exorbitantes de equipamento, o que impossibilita que uma quantidade suficiente seja

destinada a testes ao invés da venda. Também contribuem na redução destes dados os estreitos

tempos de final de projeto que não permitem que seja observada uma quantidade suficiente de

dados de falhas e, desta forma, impossibilitam que se faça uma estimativa de alguns

parâmetros importantes.(Martz & Waller, 1982).

Na manutenção, também há vários problemas parecidos, onde não se têm dados ou

estes são pouco confiáveis (Evans, 1982; Evans, 1991). Diferentemente do caso acima, o

motivo da ausência ou da pouca utilidade que têm estes dados se deve a uma estrutura de

organização da manutenção imediatista e operacional, que enxerga as atividades de

manutenção como sendo passivas aos acontecimentos, de modo que não guarda registro e

nem analisa as causas das falhas, a fim de entender o mecanismo que rege as paradas de

máquinas e focalizar as causas.

Nestes dois casos acima, faz-se uso da análise Bayesiana que permite o manuseio de

diversas fontes alternativas de informações. Como não há dados, as informações podem ser

provenientes de Handbooks, dados de equipamentos similares e conhecimento de

especialistas, a fim de se construir através destes uma distribuição de probabilidade que

expressa a incerteza sobre o valor certo de um certo parâmetro. Esta distribuição é chamada

de distribuição a priori que fornece, geralmente, a média ou mediana como estimadores do

parâmetro desconhecido. A maior contribuição desta abordagem é que a cada nova

informação ou dado novo que se tenha uma nova distribuição é obtida chamada de

distribuição a posteriori e significa um novo estado de conhecimento.

Esta abordagem, que foi considerada uma moderna metodologia estatística, surgiu a

partir da publicação de “An essay towards solving a problem in the doctrine of chances”

atribuído a Bayes e comunicado para Royal Society após sua morte por Richard Prince em

1763 (Bernardo & Smith, 1993; Martz & Waller, 1982; Souza, 2002).

O resultado técnico deste ensaio é o que se conhece hoje por teorema de Bayes. Em

uma forma simples, se H denota uma hipótese e D denota dados, o teorema mostra que:

)(
)()\()|(

DP
HPHDPDHP = 2.3
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Onde P(H) representa uma declaração probabilística da crença sobre H antes da

obtenção dos dados, P(H\D) torna-se uma declaração probabilística da crença sobre H após a

obtenção de D.

Há muitas discussões envolvendo este assunto, a maioria delas repousa na

interpretação filosófica da probabilidade.

2.1.4.1 Conhecimento a priori e processos de elicitacão

Ao se referir à estrutura de um problema de decisão, depara-se com uma grandeza que

não se tem controle sobre ela: é o estado da natureza muitas vezes colocada como um

adversário em um jogo em que suas ações não levam em consideração as escolhas do decisor.

A expressão a priori, aqui colocada, significa o estado anterior a qualquer experimento

ou que antecede a observação de qualquer variável que possa dar informação sobre o estado

da natureza θ . Na maioria das vezes, pelo menos um mínimo de conhecimento sobre θ pode

ser considerado. Contudo, não se sabe o que a natureza vai escolher; existe incerteza quanto

esta, e sobre qual estado θ que irá se materializar. Existem mecanismos probabilísticos

subjacentes e o máximo que se pode é caracterizá-los adequadamente para que se possa fazer

inferências racionais (Souza, 2002).

Neste contexto, considerando que há incerteza e que esta incerteza é de natureza

probabilística representada por uma distribuição de probabilidade π(θ), poderá esta ter origem

ou de dados colecionados sobre θ (quando esses se fazem presentes) ou do conhecimento de

um ou mais especialistas, envolvidos com o evento relacionados com θ . A obtenção da

distribuição de probabilidade a priori sobre o conhecimento do especialista é obtida através de

um processo de elicitacão. 

O modelo do conhecimento a priori de um especialista se baseia na hipótese de que

um especialista tem uma idéia razoável, ou seja, uma expectativa sobre a distribuição de

probabilidade subjetiva de uma variável θ representativa do estado da natureza, a qual pode

ter um caráter aleatório ou não. (Martz & Waller, 1982).

Há alguns métodos de elicitacão do conhecimento a priori do especialista, uns muito

simples e outros que já tem uma sofisticação bastante considerável. Respectivamente podem-

se citar, o método dos intervalos equiprováveis de (Raiffa, 1970) e o método proposto por

(Souza, 2002). Neste trabalho será utilizado o primeiro método, por já se ter uma ferramenta

computacional que simula o questionário que é a base da proposta de Raiffa(1970),
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ferramenta esta que foi desenvolvida pelo GPSID com o objetivo de facilitar o processo de

elicitacão.

2.1.5 Confiabilidade e taxa de falha

A confiabilidade é freqüentemente definida como a probabilidade que um sistema irá

executar a sua função específica de modo satisfatório, por um período de tempo determinado,

sob condições preestabelecidas de operação. Dentro desta definição, está clara a relação da

confiabilidade com a falha, permitindo-se julgar até que ponto o sistema está longe de

executar sua função satisfatoriamente. Similarmente, com relação às condições, é necessário o

entendimento das cargas a que o sistema está sujeito e o ambiente dentro do qual o sistema

pode operar. Porem, talvez a mais importante variável que a confiabilidade está relacionada é

o tempo, e é por esta razão que a maioria dos fenômenos de confiabilidade são entendidos

dentro da dimensão do tempo.(Carter, 1986)

O exame da dependência da taxa de falha com o tempo proporciona um ganho muito

grande sobre o entendimento da natureza das falhas: se elas se dão muito antecipadamente, se

são randômicas ou se são trazidas pela idade. Similarmente, a dependência das falhas podem

ser vistas em termos dos modos de falha, ou seja, pelos diferentes mecanismos e por

diferentes componentes do sistema. Neste contexto, é importante conhecer a relação existente

entre a confiabilidade e a taxa de falha.

Da expressão 2.1:

R(t) = 1-F(t) 2.4

Ou seja:

∫−=
t

dttftR
0

)(1)( 2.5

Relacionando a confiabilidade com a função densidade de falha, tem-se:

)()( tR
dt
dtf −= 2.6

Inserindo a função taxa de falhas, tem-se:

)(
)()(

tR
tft =λ 2.7

De 2.6, tem-se, que:
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)(

1)( tR
dt
d

tR
t −=λ 2.8

Resolvendo de 2.8. Tem-se que:









−= ∫

t

dtttR
0

)(exp)( λ 2.9

O comportamento da função taxa de falhas com o tempo é completamente revelador

com relação às causas de falha. Qualquer que seja o sistema sem redundância, apresenta

invariavelmente as características gerais da curvar da banheira.

Ta
xa

 d
e 

fa
lh

a

Tempo

Figura 2.1 – Curva da Banheira

A curva da banheira representa dois fenômenos diferentes: o inanimado, complexo

projeto de engenharia, e a vida de seres humanos. Desta forma, algumas terminologias usadas

em um dos fenômenos muitas vezes são encontradas se referindo ao outro, por isso é que

freqüentemente se nomina de fase de mortalidade infantil a curta fase em que os

equipamentos encontram-se com a taxa de falha alta, porém decrescente, em que as falhas se

dão antecipadamente, fazendo-se referencia ao fenômeno da vida dos seres humanos. Estas

mortes infantis são causadas principalmente por defeitos congênitos ou fraquezas. A taxa das

mortes decresce com o tempo, à medida em que as crianças fracas morrem e há uma perda da

população ou até que suas deficiências sejam detectadas e curadas e o seu próprio organismo

tenha condições de criar as defesas necessárias para superar as deficiências iniciais.

Similarmente, peças defeituosas de equipamentos propensos à falha geralmente não foram

manufaturadas ou construídas apropriadamente, o que gera altas taxas de falhas iniciais do

dispositivo de engenharia. Perda de partes, materiais abaixo do padrão, componentes que

estão fora da tolerância e defeitos causados pelo transporte podem ser algumas das causas das

falhas provenientes de um controle de qualidade ineficiente, resultando em excessivas taxas
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de falhas próximas do início da vida do projeto. Este problema na engenharia de dispositivos

são usualmente tratados com a especificação de um tempo durante o qual o projeto sofre um

desgaste proposital. Durante este tempo, carregamentos e usos controlados são feitos de tal

maneira que os pontos fracos são provavelmente detectados e reparados sem que haja falha,

ou aquelas falhas atribuídas a defeitos de manufatura ou construção não irão causar grandes

males ou perdas financeiras.

A parte do meio da curva da banheira contém a menor valor de taxa de falha e

apresenta pouca variação, comportando-se aproximadamente como uma constante, é referida

como vida útil. As falhas durante este período de tempo são freqüentemente referendadas

como falhas randômicas. Elas são provavelmente provenientes de inevitáveis cargas sem

nenhuma ligação com defeitos inerentes do projeto do sistema em consideração. Na

população humana, mortes durante este período são provenientes de acidentes ou infecções.

No dispositivo de engenharia, cargas externas no sistema ou em seus componentes são

usualmente a causa da falha, que podem se apresentar através de diferentes formas, tais como:

terremotos, enchentes, variações, flutuações de temperatura entre outras várias possíveis

causas.

A parte direita da curva da banheira é uma região de crescimento da taxa de falha,

durante este período as falhas devido à idade são predominantes Novamente, similar à

população humana, as falhas tendem a ser dominadas pelos efeitos cumulativos, tais como,

corrosão, fadiga e difusão de matérias. O início do rápido crescimento da taxa de falha,

normalmente forma a base para a determinação do momento de substituição de partes, como

também a especificação em projeto da vida do sistema.

Importante se faz entender que diferentes dispositivos apresentam curvas da banheira

diferentes, esta diferença está presente na predominância de um tipo dos três mecanismos de

falhas citados anteriormente.

Na prática, mais de um mecanismo contribui substancialmente para as falhas, sendo

assim a curva da taxa de falhas pode ser vista como uma superposição de curvas para

diferentes modos de falhas, conforme pode ser visto na Figura 2.1. Cada modo de falha e o

conseqüente comportamento da taxa de falha podem ser representado por uma expressão

analítica, que está associada à distribuição de densidade de probabilidade sobre os tempos até

as falhas. Diante disso, cada mecanismo de falha tem algumas distribuições mais adequadas

para representação do seu comportamento na dimensão do tempo.
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2.1.5.1 O modelo de Taxa de Falhas Constante

Falhas randômicas constituem o mais largamente usado modelo para descrever

fenômenos de confiabilidade em todo mundo. A aproximação para taxa de falha constante é,

freqüentemente, bastante adequada, muito embora, o sistema ou alguns de seus componentes

exiba moderados comportamentos de falhas antecipadas ou de efeito de idade. A magnitude

do efeito das falhas antecipadas pode ser limitada por um estreito controle de qualidade do

produto e do processo produtivo, além de uma posterior fase de desgaste controlado, antes da

vida operacional. Similarmente, na maioria dos sistemas, o efeito da idade pode ser

rigorosamente limitado por cuidadosas manutenções preventivas, com a substituição periódica

de partes ou componentes nos quais o efeito de desgaste esteja concentrado. Por outro lado,

mesmo em sistemas que apresentem grandes variações na taxa de falha com o passar do

tempo, pode-se fazer o envelopamento da curva através de uma curva constante, esta taxa

poderá ser moderadamente pessimista. Não obstante, muitas propostas vêm sendo

apresentadas neste contexto, Xie (2000) propõe uma abordagem em que a distribuição

Weibull é aproximada por uma distribuição exponencial, podendo-se observar os erros desta

aproximação.

A função de densidade de probabilidade exponencial é dada por:
tetf λλ −=)( 2.10

2.1.5.2 Modelo de Taxa de falha dependente do tempo

Para o modelo de falhas antecipadas e o modelo de falhas devido ao efeito cumulativo

do desgaste, também chamada de falhas devido à idade, deve-se voltar para as distribuições

mais apropriadas para a modelagem do tempo de falha, no contexto em que o tempo

influencia no processo de falhas. Em contraste com a distribuição exponencial usada para

falhas randômicas, estas distribuições devem ter no mínimo dois parâmetros. Embora a

distribuição normal e a distribuição log-normal sejam freqüentemente usadas para representar

o modelo de efeito da idade, a distribuição weibull é a mais universalmente empregada. Com

esta pode-se representar os três comportamentos da taxa de falha. A seguir são mostradas as

distribuições mais adequadas e as respectivas fases que elas representam (O’ Connor,1985;

Almeida, 2001).

A distribuição Normal é empiricamente usada para ajustar muitos tipos de dados. Esta

freqüentemente descreve dimensões de partes fabricadas por equipamentos automáticos,
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aspectos da física natural e fenômenos biológicos, além de certos tipos de dados de vida. O

Teorema do Limite Central aparece em muitos textos estatísticos. De acordo com este, a

distribuição Normal pode ser aplicada quando cada valor dos dados é a soma de um largo

número de contribuições randômicas. Por ter a função taxa de falhas ou risco estritamente

crescente com o tempo, a distribuição Normal pode ser apropriada para produtos cujo fim de

vida é predominantemente devido às falhas por desgaste ou idade t. (Nelson, 1982)

A distribuição Weibull é útil em uma variedade de aplicações, particularmente como o

modelo para vida de dispositivos. Esta, também tem sido muito usada como distribuição da

resistência de certos materiais. Esta distribuição também é um modelo adequado para sistemas

de vários componentes, onde a falha se deva a mais grave irregularidade ou imperfeição

dentro de um grande número de imperfeições do sistema. Largamente usada, assume uma

variedade muito grande de formas e por isso é bastante flexível, podendo ser empregada para

diversos tipos de dados (Nelson, 1982).

A Weibull pode apresentar-se com dois parâmetros:

β- parâmetro de forma

η- parâmetro de escala

Pode-se observar um papel muito importante relacionado a β:

β=1, a taxa de falhas é constante, tem-se a função exponencial como um caso

particular.

β>1, a taxa de falhas é crescente. Neste caso, a fase três da curva da banheira pode ser

modelada.

β<1, a taxa de falhas é decrescente. Neste caso, a fase um da curva da banheira pode

ser modelada.

Função densidade de probabilidade e função distribuição, logo a baixo:
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Da expressão 2.4 e 2.5 combinadas com a expressão 2.11 obtém-se a função

confiabilidade que é dada por:
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A função relativa à taxa de falhas cuja densidade é uma Weibull é a seguir apresentada

e foi obtida da substituição das expressões 2.11 e 2.12 na expressão 2.7.
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A distribuição Log-Normal começou a ser utilizada por volta de 1961 como

distribuição de tempos de falha. Pode-se verificar que os tempos de falha são distribuídos por

uma Log-Normal caso o logaritmo destes tempos sejam distribuídos normalmente. Esta curva

por sua vez é apropriada para a situação em que as falhas se dão predominantemente muito

cedo, ou seja, corresponde ao lado direito da curva da banheira, conhecida por período de

mortalidade infantil (Martz & Waller, 1982).

A distribuição Gamma é muito utilizada como modelo dos tempos de falha, também é

freqüentemente usada como uma distribuição à priori na análise de confiabilidade Bayesiana.

Esta distribuição pode ser derivada pela consideração do tempo de ocorrência dos n-ésimos

eventos em um processo de Poisson. Similar a Weibull, a função Gamma é muito flexível

tomando diversas formas, sendo assim, esta função é muito útil na modelagem tanto da fase

um quanto da fase três da curva da banheira (Martz & Waller, 1982).

2.1.5.3 Modos de falha

A confiabilidade é modelada para situações em que a taxa de falha é constante ou pode

assim ser considerada e para situações em que a taxa de falha varia com o tempo. Em sistemas

reais são tão variados os mecanismos e as combinações possíveis que levam a falha do

sistema; isto porque, a curva da banheira torna-se tão complexa, inviabilizando a descrição

através de uma simples distribuição, conforme foi discutido até agora. Os fenômenos físicos

que estão associados com a causa da falha podem estar atuando em um único dispositivo ou

fisicamente em componentes distintos e de diferentes formas. Neste caso, é usualmente

possível separar as falhas de acordo com o mecanismo ou os componentes que nela estão

atuando. É então possível provar que as falhas são independentes, para generalizar e tratar a

confiabilidade do sistema, em termos das falhas de seus componentes ou mecanismos. Refere-

se então estes mecanismos, coletivamente, a modos de falhas. Neste sentido, é feito o

agrupamento das falhas pelos diferentes tipos de mecanismos ou visualizando-se os grupos de

itens por similaridade, a fim de se poder observar o sistema como um todo. 
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2.2 Manutenção

2.2.1 A importância da Manutenção

Na discussão sobre a importância da manutenção, a principal pergunta que se pode

fazer é: “Por que uma industria necessitaria de um departamento de manutenção?” Apesar de

se duvidar que alguém não seja capaz de responder; a resposta muitas vezes parece não estar

clara. A reflexão em cima desta pergunta proporciona o desenvolvimento de uma serie de

conceitos gerais importantes e faz desta questão uma base filosófica da organização da

engenharia de manutenção (Knight, 1966). Uma outra questão que já não é tão clara quanto a

primeira, mas que permite um entendimento por completo da importância da manutenção em

uma organização é: “O que justifica a existência de um grupo de engenharia de manutenção

dentro de uma industria?”. Muitas vezes, as questões podem se confundir, parecendo não ter

diferença, no entanto, a primeira pergunta, faz alusão às necessidades e dificuldades

encontradas dentro de uma empresa que carece de um órgão específico que lhe dê atenção e

que proponha soluções a tais aspectos. A segunda questão, por sua vez, trata da capacidade de

resultados e melhorias que tal departamento pode proporcionar, através do fornecimento de

disponibilidade a máquinas, a construções e a serviços tão necessários para que outras partes

da organização executem suas funções de forma eficiente, a um mínimo custo e a um máximo

de retorno de investimento possível.

Resumir a importância e a essência de tal atividade em duas únicas perguntas pode

parecer que não haja complexidade nestas tarefas, contudo a atividade de engenharia de

manutenção envolve muitos outros aspectos além do tecnológico. Engenhar um sistema

produtivo implica em aspectos econômicos e metodológicos associados aos de natureza

tecnológica. A engenharia de produção é a área de conhecimento que trata desta questão em

qualquer que seja o contexto, inclusive no de manutenção. A engenharia de produção surgiu

inicialmente aplicada na produção de bens, sendo posteriormente estendida à produção de

serviços. A manutenção nesta concepção é vista como a produção de um serviço. Esta visão

tem tido sua aplicação recentemente crescente no Brasil. A engenharia de produção tem

característica interdisciplinar, associando à tecnologia entre outras áreas: a administração, a

economia e a matemática aplicada incluindo estatística e probabilidade. Neste sentido o

profissional que desenvolve a engenharia de manutenção tem um perfil de generalista

(Almeida & Souza, 2001; Almeida & Souza, 2000).
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O aumento de complexidade dos equipamentos não trouxe apenas uma preocupação

com a confiabilidade, como supracitado, mas também, aumentou os cuidados e procedimentos

para conservação de altos desempenhos destas máquinas e conseqüentemente estreitou a

dependência do pessoal de operação para com a engenharia de manutenção. Os custos de

manutenção também vem se tornando uma das maiores parcelas do custo total de produção de

uma organização produtiva. E mais: o grupo de engenharia de manutenção vem se tornando a

maior e mais bem tecnologicamente desenvolvida unidade dentro das grandes companhias.

Sendo assim, necessário se faz um cuidado e uma devoção maior de atenções quanto às

questões e complexas implicações relacionadas com as difíceis e desafiadoras ações de

manter. (Knight, 1966 a; Blanchard at all, 1995)

Neste contexto, é essencial o conhecimento do escopo das atividades do departamento

de engenharia de manutenção. Destarte, muito embora as ações da engenharia de manutenção

sejam diferentes em cada planta, sendo influenciadas pelo tamanho, tipo, política da

companhia, além de diversos outros fatores, de maneira geral, porém, podem ser agrupadas

dentro de dois grupos gerais; funções primárias e funções secundárias. As funções primárias

costumam ser bem parecidas, independente de onde elas estejam sendo empregadas, têm

como finalidade assegurar o bom desempenho dos equipamentos e são estas que justificam a

existência do departamento de engenharia de manutenção. Já as funções secundárias diferem

bastante de companhia a companhia e são realizadas por este departamento por causa da

conveniência, conhecimento, precedência ou por falta de outra divisão lógica da planta para

qual a responsabilidade pode ser associada (Boggs, 1997).

Além das atividades que lhe compete diretamente com o objetivo principal de aumento

de disponibilidade e a permanência de altas performances, a manutenção alcança outros

aspectos importantes tais como: o financeiro, no que diz respeito à redução dos custos;

humano, principalmente a motivação e relacionamento dos trabalhadores; qualidade e outros.

No que tange a qualidade, a manutenção em um produto tem relação direta com a percepção

que o cliente tem da qualidade do produto para todos os tipos de sistemas de produção. Na

produção de serviço, este impacto está diretamente associado com o atendimento ao cliente.

Na produção de bens, as exigências cada vez mais crescentes de desempenho competitivo dos

sistemas de produção requerem que o sistema esteja disponível para fornecer o produto em

tempo hábil, atendendo a credibilidade nos prazos comprometidos. Outro aspecto, na
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produção de bens, está associado à assistência técnica que deve ser bem planejada e

estruturada como complemento ao produto fornecido (Almeida, 2001).

2.2.2 Definição da Manutenção

A manutenção é definida, na maioria dos textos científicos (Goldman & Slattery,

1977; Carter, 1986; O’Connor, 1985), como sendo o conjunto de ações que permitem manter

ou restabelecer um bem a um estado específico ou, ainda, assegurar um determinado serviço.

Ela apresenta-se classificada por diferentes formas, neste trabalho o interesse está em duas

importantes categorias:

• A manutenção corretiva consiste em todas as ações que visam à passagem do sistema de

um estado de falha para o estado operacional ou disponível ao uso. A soma das

manutenções corretivas é, desta forma, determinada pela confiabilidade. As ações de

manutenções corretivas não podem ser planejadas, elas são realizadas em situações

inoportunas e decorrem de uma falha inesperada, na maioria das vezes sem nenhuma

causa específica, sendo assim, classificadas como falhas randômicas ou aleatórias

(O’Connor, 1985).

Na manutenção corretiva o interesse não é somente na probabilidade do fracasso, mas

também no número de falhas e, em particular, no tempo requerido para se fazer consertos.

Portanto, duas novas considerações tornam-se o foco da atenção, como sejam: a

disponibilidade e a mantenabilidade.

• A manutenção preventiva constitui todas as ações programadas necessárias para assegurar

o sistema dentro de um nível especificado de performance, através da prevenção das

ocorrências de falhas. As ações de manutenção podem incluir inspeções periódicas,

calibração, monitoramento da condição e a substituição de um item crítico em um

intervalo de tempo designado. A manutenção preventiva afeta diretamente a

confiabilidade. Esta é planejada e deve ser executada em um instante previamente

estabelecido. A manutenção preventiva é medida: pelo tempo levado para se executar uma

manutenção, envolvendo aspectos de mantenabilidade; e pela freqüência especificada, que

envolve aspectos de custos, confiabilidade, produtividade, disponibilidade de mão de obra

e priorização de ação (O’connor, 1985; Glasser, 1969).
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2.2.3 Manutenção preventiva X Manutenção corretiva

A manutenção preventiva tem sido largamente reconhecida como extremamente

importante na redução de custos da manutenção e no incremento de confiabilidade dos

equipamentos. Na prática, esta classe de atividades toma várias formas, contudo, aqui, neste

trabalho, entende-se manutenção preventiva como sendo as ações planejadas de substituições

de equipamentos.

São várias as vantagens mais comuns obtidas com o estabelecimento da manutenção

preventiva, tais como:

• Redução das paradas de produção, com todos os benefícios e economias associados.

• Redução dos tempos de manutenção, devido a um prévio estudo e a uma estratégia

adequada, bem como pela seleção de todos os materiais e ferramenta necessários

previamente.

• Redução dos custos de manutenção, devido à redução da manutenção corretiva, muito

mais dispendiosa.

• Aumento de segurança e redução de acidentes, causados pela moderação de corretivas

efetuadas em dispositivos em operação.

Cumpre, porém,  observar que nem todas as plantas industriais ou empresas desfrutam

dos mesmos benefícios e que não são todas as situações em que é adequado o emprego da

manutenção preventiva.

O estabelecimento de um compreensivo programa de manutenção preventiva, a fim de

se obter alguns dos benefícios supracitados, deverá ser ajustado, todavia, com bastante

cuidado. Isto porque é possível que o custo do programa exceda o custo total de manutenção

ou que as manutenções preventivas insiram mais falha do que o próprio processo natural de

desgaste.(Lewis, 1992). Sendo assim, a despeito das indisputáveis vantagens de um sólido

programa de manutenção preventiva, em muitas situações, deixar uma parte dos equipamentos

rodando até sua falha completa ao invés de se ter um desligamento deliberado em plena

produção abarrotada, mostra-se mais proveitoso para companhia. Devendo-se adotar nestes

casos a manutenção corretiva (Wyder, 1966).

Não se deve esquecer, porém, que, por outro lado, existem situações em que a parada

pode resultar em graves danos e em custos bastante elevados de reparo, de modo que o

planejamento de manutenção preventivo deverá ser considerado nestes casos. 
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Desta forma, observa-se que não há uma política de manutenção melhor do que outra

há sim, situações diferentes, com diferentes necessidades. Em todo caso, um estudo adequado

e abrangente – que leve em consideração diversos aspectos associados ao dispositivo mantido,

tais como: o comportamento das falhas, confiabilidade, demanda atual de produção, custo da

política de substituição, disponibilidade de especialista, se há ou não cobertura da garantia, e

vários outros - deverá conduzir a uma política apropriada de manutenção.

Sem embargo, percebe-se que, quanto menos atributos o modelo abrange e é capaz de

considerar, mais restrito ele é e menos situações poderão ser tratadas por ele. Desta forma, é

essencial a proposição de um modelo que possa considerar os principais aspectos na

determinação de uma política de substituição e, então, dar um resultado mais robusto e de

maior aproveitamento. Neste contexto, mais adiante são propostos modelos de decisão

multicritério para a determinação da periodicidade da substituição de equipamentos. 

Mais adiante, far-se-á um estudo aprofundado relativo à manutenção preventiva,

ressaltando os vários modelos existentes através de uma minuciosa pesquisa bibliográfica e

apresentando as implicações existentes no estabelecimento de uma política de manutenção.

2.2.4 Mantenabilidade

A mantenabilidade surgiu dentro de um contexto de projeto de equipamentos, tendo

como preocupação buscar concepções de projeto que permitisse uma maior facilidade na

realização da manutenção ou reparo. 

É, de certa forma, a facilidade de se realizar a manutenção ou reparo de um dado item.

Sua definição formal revela um conceito probabilístico. Mantenabilidade, denotada por M(t),

é a probabilidade de que um item seja restaurado para sua condição original de funcionamento

dentro do tempo t, quando procedimentos preestabelecidos são executados (Goldman &

Slattery, 1977).

2.2.5 Disponibilidade

A disponibilidade surgiu num ambiente militar e como características de um contexto

defensivo, de sorte que boa parte do tempo os armamentos e os dispositivos de defesas, na

maioria das vezes, ficavam ociosos, porém, apesar disso, deveriam estar em condições ótimas

de funcionamento. Neste descortino, despertou-se, então a necessidade de se ter uma medida

que em termos de probabilidade indicasse o índice desejado de disponibilidade do
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equipamento, ou seja, a probabilidade de quando solicitado o equipamento pudesse ser usado

devidamente.

A disponibilidade é uma característica aplicada a sistemas reparáveis, dá uma noção de

desempenho de um item. Para sistemas reparáveis, a quantidade fundamental de interesse é a

disponibilidade e esta é definida como: A(t)= probabilidade de que o sistema esteja com uma

performance satisfatória num dado tempo t. e dependendo de cada caso pode assumir

diferentes formas matemáticas.

2.3 Métodos de Apoio Multicritério à Decisão

Anteriormente os problemas formulavam-se de tal maneira que a sua solução consistia

em encontrar o ponto ótimo, para um critério particular. Na busca de resultados mais

próximos da realidade bastante complexa e representada por um sem números de variáveis,

surgiram, então, modelos capazes de encontrar soluções, levando-se em consideração mais de

uma variável ou critério. Assim, com o intuito de alcançar a solução de problemas onde se

tem o conflito existente na relação das variáveis, e tendo em vista a presença de mais de uma

variável, além da influência das preferências do decisor sobre a decisão final, fez-se, então,

necessário o surgimento de metodologias de apoio à decisão na presença de mais de um

critério. Destaque-se que com a  metodologia multicritério, busca-se não mais uma solução

ótima, já que devido à existência de conflitos entre as variáveis, não se tem a possibilidade de

se obter a otimização de todos os critérios simultaneamente, ademais, devido à distinção das

preferências de cada individuo não se pode obter uma solução geral. Neste contexto, a melhor

solução é uma relação de compromisso entre os critérios. Sendo assim, o principal objetivo

dos modelos de apoio a decisão multicritério consiste no auxilio do decisor encontrar ou

formular sua melhor relação de compromisso entre os vários critérios.

2.3.1 Visão geral dos métodos multicritério

Há vários métodos de decisão multicritério. Alguns métodos fazem uma

decomposição hierárquica do conjunto de ações possíveis, dividindo-o em categorias

predefinidas: melhores ações, piores ações, ações para reconsideração. Como resultado,

pretende encontrar um subconjunto pequeno e restrito de ações satisfatórias, se possível,

apenas uma ação. Este conjunto de ações satisfatórias pode ainda ser tratado com outras

ferramentas de um sistema de apoio a decisão, como simulação e análise de cenários.
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O decisor pode expressar preferência (P), quando prefere uma ação à outra,

indiferença (I), quando não há preferência entre as duas e incomparabilidade (Rp), quando o

decisor tem dificuldade em compará-las, não expressando nem preferência nem indiferença.

A ordenação entre as alternativas pode ser realizada com a ajuda dos conceitos de

dominância e eficiência. Uma alternativa domina a outra, a domina b, se fj(a) ≥ fj(b), j=1,

2,...,n ( fj(a) representa a avaliação da alternativa a, de acordo com o critério j). Na maior

parte das vezes as relações de dominância de forma restrita são poucas ou inexistentes. As

relações de dominância, simplificando o problema, podem ser enriquecidas. Uma alternativa é

eficiente quando não é dominada por nenhuma outra alternativa.

A seguir são apresentados mais detalhes do método utilizado neste trabalho:

PROMETHEE. Outras abordagens são apresentadas na literatura, tal como a Teoria da

Utilidade Multiatributo ( Gomes et all, 2002; Souza, 2002; Keeney & Raiffa, 1976).

2.3.2 Promethee:

O método PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation)

(Brans & Vincke, 1985), consiste em construir uma relação de sobreclassificação de valores

(Vincke, 1992).

O método Promethee ocupa um importante lugar dentre os métodos de

sobreclassificação multicritério (Keyser e Peeters, 1994) e vem se tornando uma das mais

populares ferramentas no mundo das metodologias que tratam a problemática de ordenação, já

contando com uma grande diversidade de aplicações (Raju e Kumar,1999; Brans et al,1998;

Babic e Plazibat,1998).

Considerado um método muito simples, o PROMETHE é de melhor entendimento que

outras metodologias, de modo que os conceitos e parâmetros envolvidos em sua aplicação têm

algum significado físico ou econômico de fácil assimilação pelo decisor. 

A utilização deste método assume algumas hipóteses segundo Keyser e Peeters (1994),

quais sejam:

• As preferências entre duas ações para um dado critério são representadas por uma

escala de razão.

• A importância dos critérios, muito comumente chamada de peso, é representada,

também, por uma escala de razão.

• Os critérios devem ser mensuráveis
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2.3.2.1 Utilização do PROMETHEE

A utilização do PROMETHEE exige o conhecimento de alguns conceitos utilizados na

construção de uma relação de sobreclassificação, tais conceitos são apresentados a seguir:

• wj é o peso de cada critério, é apresentado em uma escala de razão e este significa

a importância que o critério tem.

• fj(a) é o valor ou o desempenho da alternativa a em relação ao critério j.

• Fj(a,b) é a função de preferência, chamada também de critério generalizado, valor

que varia de zero a um e representa o comportamento ou atitude do decisor frente

às diferenças proveniente da comparação par a par entre as alternativas, para um

dado critério. Comumente são apresentadas seis formas mais utilizadas, conforme

tabelas A1 e A2 do Anexo 1 e as descrições feitas a seguir.

• q representa um limite de indiferença, o maior valor para [fj(a) - fj(b)] abaixo do

qual existe uma indiferença.

• p representa o limite de preferência, o menor valor para [fj(a) - fj(b)] acima do qual

existe uma preferência estrita.

• π(a,b) é o grau de sobreclassificação de a em relação a b. É calculado por: 

( ) ),(,
1

1 baFpba
n

j
jjP∑
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=π       onde, ∑
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j
jpP
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• Φ+(a) é chamado de fluxo de saída e representa a média de todos os graus de

sobreclassificação de a com respeito a todas as outras alternativas, é dado pela

expressão:

Φ+(a) = ( )∑
∈ −Ab n

ba
1

,π
2.15

Quanto maior Φ+(a), melhor a alternativa.

• Φ-(a) é chamado de fluxo de entrada, representa a média de todos os graus de

sobreclassificação de todas as outras alternativas sobre a, é dado pela expressão:

Φ-(a) = ( )∑
∈ −Aa n

ab
1

,π
2.16

Quanto menor Φ-(a), melhor é a alternativa.

O decisor deve estabelecer para cada critério um peso wj que aumenta com a

importância do critério. O PROMETHEE apresenta seis formas diferentes de o decisor

representar suas preferências, não necessariamente usando a mesma forma para todos os
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critérios, são critérios gerais, usados para identificar a intensidade da preferência. De acordo

com o modo como a preferência do decisor aumenta, com a diferença entre o desempenho das

alternativas para cada critério [fj(a) - fj(b)], ele pode definir uma função Fj(a,b) que assume

valores entre zero e um. Estes valores aumentam se a diferença de desempenho, ou a

vantagem de uma alternativa em relação à outra aumenta, e, é igual a zero, se o desempenho

de uma alternativa é igual ou inferior ao da outra , como pode-se ver na tabela 2.1 do anexo

Estabelecidas as intensidades de preferências, obtém-se o grau de sobreclassificação

( )ba,π  para cada par de alternativas (a,b).

Em seguida as alternativas são ordenadas de diferentes formas, conforme a percepção

do decisor e o seu resultado esperado, a seguir são apresentados os métodos PROMETHEE e

a situação em que cada um é usado:

Implementações do PROMETHEE são descritas na literatura (Brans e Vinck, 1985;

Brans, Vinck e Mareschal, 1986; Brans e Mareschal, 1992; Taleb e Mareschal,1995):

 PROMETHEE I – a interseção entre os fluxos anteriores estabelece uma relação

de sobreclassificação parcial entre as alternativas.

 PROMETHEE II – classifica as alternativas, estabelecendo uma ordem

decrescente de Φ(a) = Φ+(a) - Φ-(a) (fluxo líquido), estabelece uma ordem completa

entre as alternativas.

 PROMETHEE III E IV – foram desenvolvidas para o tratamento de problemas de

decisão mais sofisticados em particular com um componente estocástico.

 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 – quando o decisor não está apto ou não quer definir

precisamente os pesos para os critérios, pode-se especificar intervalos de possíveis

valores em lugar de um valor fixo para cada peso. Nestes casos a implementação

do PROMETHEE VI é recomendada.
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2.3.3 Aprofundamento Conceitual Do Método PROMETHEE

Os métodos PROMETHEE foram propostos pela primeira vez em 1982 e desde então

não cessaram de ser objeto de desenvolvimento e adaptações complementares (Brans &

Mareschal, 2002).

Através de Brans & Mareschal (2002), pode-se submergir dentro dos mais minuciosos

detalhes da metodologia PROMETHEE, no que se segue:

Eles são utilizados em problemas multicritério do tipo:

Max{ f1(x), f2(x), ...., fj(x), ...., fk(x)∀  x ∈  A}

Onde A é um conjunto finito enumerável de n ações potenciais em fj(.), j=1,2,...,k, k

critérios que são as aplicações de A sobre o conjunto dos números Reais, cada critério tem

unidades próprias e não tem restrições no caso em que certos critérios são para maximizar e

outros são para minimizar.

Os métodos PROMETHEE se propõem a ajudar o decisor no caso de problemática de

escolha PROMETHEE I e II e de ordenamento PROMETHEE I. Estes métodos pertencem à

classe dos métodos de sobreclassificacão e se baseiam nas três etapas seguintes:

1) Enriquecimento da estrutura de preferência

A noção de critério generalizado definida a partir de uma função de preferência é

introduzida para levar em conta a amplitude das diferenças entre as avaliações de cada um dos

critérios. Esta etapa é essencial. Ela pode ser facilmente compreendida pelo decisor porque

todos os parâmetros necessários à definição dos critérios generalizados têm um significado

físico ou econômico. Este procedimento permite igualmente eliminar todos os efeitos de

escalas ligadas as unidades em que os critérios são expressos.

2) Enriquecimento da relação de dominância

Uma relação de sobreclassificacao de valor, levando em conta o conjunto dos critérios,

é proposta, para cada par de ações, um grau de preferência global de uma ação sobre outra é

estabelecido.

3) Apoio à decisão

A relação de sobreclassificacão de valor é explorada para esclarecer o decisor. O

PROMETHEE I fornece um ordenamento parcial das ações, o PROMETHEE II um

ordenamento total e o PROMETHEE III amplifica a noção de indiferença.
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2.3.3.1 Enriquecimento Da Estrutura De Preferência

2.3.3.1.1 Função de preferência e critério generalizado

Comparações entre alternativas de ações tomadas par a par permitem estabelecer uma

relação de dominância natural (I,P) tal que:
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Acentua-se, porém que esta relação de dominância, em muitas ocasiões, não

representa adequadamente a estrutura de preferência do decisor, portanto é considerada uma

relação fraca e, não raras vezes, errônea. Sua grande falha repousa nas ocasiões em que a

diferença entre as avaliações de duas ações distintas para um dado critério é muito pequena e,

aos olhos do decisor, não há diferença entre elas, de modo que só concorda com a relação de

dominância se as avaliações das alternativas forem iguais, ou seja, esta relação só leva em

consideração qual o sinal de comparação e negligencia a amplitude das diferenças, como

definida abaixo.

)()(),( bfafbad jjj −= 2.18

Para enriquecer esta relação de dominância e superar as falhas nela existentes, os

métodos PROMETHEE inserem uma função Pj(a,b) que fornece o grau de preferência de a

sobre b em função de dj(a,b) :

Pj(a,b)=Pj [dj(a,b)] 2.19

Suponha que este grau de preferência seja normalizado de tal maneira que:

0<=Pj(a,b) <=1

e que:
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Os graus de preferência são números reais sem unidades, o par {fj(.),Pj(.,.)} é chamado

de critério generalizado. Trata-se simplesmente do critério de avaliação acompanhado com

sua função de preferência.
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Define-se, ainda, Hj(dj), a fim de se visualizar melhor as zonas de indiferença e de

preferência fraca.
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Figura 2.2 – função de Preferência Hj(dj)  adaptada de (Brans & Mareschal, 2002)

Um critério generalizado deve ser associado a cada critério fj(.), j=1,2,...,K. Trata-se de

uma informação complementar importante. Classicamente, apresentam-se 6 tipos, como

podem ser vistos no anexo, tabelas 2.0 e 2.1. A escolha de um dos tipos deve ser feita

interativamente pelo analista junto ao decisor, levando-se em conta os graus de preferência

em função das diferenças observadas e em cada caso devendo-se fixar no máximo dois

parâmetros.

Tipo I: critério Usual

Neste caso:
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Da mesma forma como observado na relação de dominância usual, só há indiferença

entre a e b se fj(a)= fj(b) e a qualquer pequena diferença entre as avaliações recai na

preferencia estrita da maior sobre a menor. Neste caso, este tipo de critério generalizado não

estende a noção de preferência e é uma representação da relação de dominância usual.

Particularmente nesta situação, o decisor não precisa fixar nenhum parâmetro.
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Este tipo de critério poderá ser usado quando, dada a grande importância do critério,

qualquer que seja a diferença de avaliação entre duas alternativas, houver uma relação de

preferência estrita entre as ações; sendo estas indiferentes, apenas quando suas avaliações

forem iguais.

Tipo II: quase-critério
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As ações a e b são diferentes enquanto a diferença dj(a,b) não ultrapassar um teto qj.

Além deste teto a preferência é estrita. Um único parâmetro deve ser fixado. Em geral, fixa-se

em valores baixos, aumentando-se o valor enquanto o decisor o considere dentro da zona de

indiferença. Este tipo de critério é ligado a noção de semi-ordem

Tipo III: Critério a preferência linear
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Tal critério permite ao decisor preferir progressivamente a a b em função da diferença

observada entre fj(a) e fj(b). O grau de preferência cresce linearmente até que um patamar pj

seja atingido. Além deste patamar, a preferência é estrita.

Um único parâmetro deve ser fixado. Em geral ele é determinado por cima até que a

preferência cesse de ser estrita aos olhos do decisor.

Tipo IV: Critério a patamares
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Neste critério a e b são considerados como indiferentes até que a diferença entre fj(a) e

fj(b) não ultrapasse qj ; entre qj e pj o grau de preferência é fraca e tem valor 
2
1  , acima de pj, a

preferência é estrita.

Dois parâmetros devem ser determinados, um por baixo e outro por cima.

Este critério é geralmente utilizado nos casos em que se parte de uma apreciação

qualitativa, por exemplo; “muito ruim, ruim, médio, bom, muito bom”. Como o método

PROMETHEE requer avaliações numéricas (como a grande maioria dos métodos

multicritério), deve-se então associar aos níveis de tal escala valores numéricos (tais como,

“1, 2, 3, 4, 5”, e se as diferenças entre níveis consecutivos têm mesma amplitude). Pode-se,

em tal caso, fazer uso do critério generalizado do tipo IV com q = 1,5 e p = 2,5. Uma

diferença de um nível resultaria em uma indiferença, uma diferença de dois níveis resultaria

em preferência fraca e uma diferença de três níveis ou mais daria lugar à preferência estrita;

nada impede, porém, que se considerem outras escalas.

Tipo V: Critério a preferência linear com zona de indiferença
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Neste caso, igualmente ao anterior, a e b são indiferentes enquanto a diferença entre

fj(a) e fj(b) não ultrapassar qj. Além deste patamar o grau de preferência cresce linearmente

com dj até alcançar uma preferência estrita a partir de pj.

Os dois parâmetros devem ser determinados um por baixo e o outro por cima.

Este critério generalizado é uma aproximação da noção de pseudocritério introduzida

por Roy (1978).

Tipo VI: Critério Gaussiano

j
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Desta vez o grau de preferência cresce de maneira contínua em função de dj. Um único

parâmetro sj deve ser fixado. Para uma diferença igual à sj resulta em um grau de preferência

de 0,39, que equivale a uma preferência média.

Cada um destes seis critérios generalizados corresponde a uma atitude característica do

decisor em relação às diferenças observadas entre as avaliações, embora não haja nenhuma

objeção em se considerar outros tipos de critérios generalizados nem patamares variáveis

dependendo dos valores das avaliações. Isto representa a informação adiciona requerida, a ser

fornecida pelo decisor para enriquecer a estrutura de preferência própria para cada critério.

Esta informação se limita à escolha dos critérios generalizados e a determinação dos

parâmetros associados qj, pj ou sj. Cada um destes parâmetros tem um significado físico ou

econômico bem especificado pelo decisor.

• Patamar de indiferença qj representa a maior diferença entre fj(a) e fj(b) abaixo do qual o

decisor considera que a e b são indiferentes;

• O patamar de preferência pj é o menor valor desta diferença acima do qual o decisor

demonstra uma preferencia estrita sobre uma das ações;

• O patamar sj controla a inclinação da função preferência gaussiana e corresponde a um

grau de preferência médio, situando-se, então, entre um patamar de indiferença qj e de

preferencia estrita pj.

Observa-se que, se um critério tiver que ser minimizado, basta permutar os papéis

respectivos de Pj(a,b) e Pj(b,a) na função Hj(dj).

Também se deve observar que a seleção do tipo de função de preferência ou do critério

generalizado, associado a um critério, exerce um papel muito importante, pois ela permite

amplificar ou atenuar o impacto desses critérios sobre o processo de decisão. A seleção do

tipo de função de preferência constitui então um grau de liberdade importante oferecido ao

decisor para os métodos PROMETHEE. Esta flexibilidade é muitas vezes sentida pelos

usuários pouco experientes como uma dificuldade mais do que uma faculdade de adaptação a

uma larga classe de problemas. É a razão pela qual alguns decisores preferem optar por

métodos mais rígidos e mais automáticos, sem se dar conta que vários conceitos

fundamentais, tais como a noção de incomparabilidade é muitas vezes negligenciada em razão

do caráter rígido destes métodos.

Do exposto, parece útil orientar o decisor na sua escolha das funções de preferência

associada a cada critério. Reforça-se aqui que o decisor dispõe de dois graus de liberdade. O
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primeiro é relativo ao tipo de critério generalizado e o segundo aos patamares a serem

definidos.

Destaca-se também que as preferências representadas pelos critérios generalizados são

relativas às diferenças observadas entre as avaliações e não entre os valores absolutos destas

últimas. O método PROMETHEE procede de comparações entre pares de ações, o que parece

bastante fundamental, haja vista que este procedimento aproxima-se do comportamento do

decisor, na avaliação de alternativas das ações sob o crivo de um determinado critério.

Nos casos em que as avaliações são números reais mensurados em uma escala

continua, o critério generalizado do tipo V se impõe, pois ele coloca em jogo uma zona de

indiferença e uma zona de preferência estrita, facilmente identificáveis pelo decisor. Quando

o decisor estima não ser necessário levar em conta uma zona de indiferença, ele pode se

pronunciar através do tipo III.

Se o decisor estima que deve considerar um grau de preferência positivo, mesmo se a

diferença observada entre as duas ações for fraca, e se de uma parte ele deseja ver crescer

indefinidamente seu grau de preferência quando esta diferença aumenta, lhe é recomendado

utilizar o tipo VI.

No caso de dados qualitativos medidos numa escala discreta, deve-se primeiramente

definir uma escala numérica associada aos critérios. O critério generalizado do tipo IV ou

eventualmente do tipo II são particularmente bem adaptados.

No que se refere às escolhas dos patamares, o decisor deve estabelecer

cuidadosamente os valores, dependendo do tipo de critério e do comportamento das suas

preferências com relação às amplitudes das diferenças entre as avaliações de diferentes ações.

2.3.3.2 Relação de sobreclassificacão de valor

2.3.3.2.1 Índice de Preferência Multicritério

Seja:
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Estes wj são pesos representando a importância relativa de cada critério. Estes pesos

são extremamente importantes e representam o espectro de liberdade do decisor, seu livre

arbítrio. Eles constituem a informação adicional requerida para enriquecer a estrutura de

preferência entre os critérios. Como são números reais, sem unidade, diferindo entre si de uma

constante multiplicativa, eles podem ser normalizados. O peso de cada critério deve ser fixado

pelo decisor. Muitas vezes há dúvidas quanto o valor exato do peso, neste caso faz-se uso de

um intervalo e não de um valor único.

O índice π(a,b) é uma medida de preferência de a sobre b levando-se em consideração

todos os critérios. Quanto maior a importância de um critério j, aos olhos do decisor, maior é

o peso associado a ele, o que amplifica o papel de Pj(a,b) no cálculo de π(a,b). Desse modo,

tem-se a seguinte relação:

π(a,a) = 0 2.29

1),(0 ≤≤ baπ 2.30

Onde os valores dos índices de preferências têm os seguintes significados:
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Certos decisores podem se sentir mal em face da liberdade que eles têm para

determinar os pesos associados aos critérios. Deve-se ressaltar, porém, que está liberdade tem

como objetivo permitir ao decisor explorar ao máximo seu espaço de decisão. Os métodos

PROMETHEE permitem uma visualização dos critérios e ações conflitantes e proporcionam

amplificar a percepção do decisor quanto à importância e à influência de cada critério na

decisão final.

Na ocasião em que não se têm prioridades claramente definidas, no início do processo,

sugere-se aos usuários destes métodos de decisão que inicialmente estabeleçam valores iguais

para os pesos, analisem as conseqüências desta uniformidade dos pesos nos ordenamentos

obtidos das ações e posteriormente adaptem os pesos em função do que foi observado,

podendo-se, então, progressivamente fixar os valores destes pesos, através de análise de
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sensibilidade. Os métodos PROMETHEE, neste sentido, apresentam um caráter de métodos

interativos, que, por sua vez, fazem uma combinação bastante sólida quando associado com a

análise visual GAIA, Metodologia Visual que através de uma representação gráfica permite

que se observe todas os aspectos envolvidos na processo decisório, proporcionando ao decisor

uma clareza muito forte da influência dos pesos e dos conflitos entre critérios.

2.3.3.2.2 Relação de sobreclassificacão

O gráfico de valor (A, π(.,.)) tem por extremidades as ações de A, tais que Aba ∈∀ , ,

os arcos (a,b) e (b,a) existem e têm como valores respectivos π(a,b) e π(b,a), determinando a

relação de sobreclassificacão de valor do PROMETHEE. Esta representa um enriquecimento

considerável da relação de dominância (I, P, Rp) associado a um problema multicritério

inicial, todavia realista e não excessiva devido ao caráter de valor da relação de

sobreclassificacão.

Figura 2.3 – Relação De Sobreclassificacão Adaptada De (Brans & Mareschal, 2002)

Destaca-se que se a domina b no sentido clássico de dominância, tem-se que : π(b,a) =

0 e π(a,b)≥ 0. Em geral, π(a,b) não é igual a 1. A preferência de a sobre b não é

necessariamente estrita sobre todos os critérios.

Observa-se igualmente que a informação obtida pela relação de sobreclassificacão

proposta pelo PROMETHEE é extremamente realista. Isto porque quando duas ações a e b

são comparadas é bastante normal que a seja preferida a b com um certo grau, representado

aqui por π(a,b), devido a a está melhor que b em certos critérios; e inversamente que b seja
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preferível a a com um certo grau π(b,a) já que em geral b também pode superar a em outros

critérios. Contrariando, desta forma, a relação acima que só admite que o arco seja, no sentido

da ação mais forte.

2.3.3.3 Fluxo de sobreclassificacão

Considera-se o gráfico de sobreclassificacão de valor (A, π(.,.)) definido

anteriormente. Propõe-se então apreciar como cada ação de A se comporta face as n-1 outras

ações. Com este objetivo apresentam-se os três fluxos de sobreclassificações seguintes.

2.3.3.3.1 O fluxo de sobreclassificacão de saída

Seja:
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Este fluxo expressa o caráter “ sobreclassificante” da ação a face as n-1 outras ações,

ou ainda a forca ou poder φ+(a) é tanto maior quanto a sobreclassifica fortemente as outras

ações.

Figura 2.4 – Fluxo de Sobreclassificacão de Saída adaptada de(Brans & Mareschal, 2002)

2.3.3.3.2 O fluxo de sobreclassificacão de entrada

Seja:
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Este fluxo expressa o caráter “ sobreclassificado” da ação a face as n-1 outras ações,

ou ainda a fraqueza. φ-(a) é tanto menor quanto a é pouco sobreclassificado.

Figura 2.5 – fluxo de sobreclassificacão de entrada adaptada de (Brans & Mareschal, 2002)

Nas expressões acima, as somas dos valores de cada arco do gráfico de

sobreclassificacão são divididas pelo número (n-1) de ações a comparar com a e corresponde,

então, a valores médios. 

2.3.3.3.3 O fluxo de sobreclassificacão líquido

Seja:

φ(a)=φ+(a)-φ-(a) 2.34

O fluxo líquido exprime o resultado da diferença dos fluxos de entrada e de saída da

ação a. quanto mais φ(a) é maior, melhor é a ação.

O fluxo líquido de uma ação pode ser positivo ou negativo. Se ele é positivo

sobreclassifica mais as outras ações do que ela é sobreclassificada, inversamente se o fluxo

líquido for negativo.

2.3.3.3.4 Fluxo unicritério

Observando-se as expressões 2.28, 2.32 e 2.33 obtém-se sucessivamente:
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Onde as quantidades:
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São chamadas respectivamente o fluxo de saída e de entrada unicritério.

Se φj(a), que designa o fluxo líquido unicritério, quer dizer:
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Obtém-se, então:

∑
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Estas duas últimas relações exercem um papel essencial no método GAIA, que é um

procedimento visual interativo associado ao PROMETHEE.

Tem-se também as propriedades seguintes:

Propriedade I: coerência dos fluxos multicritérios e das avaliações

Levando-se em conta a característica monótona não decrescente das funções de

preferência Pj(dj), mostra-se facilmente que:
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As preordens introduzidas sobre o conjunto das ações A pelos fluxos monocritérios são

coerentes com as introduzidas pelas avaliações fj(.).

Propriedade II: Centragem na origem

Da equação dos fluxos líquidos, pode-se deduzir facilmente, que:

∑
∈

=
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j a 0)(φ 2.42

Quer dizer que os fluxos líquidos unicritérios são centrados na origem.

2.3.3.4 PROMETHEE I: Ordenamento Parcial

Os fluxos de saída e de entrada permitem ordenar as ações de A de maneira natural.

Chama-se por (S+,I+) e (S-,I-) as duas preordens completas introduzidas por estes fluxos:
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Uma ação é tanto melhor quanto o seu fluxo de saída for elevado.
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Uma ação é tanto melhor quanto o seu fluxo de entrada for menor.

PROMETHEE I constrói um ordenamento parcial usando a intercessão destas duas

preordens:

casos noutros      
  e  

  e  
  e  
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2.45

Onde (PI,II,RI) correspondem respectivamente à preferência, a indiferença e a

incomparabilidade do PROMETHEE I. Os possíveis resultados da comparação entre duas

ações são, então, os seguintes:

aPIb – a é preferível a b: neste caso, a é, ao mesmo tempo, mais potente e menos fraco

que b. a informação fornecida pelos dois fluxos de sobreclassificacão é convergente e pode
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ser considerada como segura, considera-se que neste caso é realista declarar que a é preferível

a b.

aIIb – a e b são indiferentes: a potencia/forca e a fraqueza de a e de b são iguais. Desta

forma, não se pode objetivamente declarar o desempate de a e b.

aRIb – a e b são incomparáveis, neste caso a maior forca/potencia de uma das ações é

associada a menor fraqueza da outra. A informação fornecida pelos fluxos é contraditória.

Esta situação se apresenta quando a ação a é nitidamente melhor do que b em um subconjunto

de critérios e inversamente b é melhor que a em outro subconjunto de critérios. É então

razoável proibir o modelo, pronunciar a favor de uma das ações. Compete, então, ao decisor

uma maior responsabilidade pela sua escolha, nestas situações.

No PROMETHEE I, certas ações permanecem incomparáveis. Somente as

preferências solidamente estabelecidas e confirmadas pelos dois fluxos de sobreclassificacão

são apresentadas ao decisor

O ordenamento parcial PROMETHEE I representa um enriquecimento da relação de

dominância clássica:
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2.3.3.5 PROMETHEE II: Ordenamento Completo

Em certos casos, o decisor deseja dispor de um ordenamento completo de todas as

ações. PROMETHEE II fornece tal ordenamento. Ele obtém considerando o fluxo líquido

citar

)()(
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φφ
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Onde PII e III representam respectivamente a preferência e a indiferença no sentido de

PROMETHEE II. Uma ação é tanto melhor quanto maior for seu fluxo líquido.

Esta preordem completa é igualmente compatível com a relação de dominância

clássica. Contudo, em virtude de 2.41 obtém-se:

baIbaPbakjbfaf IIII
jj ou    )()(,...,2,1),()( ⇒≥⇒=∀≥ φφ 2.48
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É importante ressaltar que PROMETHEE II não deixa espaço para incomparabilidade.

A informação fornecida pela preordem completa é mais fácil de interpretar, porém menos rica

que a informação proveniente do PROMETHEE I. No PROMETHEE II uma parte da

informação desaparece da diferença entre os fluxos 2.32 e 2.33, desta forma, os resultados são

mais discutíveis.

No caso de uma problemática de ordenamento, o decisor poderá contar com o

PROMETHEE II que fornece diretamente um ordenamento completo. Já na problemática de

escolha, o decisor poderá explorar tanto o PROMETHE I quanto o PROMETHE II. Pode-se

confirmar, posteriormente, na parte de aplicações, o bom relacionamento e a informação que

um método representa para o outro.
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3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

3.1 Manutenção preventiva

Como exposto, anteriormente, diz-se que a manutenção preventiva é aquela que

procurando prevenir a ocorrência de falhas, antecipa-se através da substituição de partes do

sistema que apresentem grande probabilidade de falha. A manutenção preventiva na

terminologia empregada neste trabalho refere-se ao plano de substituição de peças de

equipamentos ou partes que podem falhar em operação, a menos que uma substituição seja

feita a tempo. O problema do plano de substituição torna-se complicado, ao tempo em que as

incertezas presentes no problema são consideradas. Tipicamente considera-se a incerteza

quanto ao tempo de falha do equipamento, de modo que este é considerado uma variável

aleatória (Glasser, 1969). Inserida dentro da teoria da probabilidade, a teoria da substituição,

de forma geral,  lida com a utilização eficiente de equipamentos, conhecidos, sujeitos a alguns

riscos de falhas. 

3.1.1 Estimação das funções de Densidade dos Tempos das Falhas

Na construção de uma distribuição de falha deve-se partir de qualquer evidência

empírica na forma de dados históricos, ou julgamento ou qualquer combinação de ambos.

Muitas vezes quando existem dados aproveitáveis em grande quantidade, pode-se construir

uma distribuição de probabilidade diretamente a partir dos dados, pelo cálculo da freqüência

relativa com que os equipamentos em estudo têm falha depois de um certo período de tempo t,

e assim para vários intervalos de tempo. Porém nem sempre é fácil se fazer à descrição e

associação dos dados com a teoria de planejamento de substituição, como também nem

sempre os dados são suficientes para descrever a probabilidade de falha em vários intervalos

de tempo com uma boa precisão. Uma alternativa aproximada para se descrever uma função

padrão de tempo até falhar é assumir uma distribuição de falhas e então estimar os parâmetros

da função assumida. A adoção de tal padrão, muitas vezes, simplifica a análise matemática, na

aplicação da teoria da substituição e traz vantagens estatísticas na obtenção dos dados. Aliás,

já existem várias funções matemáticas que poderiam ser usadas, em qualquer uma situação de

problema para descrever uma distribuição de probabilidade de falhas. No entanto cada função
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possui propriedades distintas, de sorte que uma análise de uma situação do problema consiste

em escolher a função cujas propriedades mais se pareçam com os conhecimentos que se têm

da situação de estudo (Kobbacy, 1997)

3.1.2 Aplicações da manutenção preventiva:

A manutenção preventiva é apropriada para equipamentos cujas taxas de falha crescem

com o uso. Não há sentido em se efetuar a substituição ou manutenção preventiva na fase

operacional de um item, quando a função taxa de falhas é constante, isto é antieconômico.

Primeiro, porque se esta taxa de falhas é constante não iria diminuir e, depois, porque um item

novo tem uma taxa de falha considerável inerente a ele. Conseqüentemente a distribuição

exponencial não é útil nos problemas para os quais o planejamento de substituição é adequado

(Almeida, 1997; Glasser, 1969; Goldman & Slattery, 1977; Lewis, 1997)

Neste contexto, é considerado neste trabalho o modelo apresentado na Figura 3.1, em

que: 

A taxa de falha dos equipamentos é crescente com o tempo;

Os equipamentos tendo seus dispositivos substituídos, voltam ao estado de novo.

Figura 3.1 – Comportamento Da Taxa De Falha Com A Substituição

3.1.3 Manutenção preventiva e suas distribuições

As distribuições que são mais usadas para o uso do planejamento de substituição são

três: WEIBULL, NORMAL TRUNCADA e a GAMA, cada qual já foi mencionada

anteriormente e se caracterizam por poder representar o desgaste de um item, próprio da fase

3 da curva da banheira.
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3.1.4 Políticas de substituição

Os métodos e os modelos de substituição são aspectos bastante importantes na

manutenção preventiva, eles garantem uma diminuição dos custos referentes às substituições,

procurando, de uma melhor forma, atender às necessidades de sistemas diferentes.

É importante também que se possa entender que a substituição de um item só tem

sentido quando o custo de mantê-lo em funcionamento for elevado, o nível de confiabilidade

for baixo, o que acarreta vários custos operacionais e o equipamento estiver obsoleto.

(Dekker, 1996)

3.1.4.1 Modelo de substituição por idade 

O modelo de substituição por idade consiste em substituir um item, se este chegar a

um tempo t (idade de substituição) ou se falhar antes disto, por um adicional que será

submetido às mesmas regras que o antigo. O uso desta política só tem lógica se o custo de

substituição antes que a falha se dê proporcione alguma economia, já que o custo para uma

falha durante operação está acima do custo de uma nova unidade. A questão central não só

nesta política de substituição como nas outras é: qual idade faria uma unidade ser substituída

com o menor custo por unidade de tempo de utilização? Para responder a esta questão existem

alguns métodos numéricos associados a conceitos probabilísticos que são bastante eficientes

na busca de um tempo ideal de substituição que leva a um custo mínimo, que consiste na

minimização da razão do custo esperado pelo tempo esperado de uso (Glasser, 1969; Barlow

& Proschan, 1965; Dekker, 1995)

Existem dois custos associados neste modelo de substituição:

Ca = custo de substituição após a falha;

Cb = custo de substituição antes da falha.

Só tem significado o método de substituição por idade se Ca>Cb ou se o custo relativo

K (Ca/Cb) for maior que 1. 

Neste caso, a hipótese utilizada é que os intervalos entre substituições são

suficientemente curtos para que se ignore o valor do dinheiro no tempo. 

3.1.4.2 Método de substituição em bloco.

O método de substituição em bloco se caracteriza pela manutenção preventiva ser

aplicada a um grupo de itens em um tempo fixo determinado, permitindo também substituição

imediata de itens que venham a falhar antes do tempo previsto para execução da substituição.
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O uso desse modelo, difere da substituição por idade, pois não requer que se mantenha

arquivo das extensões dos tempos de operação de cada unidade. O sistema requer, portanto,

continuas inspeções para se detectar qualquer falha que possa ocorre entre os blocos de

substituições. Similarmente ao caso da substituição por idade, no método de substituição em

bloco, a questão a ser considerada é “qual é o intervalo dos blocos de substituições que

minimiza os custos por unidade de tempo de utilização?”. A solução para esta questão

também é encontrada utilizando métodos computacionais associados a conceitos

probabilísticos, que consiste na minimização da razão do custo esperado pelo tempo esperado

de uso do grupo de itens.  Também podem ser aplicados outros métodos. (Scarf & Bouamra,

1999; Sherwin, 1997; Nakagawa, 1984; Barlow & Proschan, 1965).

3.2 O problema

Como já se pode perceber, o problema principal no estabelecimento de uma política de

manutenção preventiva repousa na escolha do tempo entre estas manutenções ou na

freqüência com que elas são feitas, uma vez que o estabelecimento do tempo conduz a

diferentes comportamentos dos aspectos envolvidos com o funcionamento do equipamento,

sejam estes: confiabilidade, disponibilidade, custos de manutenção, produtividade e muitos

outros; sem esquecer a existência de conflitos entre alguns destes aspectos. Com tudo isto,

este é um problema multicritério, onde os diferentes aspectos são os critérios, na linguagem

desta metodologia; e os diferentes tempos são as alternativas, em que se deve levar em conta

aspectos subjetivos do decisor para o estabelecimento de uma decisão consistente e robusta,

tais como: a importância de cada critério ou qual a sua percepção de prejuízo ou benefício

destes.

Dado à natureza aleatória do comportamento das falhas, o problema ganha um salto de

complexidade bastante significativo, inserindo-se dentro do problema principal, diversos

outros problemas. Considera-se, então, sob esta visão, que as diversas abordagens clássicas

existentes no tratamento para o estabelecimento de uma política de substituição solucionam

apenas os problemas menores, sem alcançar o problema principal que requer uma solução de

compromisso entre os diversos critérios. Elas tomam um critério ou uma relação entre dois

destes inúmeros aspectos, tal como a razão, e estabelecem um modelo que permite escolher

um tempo entre substituições (tp) que maximize ou minimize o critério ou a relação avaliada.
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Além do mais, como uma regra válida para todo modelo, os modelos existentes

relativos ao problema de substituição limitam-se ao uso, nas situações em que suas hipóteses

são verificadas, tendo eles como hipóteses mais comuns; a consideração que as atividades de

manutenção não afetam o dispositivo, ou seja, não inserem novos defeitos e que os dados são

grandes o suficiente, para se obter a distribuição que modela o comportamento das falhas

destes equipamentos, não havendo nenhuma dúvida referente aos parâmetros delas (Silver &

Fiecher, 1995; Percy & Kobbacy, 1997)

Todavia, na vida real é muito comum que uma substituição insira novos defeitos, pior

ainda, freqüentemente não há dados sobre a falha de equipamentos, no ambiente de

manutenção. Tais constatações, impedem o uso dos modelos que têm como base as hipóteses

acima e, por outro lado, revelam um enorme espaço, para a criação de novos modelos que

tratem das dificuldades supracitadas.

No que diz respeito ao tratamento da carência de dados e conseqüente incerteza quanto

as distribuições ou sobre os parâmetros de uma distribuição especifica, faz-se aqui a

proposição de modelos multicritério que têm como uma das etapas principais o tratamento de

situações de ausência de dados, através da análise Bayesiana.

3.3 Pesquisa Bibliográfica

Na literatura há uma diversidade muito grande de textos que retratam a problemática

de substituição de equipamentos pelos mais diferentes enfoques e considerando os mais

diversos aspectos relacionados. Contudo, pode-se dizer que a grande parte das abordagens

podem classificar-se dentro de dois pontos de vistas distintos: enfoque econômico-financeiro

e o enfoque da engenharia de confiabilidade. O primeiro enfoque é relacionado a aspectos da

engenharia econômica que trata as ações de substituir ou renovar através da análise de

investimentos. Seu objetivo é julgar a viabilidade da manutenção do equipamento atual em

funcionamento comparada com a aquisição de uma nova tecnologia ou um equipamento

similar, novo, e prover ao decisor o período, financeiramente, ideal para que se faça uma

substituição, tem uma característica mais estratégica, de planejamentos de longos prazos. O

segundo enfoque estuda o comportamento das falhas e dos custos associados a elas e propõe

modelos estocásticos e métodos que visam estabelecer a manutenção do sistema a um custo

mínimo e a uma periodicidade ótima de substituição ou renovação. 
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Ao se fazer uma pesquisa deste tipo, observa-se que há a uma diversidade de formas

para o tratamento do mesmo assunto e às vezes o mesmo assunto está inserido em outras

problemáticas. Deste modo, a substituição adentra na problemática da melhoria do sistema de

produção ou mesmo no planejamento ou expansão de capacidade, além de em diversos outras

questões importantes no contexto empresarial. Sendo assim, afim de facilitar o processo de

entendimento, os diversos artigos encontrados estão comentados dentro do seu respectivo

tópico, quais sejam:

• Manutenção programada;

• Manutenção programa com a opção de reparo ou substituição;

• Problemas gerais de substituição de equipamentos;

• Problemas de substituição envolvendo melhorias ou expansão;

• Tratamento da obsolescência; e

• Tratamento ou estimação da vida útil.

3.3.1 Manutenção Programada

Devido à sua relação muito próxima com a temática da substituição de equipamentos,

a manutenção programada reuni um sem-número de artigos que trazem uma contribuição

muito significante para o problema de substituição que é um contexto mais específico da

manutenção preventiva.

Brint(2000) dá a sua contribuição ao propor um modelo que permite estender o

intervalo entre as manutenções preventivas para os itens cujas falhas podem ser catastróficas.

É proposta uma metodologia que permite três diferentes decisões, com base nas observações

obtidas de uma amostra de itens. As decisões são: manter o sistema, adiar a manutenção ou

tomar uma outra amostra, a fim de obter melhores informações . Neste artigo, faz-se uso da

metodologia Bayesiana.na superação das dificuldades com os dados.

Makis & Jardine (1992) propõem um modelo para a substituição ótima para sistemas

sujeitos à deterioração estocástica. Utiliza o modelo de risco (hazard) proporcional de Cox

para o cálculo da taxa de falha do sistema e tem como finalidade a especificação de uma regra

simples de substituição que minimiza a longo tempo o custo médio esperado por unidade de

tempo.

Percy e Kobbacy(1997) discutem a necessidade de se estruturar os dados de forma a se

poder fazer o melhor aproveitamento e extrair a maior quantidade de informações possíveis.
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A sua principal contribuição constitui um modelo de manutenção programada para sistemas

complexos. Utiliza, também uma análise Bayesiana do atraso do processo de renovação

considerando como modelo de falhas a distribuição exponencial.

Novamente, Percy & Kobbacy (2000) abordam a problemática da manutenção

programada, destacando que uma das maiores despesas dentro da industria se deve a reparo

ou substituição de máquinas no sistema de produção. Também discutem a existência de

diversas metodologias que tratam do planejamento da manutenção preventiva, contudo

ressaltam as limitações e as hipóteses irrealistas associadas a estas metodologias. Por outro

lado, observam que não há esforços das empresas para o uso de modelos no que tange ao

planejamento da manutenção preventiva. O artigo trata da manutenção preventiva baseada em

intervalos econômicos para sistemas reparáveis, discutindo, também, a questão dos modelos

analisados quando não há dados o suficiente, seja por terem sido observadas poucas falhas,

seja por ser novo o processo. Nestes casos, propõe melhorias bastante arrojadas no processo

decisório, através do uso da análise Bayesiana para os modelos. O artigo tem sua principal

contribuição fundamentada em dois modelos: o primeiro, considera um tempo fixo para

intervenção, baseado em processo de renovação, enquanto que o segundo é adaptável com

intervalo variável, baseado em risco (hazard) proporcional. O artigo utiliza, recomenda e

efetua algumas simulações com análise Bayesiana para obtenção de resultados práticos.

Em um caso mais específico aplicado ao contexto de unidades de geração térmicas em

sistemas de potência, Kralj & Petrovic(1995) tratam a manutenção preventiva com uma

abordagem de otimização combinatória multiobjetivo que através de sucessivas aproximações

direciona a solução para um mínimo custo de combustível, máxima confiabilidade, e mínimo

de violação de restrições. Estes esforços são orientados para obtenção da programação anual

da manutenção que tem uma importância significativa no plano de operação do sistema, no

contexto citado. Uma grande contribuição também foi proporcionada pelos exemplos de

utilização de um software aplicado a programação de 21 unidades de geração térmica.

Fazendo uso da metodologia multicritério, PROMETHEE, Chareonsuk et al (1997)

estabelece o intervalo entre manutenções levando-se em consideração dois critérios

importantes: o custo por unidade de tempo e a confiabilidade. O autor também faz uma

descrição sobre o modelo de mínimo custo que visa, através de procedimentos numéricos,

estabelecer o intervalo de tempo que minimiza o custo esperado de manutenção por valor

médio de uso. Também critica e expõe as limitações de tal modelo, ressaltando os diversos
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conflitos existentes entre os interesses da manutenção e da produção, representados pelos

parâmetros de custo esperado e confiabilidade que não são levados em conta nos modelos

unicritério e, o que é mais grave, muitas vezes estes modelos de uma maneira unilateral

fornecem resultados que agravam ainda mais os conflitos.

Dekker & Scarf (1998) fazem uma revisão das principais contribuições da pesquisa

operacional aplicadas aos problemas de decisão na manutenção e observam que muitas

pesquisas orientadas a aplicações precisam ser desenvolvidas. Os autores ainda apresentam

várias áreas onde os modelos de decisão são aplicados, destacando elementos, tais como:

manutenção centrada em confiabilidade (RCM), manutenção produtiva total (TPM), modelos

de otimização de sistemas de apoio a decisão.

Tratando num contexto mais específico da manutenção programada, Gopalaswamy et

al(1993) faz um estudo das principais metodologias encontradas para o planejamento da

manutenção em frotas de veículos e propõe um modelo de decisão multicritério, onde três

critérios são considerados: taxa de custo de substituição mínima, disponibilidade máxima e

confiabilidade do componente de base. Neste contexto, são utilizados os métodos multicritério

de seleção estrita, de Lexicográfico e Lexicográfico de Watz. O artigo ressalta a importância

da utilização de planejamentos adequados da manutenção, uma vez que apenas a manutenção

e a operação geram um orçamento bastante significativo cujo montante geralmente está entre

30 a 50% de todo orçamento da empresa.

Mong & Sculli (1986) desenvolvem um modelo para o tratamento de equipamentos

que se deterioram com a idade e o uso, de modo que vida dos seus componentes pode ser

modelada por uma distribuição normal. Sendo assim, muitas vezes o nível de facilidade e

custos associados com o reparo apresentam-se economicamente inviáveis, comparado com a

substituição de parte desta unidade ou mesmo toda ela, mesmo que só haja falha em apenas

um componente. A metodologia proposta constitui a determinação da vida média da unidade,

a fim de que se dê a substituição em bloco, uma vez que, se um item falhar, a unidade falha

como um todo. Este modelo tem como maior legado a minimização dos custos, considerando

o custo de manutenção e de aquisição  de novas unidades.

Percy et al (1997) considera modelos estocásticos quando ainda há dados disponíveis,

enfatizando a intervenção da manutenção preventiva, a fim de evitar a falha do sistema. Neste

passo, faz a adaptação aos modelos da análise bayesiana, no intuito de conduzir a estratégias



Capítulo 3 Manutenção Preventiva e Substituição de Equipamentos

50

ótimas de manutenção. E mais: o conhecimento a priori sobre o processo de manufatura ou

sobre sistemas similares também são considerados.

Silver & Fishter (1995) abordam o problema de periodicidade da manutenção sob o

enfoque de análise Bayesiana combinada com procedimentos heurísticos. Os autores também

observam que apesar de um sem-número de artigos que tratam do problema do planejamento

da manutenção, são raras as exceções que consideram as ocasiões de falta de dados, as quais

comumente se dão em três diferentes seguimentos de informações, quais sejam: na

distribuição dos tempos de falhas, no estado atual do sistema; e na estrutura de custos do

sistema. Os autores também apresentam uma metodologia para a estruturação dos custos, a

fim de que estes possam ser inseridos dentro do modelo.

3.3.2 Modelos com manutenção programada com opção de reparos ou substituição

Para este tópico foram selecionados os artigos que tratam da problemática da

manutenção programada, contudo, diferente do tópico anterior, consideram-se as ações de

reparar além de substituir.

Neste contexto, Sheu (1999) apresenta um modelo bem abrangente destinado a

sistemas sujeitos a deterioração. O modelo classifica as falhas em dois tipos distintos, sendo

submetido a substituição em três diferentes situações: quando acontecer a n-ésima falha do

tipo I, que é uma falha de menor porte; assim que acontecer a primeira falha do tipo II, que é

uma falha catastrófica ou quando uma idade limite T for atingida. Os modelos de falha do tipo

I e II dependem do número de falhas desde a última substituição. O sistema pode ser reparado

quando ocorrer uma falha do tipo I. O autor também critica a hipótese bem comum que

considera que após reparado o sistema é tão bom quanto um novo. Faz referência a um artigo

anterior: Sheu (1995).

Berg (1995) propõem um modelo para substituição de equipamentos, no contexto da

manutenção programada, que permite a escolha entre substituir ou reparar, sob a análise do

custo marginal.

Andersen & Rasmussen ( 1999) tratam de um modelo de manutenção programada para

equipamentos que atingiram uma condição inaceitável de baixo rendimento, onde a

probabilidade de falha é alta. As opções são reparar no instante em que foi detectada a baixa

eficiência ou adiar o reparo, a fim de substituir depois. A decisão é tomada com vistas ao

aproveitamento máximo da vida residual do equipamento para se obter, também, um mínimo
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custo esperado de manutenção e dentro deste são inseridos os custos de operação devido a

baixa eficiência.

Chen & Feldman (1997) estabelecem um modelo Markoviano no tratamento da

problemática do mínimo reparo, inicialmente proposta por Barlow & Hunter (1960) onde se

estabelecem dois valores de tempos: um relativo ao tempo entre substituições T e outro com

relação aos reparos t. Juntos, eles constituem uma política que tem como finalidade minimizar

os custos operacionais.

Dohi et al (1997) apresenta o problema de manutenção programada considerando

substituição com limite de reparo. Neste caso, ao invés de cumprir o reparo todas as vezes que

haja uma falha antes do tempo previsto para substituição, o reparo só será executado caso o

tempo de reparo seja muito pequeno, do contrário, o equipamento será substituído. O limite de

tempo de reparo é determinado para minimizar o custo total esperado por unidade de tempo.

Cassady et al (2001) propõe um modelo bastante adequado a dispositivos cujo

funcionamento é dado de forma intermitente, sua principal aplicação esta concentrada em

equipamentos militares que se enquadram bem no contexto de operações em missões

específicas, com parada nos intervalos entre missões. Neste contexto, as tarefas de

manutenção só são realizadas nos tempos de parada dos dispositivos. O decisor dispõe de três

alternativas de decisão: o reparo mínimo no componente em falha, a substituição deste mesmo

componente e a substituição do componente em funcionamento através da manutenção

preventiva.

3.3.3 Modelos com problemas gerais de substituição de equipamentos

Hopp & Nair (1994) propõem uma abordagem de deterioração Markoviana ao

problema clássico de substituição de equipamentos e, além disso, adicionam dentro deste

mesmo problema a consideração da possibilidade de substituição tecnológica quando ocorrer

a falha no equipamento em operação. O estudo concentra-se no estabelecimento de relações

existentes entre deterioração e mudança tecnológica.

Em um contexto mais específico, Mak & Sculli (1991) concentram-se no problema de

substituição de sistema de potência auxiliar por alternativas mais avançadas

tecnologicamente. Neste contexto, faz-se uso da abordagem econômico, onde apenas a taxa

interna de retorno é avaliada para diferentes instantes de tempo.
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O estudo de Christer at all (1997) utiliza modelos de substituição de capital no

contexto de substituição de equipamentos envolvidos em operações complexas e proporciona

a investigação das conseqüências dos custos para as mudanças de tecnologia.

Tobin (1999) ressalta que no problema de planejamento de gastos um largo número de

alternativas competem entre si por uma maior quantia de capital financeiro. Desta forma, a

solução do problema consiste na escolha de alternativas que, satisfazendo as restrições

financeiras, além de outras, como nível de serviço ou qualidade, resultam na maximização do

retorno total, através de um processo de otimização por trade-off que trata as restrições suaves

como objetivos em uma formulação multiobjetivo.

Christer & Scarf (1994) observam as diferentes conclusões que são fornecidas por dois

diferentes surveys que foram obtidos em regiões diferentes, cuja importância é indiscutível

para o desenvolvimento do tratamento formal da manutenção preventiva e substituição de

equipamentos. A grande contribuição foi a proposta de um modelo mais robusto que leva em

consideração vários aspectos importantes para a substituição, tais como: a taxa de desconto, o

desenvolvimento tecnológico da planta, além de aspectos subjetivos que influenciam a

tomada de decisão sobre a política de substituição. O modelo proposto é contextualizado em

equipamentos na área de saúde, envolvendo fatores, tais como serviço e risco, também como

os fatores qualitativos e políticos que são representados pelo fator penalidade.

Em Christer & Waller (1987) um modelo do processo de decisão de substituição de

equipamentos é proposto com base em uma pesquisa que envolve 19 companhias, onde a

preocupação maior foi identificar a forma com que qualquer modelagem é utilizada e até que

ponto ela influenciam o processo decisório. O resultado desta pesquisa revelou que a

preocupação em se utilizar qualquer que seja a metodologia cresce com o custo do

equipamento submetido a estudo.

Fraser & Posey (1989) tratam o problema de substituir com modelos de engenharia

economia e propõem uma estrutura para análise do problema de substituição. Além disso,

direciona o uso de determinados modelos dependendo da situação especifica. O método

consiste das seguintes etapas: descrição de alternativas; previsão do fluxo de caixa para cada

uma das alternativas; cálculo do valor presente de cada alternativa e a seleção da melhor

alternativa. Pode-se, com este modelo, considerar, também a possibilidade de mudança

tecnológica.
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O estudo de Mauer & Ott (1995) observa a importância e os efeitos de se considerar as

incertezas quanto aos custos. Neste contexto, um modelo é apresentado a fim de se obter o

ótimo valor de tempo entre substituições levando-se em consideração a incerteza quanto ao

custo. Alguns comportamentos relacionados com o tempo de ótimo também são observados:

este tempo aumenta, à medida em que se aumenta a volatilidade do custo, ou seja, o seu preço

de compra. Por outro lado, este tempo diminui com o aumento do risco sistemático do custo,

do seu valor residual, e do crédito para investimento. Além destas contribuições, o modelo

examina os efeitos de incertezas em políticas de tecnologia e de taxas.

Walker (1993) propõe ferramentas computacionais para apoiar decisões de

substituições de máquinas avaliando parâmetros associados a vida econômica da maquina.

São apresentadas alguns exames numéricos, a fim de que seja observado o funcionamento

desta ferramenta.

3.3.4 Modelos com problemas de substituição envolvendo melhoria ou expansão

Neste tópico são apresentados os artigos que no contexto do planejamento da

manutenção programada apresentam como solução desta problemática a opção de substituição

que envolve ou melhoria ou expansão.

Neste contexto, Hart & Cook (1995) apresentam um guia com formato de check list

que orienta o decisor na tomada de decisão sobre substituir ou fazer melhorias (upgrades) na

máquina. Nesta escolha, muitos critérios estão envolvidos, sejam estes objetivos ou

subjetivos. Neste passo, o procedimento parece-se com o PDCA e similar a este, associa

atividade a cada etapa, que se seguem afim de se atingir o objetivo final que consiste na

decisão. Além disso, o estudo chama atenção para alguns critérios importantes e, dentre estes,

destaca a idade da máquina, sob o argumento que a uma janela de oportunidade que se

movimenta com o tempo para a execução da melhoria na máquina. Se a idade do equipamento

está fora desta janela, a única opção viável é efetuar a substituição, devido ao estado de

degradação do equipamento.

Corts(2000) propõe um modelo que permite avaliar a questão de substituição através

do processo estratégico de melhoria do processo de produção. A inovação do sistema de

produção culmina na canibalizacão da velha tecnologia utilizada no processo de produção.

Desta forma, é apresentada uma visão estratégica que lida com a obsolescência do produto

final do sistema de produção.
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Kornish(1999) estuda o modelo de Balcer & Limppman (1984) que trata a

problemática da substituição de equipamentos propondo as opções de esperar – mantendo o

sistema atual- ou comprar –fazendo-se a substituição do equipamento. Através deste estudo,

Kornish observa os erros do modelo anterior e apresenta um contra exemplo que contesta em

alguma parte os resultados propostos, não invalidando por completo outras contribuições.

3.3.5 Modelos com tratamento da obsolescência

Borgonovo et al (2000) apresenta procedimento para avaliar estratégias de manutenção

de uma planta sob restrições econômicas, baseado em abordagem de simulação Monte Carlo.

Este procedimento de simulação avalia elementos tais como: confiabilidade e segurança.

Vários aspectos são considerados no estudo de simulação: obsolescência, idade (envolvendo

deterioração), reparo, renovação. O estudo considera algumas dificuldades dos modelos

analíticos e destaca o uso crescente de metodologias com ênfase qualitativas, tais como RCM

(manutenção centrada em confiabilidade), que podem ter elementos quantitativos melhorados.

Destaca também a importância de se avaliar a segurança da operação além de aspectos

econômicos. A adoção de simulação é justificada pela dificuldade de tratar estes aspectos

através de modelos analíticos. Um modelo quantitativo de obsolescência considera a

avaliação de substituição de componentes em falha por um novo com melhorias. A

obsolescência é definida como a perda de valor de um componente do sistema, que não é

devida a sua condição atual ou passada de operação, mas devido a mudanças externas no

cenário de evolução tecnológica. A queda de uma dada tecnologia ocorre devido a razões

técnicas, de legislação e/ou de marketing que tende a reduzir seu valor.

Como no estudo anterior, o modelo de Hsieh (2001) trata da obsolescência de bens de

capital. A questão se destaca também devido a elementos externos. Neste caso, o modelo

analisa a introdução de novos bens de capital de maior qualidade. Observa-se que uma

característica central no contexto de crescimento econômico é a presença cada vez maior

deste fator. Um aspecto que o artigo destaca está relacionado ao fato de que a idade de

equipamentos varia entre paises desenvolvidos e paises menos desenvolvidos. A inovação na

proposta destaca a coexistência entre máquinas mais velhas e novas tecnologias. Considera

que a máquina a ser substituída pode não ser retirada de operação, permanecendo com uso

menos intenso. Assim, o foco principal deste trabalho está relacionado com o problema de
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obsolescência de máquinas diante da introdução de novas tecnologias, considerando aspectos

de natureza econômica.

O estudo de Lotfi (1995) apresenta um modelo baseado em programação linear,

inteira, mista multiobjetivo para estabelecer o cronograma de substituição de máquinas por

automação flexível. O modelo está associado à questão de obsolescência. O resultado

incorpora-se a possibilidade de implementação gradual dos módulos selecionados. O autor

argumenta que o crescimento do uso de comando numérico (CNC) tem indicado a

necessidade de métodos mais flexíveis para modelos de seleção de alternativas. A maioria dos

modelos desenvolvidos estão relacionados à justificação de investimento baseado em

abordagens, envolvendo orçamento de capital, com considerações apenas financeiras.

Portanto, o modelo considera cinco objetivos: aspectos financeiros, flexibilidade,

lucratividade da firma, número máximo de máquinas a ser removidas e o número máximo de

novos módulos a serem instalados. O artigo apresenta uma visão de outras abordagens

multicritério relacionadas a problemas similares.

O estudo de Cripps & Meyer (1994) discute a questão de substituição de produtos

duráveis, apresentando uma visão para o problema de obsolescência. O estudo estabelece uma

visão do comportamento do decisor no contexto da função utilidade para o desempenho da

máquina e desenvolve uma série de considerações sobre os métodos tradicionais da teoria da

substituição. considerações sobre a teoria da utilidade em comparação com a teoria da

perspectiva são desenvolvidas. O estudo considera a situação de escolher entre manter uma

maquina atualmente em operação ou substitui-la por outra superior, considerando incertezas

sobre o desempenho futuro da nova máquina e da atual. O seguinte problema é colocado. O

decisor tem um bem durável que resulta em algum nível de desempenho ou utilidade ui em

cada um dos períodos i. Para cada período, o decisor tem a oportunidade de manter a máquina

atual e ficar com ui ou trocar por uma máquina nova a um custo conhecido c e ficar com ui*.

O desempenho futuro é modelado com distribuições de probabilidade sobre a taxa de

melhoria com a nova tecnologia e sobre a taxa de deterioração da máquina atual. O problema

consiste em maximizar a utilidade num dado horizonte de tempo. Observam-se também os

custos que aparecem mais pela obsolescência do que pela deterioração dos produtos Este

aspecto pode ser muito relevante na decisão de que modelo adotar, entre considerar a

obsolescência ou vida útil por deterioração, envolvendo o modelo de falhas da máquina.



Capítulo 3 Manutenção Preventiva e Substituição de Equipamentos

56

Oeltjenbruns et al (1995) desenvolvem trabalho no contexto de justificação econômica

de novas tecnologias em manufatura. Destaca que em sistemas de manufatura flexível (FMS)

têm havido limitações para aplicação de métodos tradicionais de substituição de

equipamentos. Isto ocorre em função da necessidade de se considerar fatores estratégicos

associados aos fatores financeiros. Este estudo está relacionada à questão de obsolescência,

abordando planejamentos estratégico da manufatura. Considera a substituição de máquinas

por novas tecnologias. Outro aspecto destacado é que a maioria dos métodos se concentram

em apenas um tipo de equipamento, não abordando a situação em que um conjunto de

equipamentos heterogêneos ou homogêneos devem ser analisados. O estudo apresenta uma

visão de métodos para justificação de investimentos, abordando modelos econômicos,

analíticos e estratégicos. O estudo apresenta o método multicritério AHP dentro deste

contexto e desenvolve um estudo de caso que avalia critérios econômicos e técnicas para este

tipo de problema.

Burrell (2001) apresenta um modelo estocástico simples, destacando a relação entre a

distribuição de falhas e a distribuição de obsolescência.

O estudo de Egghe & Rao (1992) examina o forma da função obsolescência de

máquinas, tratando de dados de idade de citação. Não obstante, este estudo deve explorar

melhor as visões existentes para conceitos relacionados à obsolescência, visando ao

enriquecimento do estudo. A função obsolescência é construída com base em dados de idade

de citação, destacando que o fator obsolescência está associado com o tempo. Uma função

log-normal foi ajustada aos dados obtidos e posteriormente associada a uma função utilidade.

O estudo de Solomon at al (2000) apresenta uma metodologia para previsão de ciclo

de vida e de obsolescência. As predições incorporam aspectos relacionados a fatores

tecnológicos e mercado.

3.3.6 Modelos com tratamento ou estimação da vida útil

O trabalho de Zacks (1984) descreve uma nova família de distribuições sujeitas a alta

taxa de falhas. Utiliza procedimento Bayesiano adaptativo para predizer quando ocorre a

transição entre modelo de falha exponencial com taxa de falhas constante para o modelo

Weibull ( beta > 1), onde a taxa de falhas passa a ser crescente em função de desgaste do item.

Apresenta a probabilidade de que já foi atingido o ponto de desgaste e a estimativa do tempo

de desgaste.
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4 MODELOS DE DECISÃO

Muitas são as abordagens relativas ao estabelecimento de políticas de manutenção

Preventiva, no que se refere a determinação da freqüência de substituição de equipamentos ou

do tempo entre duas substituições. Contudo, no Brasil são poucos os trabalhos apresentados

que tratam deste problema, e além do mais, a sua grande maioria, dá um tratamento

unicritério e se atém a uma visão puramente econômica.

Neste trabalho, todavia, apresentam-se quatro modelos para o tratamento deste

problema que permitem a observação simultânea de dois importantes aspectos essenciais para

a decisão quanto a periodicidade da manutenção preventiva, são eles: A confiabilidade e o

custo esperado por unidade de tempo. Estes dois critérios permitem uma visão técnica, através

da observação das probabilidades de falha, e uma visão mais financeira, que dá uma idéia de

quanto está sendo gasto nas ações de manutenção e se é viável ou não adotar-se uma política

de substituição. Neste sentido, encontra-se resposta e satisfazem-se interesses de dois níveis

distintos: o administrativo e o operacional. O operacional permite visualizar qual a

importância de se efetuar a manutenção quando o equipamento está trabalhando com

deficiência relativa à alta probabilidade de falha, qual o risco que se assume ao prorrogar as

atividades de manutenção e qual o percentual de equipamentos falhos que pode se esperar ao

final de um longo tempo. O nível administrativo, permite justificar as atividades de

manutenção, dado à economia que se pode fazer, o quanto se está gastando para um

equipamento específico e os desempenhos que se esta conseguindo.

Esta abordagem multicritério também é necessária devido a intensos conflitos

existentes entre a manutenção e o setor de produção, dentro de uma planta industrial,

permitindo que se leve em consideração critérios inerentes a área de manutenção, como

também, critérios que são de extrema importância para o setor de produção.

Os Modelos propostos, inspirados pela abordagem oferecida em Chareonsuk (1997),

fazendo uso da metodologia PROMETHEE estabelecem uma relação de compromisso entre

os critérios custo esperado por unidade de tempo (Cm) e Confiabilidade (R), ambos são

funções do tempo entre substituições preventiva (tp) sendo melhor representados por (Cm(tp))

e (R(tp)). Estes critérios fornecem desempenho diferentes para as diferentes alternativas de

tempo que se tenha. Muitas vezes, enquanto um cresce em um sentido, o outro cresce noutro,

revelando, desta forma, o comportamento conflitante entre os dois. É importante observar
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que, como os critérios apresentam uma relação não linear forte com o tp, os comportamentos

entre os critérios não são os mesmos para todas as alternativas, sendo assim, para alguns

alternativas os critérios apresentam conflito e em outro valor de tp os critérios apontam para o

mesmo sentido.

Quatro modelos são propostos e são adequados às diferentes percepções do decisor,

aos parâmetros dos problemas e aos resultados desejados, diferenciando-se os modelos pelo

método PROMETHEE que é usado.

Desta forma, o modelo I permite o ordenamento completo das alternativas de ação.

Neste modelo o decisor consegue se utilizar de toda liberdade que lhe é dada na metodologia

multicritério PROMETHEE e, assim, estabelecer valores de pesos fixos para cada critério,

bem como consegue estabelecer os parâmetros das funções de preferência que foram

escolhidas por ele, anteriormente, para cada um dos critérios. O modelo I também prevê o

tratamento de incertezas com relação à distribuição de probabilidade, que geralmente é

tomada como conhecida, não se permitindo, desta forma, questionar-se sobre a veracidade de

seus parâmetros, o que não é um absurdo e é muito comum na vida real. O conjunto de

alternativas são valores de tempos que em dias são múltiplos de 30, o que permite que a

parada de substituição seja feita em conjunto com algumas atividades extras, periódicas, como

lubrificação, limpeza, ajustes, medições, além de outras. O resultado desejado do modelo I é o

ordenamento completo das alternativas de ação de tempos entre substituições tp, tendo como

metodologia utilizada para isso o método PROMETHEE II, que está associada a uma

problemática de ordenamento ou de escolha, em que a melhor alternativa é a primeira

colocada. Os detalhamentos do modelo é mostrado no tópico sobre estruturação do modelo

O modelo II é muito similar ao modelo I, diferenciando unicamente no método

multicritério utilizado e, consequentemente, na problemática tratada e No resultado final. O

modelo II faz uso da metodologia PROMETHEE I e é usado na problemática de escolha,

através de um ordenamento parcial que leva em consideração as incomparabilidades

existentes entre as ações de tempo entre substituições. Neste caso, o decisor quer uma

informação mais rica do que o simples ordenamento completo das alternativas de tempos

entre substituição; quer ele identificar quais as alternativas de tp que são muito fortes em um

dos critérios, porém muito fracas em outros, não permitindo-se que alternativas nesta situação

sejam comparadas em uma lógica não compensatória. Os detalhes deste modelo também serão

vistos no próximo tópico sobre estrutura dos modelos.
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O modelo III é uma agregação dos dois modelos anteriores e permite através de uma

metodologia gráfica GAIA, fazer-se uma representação visual do problema de decisão,

podendo-se mais facilmente identificar os critérios conflitantes, a região mais apropriada para

se fazer uma decisão e perceber a influência dos pesos e a estabilidade da decisão, através da

perspectiva de análise de sensibilidade. Todas estas vantagens e facilidades fornecidas pela

metodologia GAIA significam um melhor entendimento do problema de decisão proposto em

questão, podendo-se claramente visualizar todos os aspectos e nuanças envolvidas no

problema de decidir. Como o resultado deste modelo, tem-se a percepção global do problema

de decisão, também como a soma das vantagens dos dois outros modelos. 

O modelo IV, por sua vez, já é apropriado a situações em que o decisor não tem

intimidade o bastante sobre os critérios para estimar um valor fixo de peso, seja por não

vivenciar o processo sobre o qual está decidindo ou pelo fato que o decisor não se resume em

uma única pessoa e, sim, numa comissão de decisão que não consegue chegar num consenso

entre seus participantes sobre um valor fixo de peso para cada critério. Sem embargo,

estabelecendo-se uma faixa de valores, a tarefa torna-se mais fácil. Assim, o decisor pode

escolher faixas de pesos em que é mais provável alcançar o valor certo do peso ou

importância de cada critério. Como resultado deste modelo, têm-se ordenamentos completos e

parciais para diversas faixas de valores de pesos. Esta técnica também é muito útil na

identificação da sensibilidade dos modelos I e II quanto à variação dos pesos. Caso os

intervalos de pesos associados aos seus respectivos ordenamentos sejam muito estreitos,

significa que a qualquer mudança de percepção e variação dos pesos a ordem das alternativas

já muda sua configuração. Por outro lado, caso estes intervalos sejam largos, significa que a

variação dos pesos tem uma influência moderada nos ordenamentos finais, que, desta forma,

gozam de maior robustez, como resultado final. Para as situações em que não se tem muita

segurança quanto ao peso de cada um dos critérios, põe-se em prática os conceitos associados

a metodologia PROMETHEE VI. 

Apresentados rapidamente, neste tópico, os modelos são detalhados através de uma

estruturação no tópico a seguir

4.1 Estrutura dos Modelos de Decisão

De uma forma geral, os modelos apresentados objetivam estabelecer uma relação de

compromisso “ trade off” entre os critérios envolvidos dentro da problemática de escolha de
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um tempo entre substituição ou problemática de ordenamento das alternativas destes tempos.

A política de substituição, aqui considerada, é a de substituição por idade, em que um dado

equipamento é escolhido, devido a sua importância dentro da planta industrial e os tempos de

suas falhas devem ser cuidadosamente registrados em um banco de dados. Nesta política,

como supracitado, um equipamento é substituído ao atingir uma idade preestabelecida tp e na

ocorrência de uma falha. Em ambos os casos, o equipamento novo é submetido as mesmas

regras.

Classicamente, este problema é tratado apenas levando-se em conta o Cm(tp). Apesar

da confiabilidade está inserida no processo de cálculo, não se tem uma visualização do seu

valor de forma explicita e este parâmetro não entra como um critério de escolha para decisão

quanto a melhor alternativa de tempo. Deste modo, o decisor não se sente muito confortável

em ter que decidir desprezando uma informação de bastante importância para ele. Além do

mais, pode-se observar na Figura 4.1 que, levando-se em conta apenas o critério Cm, o decisor

é levado a escolher a alternativa de tempo que esta associada ao menor Cm, porém, muitas

vezes, o tempo escolhido corresponde à situação de baixa confiabilidade, o que, sob o ponto

de vista técnico, compromete a disponibilidade das máquinas que por sua vez está bastante

ligado ao desempenho produtivo.
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Figura 4.1 – Comportamento Dos Critérios R E Cm

Sendo assim, o modelo é estruturado da seguinte forma:

1. Os parâmetros de entrada são observados;
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2. São identificados os critérios que são bastante importantes na tomada de decisão e que

devem ser quantificáveis. Neste trabalho, para todos os modelos, são considerados os

critérios custo esperado de manutenção por unidade de tempo (Cm) e a confiabilidade (R);

3. Observa-se a natureza dos critérios, se o seu crescimento leva a uma situação confortável

ou de desconforto. É a visão de custo e benefício, em que se deve minimizar as perdas e

maximizar os ganhos. Logo, distingue-se então os critérios que devem ser maximizados

daqueles que devem ser minimizados;

4. É identificado o conjunto de alternativas de ações;

5. Observa-se o desempenho de cada alternativa para os critérios estabelecidos, gerando-se,

desta forma, uma matriz de desempenhos das alternativas;

6. Utiliza-se a metodologia PROMETHEE associada ao modelo escolhido.

Etapa 1

Os modelos propostos aqui se vistos de forma criteriosa, conservam bastantes

vantagens dos modelos clássicos de substituição de equipamentos - que surgiram a partir de

uma derivação do modelo de substituição por idade inicialmente proposto por Barlow e

Prochan (1965). E mais recentemente apresentado num Survey abrangendo diversos modelos

de substituição (Dekker, 1996) – e, por isto, utilizam muitos dos elementos conceituais e

podem ser considerados modelos de substituição por idade híbridos em que outros parâmetros

além do custo de manutenção esperado por unidade de tempo podem ser considerados sem

olvidar às situações em que não se tem certeza sobre alguns parâmetros de entrada.

Neste norte, os modelos propostos tomam como parâmetros de entrada as parcelas de

custo utilizadas na composição do custo esperado de manutenção, quais sejam: Ca e Cb, que

significam respectivamente o custo de manutenção corretiva, devido a uma falha que se deu

antes do tempo previsto para substituição tp e o custo da manutenção preventiva, devido às

ações que são efetuadas antes que a falha se dê incluindo a aquisição do equipamento. Através

destes obtém-se a relação K que significa a razão entre Ca/Cb (o custo relativo). Além desses

dados de entrada, a distribuição de densidade de probabilidade que modela os tempos até as

falhas dos equipamentos deve ser fornecida, caso se assuma que se têm dados de falhas o

bastante para se obtê-la. Na ausência de uma quantidade suficiente de dados ou ausência

completa de dados, os modelos fazem uso de análise Bayesiana, a fim de obter os parâmetros

da distribuição, que sobre as evidências da experiência anterior modelam bem estes tipos de
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dados. Desta forma, para a ocasião de existência de dados informa-se os parâmetros da

distribuição de densidade de probabilidade dos tempos até a falha. Por outro lado, quando não

se têm dados o suficiente para se obter os parâmetros da distribuição, estes são considerados

variáveis aleatórias θ1 e θ2 então deve-se fornecer as distribuições a priori sobre o

conhecimento do especialista sobre estas variáveis π(θ1) e π(θ2)  

Como função de densidade de probabilidade, na ocasião da existência de dados,

escolheu-se a distribuição Weibull, largamente utilizada em todo o mundo, a Weibull é

bastante útil na representação dos tempos de falha, devido sua flexibilidade, está pode ser

usada para modelar os três dispositivos de falha: falha prévia ou mortalidade infantil, falha

randômica e falha devido ao desgaste ou idade. Sendo assim, na construção de modelos de

manutenção preventiva costuma-se utilizar a weibull e é por isso que também se optou por

esta distribuição.

Etapa 2

Verificando o comportamento dos custos esperados de manutenção por unidade de

tempo, aqui chamados de Cm(tp), pode-se observar na Figura 4.1 que o Cm(tp) para

equipamentos que apresentam desgaste tem valores bastante variados, dependendo do tempo

entre substituições ou da freqüência com que o equipamento é substituído. Sob a ótica do

tempo entre substituições, o custo por unidade de tempo é inicialmente grande para valores

pequenos de tp ( alta freqüência de substituição), tendendo a diminuir com o aumento do

espaçamento entre substituição (redução da freqüência) até um valor mínimo e a partir de

então tende a aumentar. Esta variabilidade do cms exige um estudo cuidadoso dos tempos

entre substituições a se adotar e conseqüentemente um planejamento estratégico das

manutenções, pois um estabelecimento de tempos errados pode ao final de um intervalo

razoável de tempo resultar em custos estrondosos.

Para se entender o critério custo esperado de manutenção por unidade de tempo será

dada uma explicação do modelo clássico de substituição por idade:

Neste modelo, os custos Ca e Cb são relações existentes entre os custos e

probabilidades de falha e de sobrevivência até um tempo t, e estas relações constituem a base

para a construção das políticas de manutenção.

O custo esperado relativo a utilização de uma política de substituição por idade é dado

pela expressão abaixo:
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Como a substituição pode ser dada em duas situações, quais sejam, quando o item

falha antes do tempo t e quando o item atinge um tempo de vida t, a expressão do custo deve

refletir estas duas situações. Na expressão acima, o custo relativo a uma falha antes do tempo

t é dado pelo primeiro termo da expressão, já a outra situação é expressa pelo segundo termo

da expressão. Na verdade, o custo esperado unitário é composto pelos dois custos Ca e Cb

ponderados por suas respectivas probabilidades de ocorrência.

Um outro conceito bastante importante é o período esperado de uso que expressa o

tempo médio de uso de um determinado equipamento. Sabendo-se que um equipamento pode

ser usado até que falhe ou até que seja substituído, a expressão do uso esperado deve refletir,

também, estas duas situações: 
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Onde G(t) é introduzido para representar uma parcela do  valor esperado sobre o

intervalo 0 <=x<=t.

Numa política de substituição por idade, tem-se como principal objetivo garantir alta

disponibilidade a um mínimo custo, através de sucessivas substituições que se antecedem às

falhas. A noção de custo não faz sentido sem que esta esteja vinculada a dimensão de tempo.

Sendo assim, a base para o estabelecimento da periodicidade das substituições fundamenta-se

na obtenção de um período entre substituições que minimize a relação do custo esperado por

unidade de tempo de utilização. Esta razão é representada, aqui, por Cm e tem o

comportamento descrito pela Figura 4.1, correspondendo a razão entre a expressão 5 e 6.

Tabela 4.1- Parâmetros da Distribuição Weibull dos Tempos e Valores de Custos Ca e Cb
Casos Neta Beta Cb Ca
Caso 1 10000 3,3 5 55
Caso 2 10000 2,3 5 55
Caso 3 10000 1,8 5 55
Caso 4 10000 1,2 5 55
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Figura 4.2 - Comportamento de Cm

Observa-se na Figura 4.2 que, quando se diminuiu os valores de Beta (parâmetro de

forma que no caso da Weibull caracteriza o comportamento de desgaste de equipamentos ou

crescimento da taxa de falhas com o tempo), a curva de Cm(tp) tende a ficar mais suave a

ponto de mudar o padrão de uma curva de concavidade bem definida para uma curva

assintótica em torno de um valor de Cm, o que caracteriza que o tempo ótimo, quando o Cm é

mínimo, tende a infinito. Desta forma, pode-se comparar equipamentos similares de

tecnologias e idades diferentes (diferentes parâmetros da Weibull), através da observação dos

tempos entre substituições quando o custo é mínimo. Em termos práticos, equipamentos que

têm uma tecnologia mais avançada têm uma configuração predominantemente eletrônica

(Beta próximo a 1). Sob a avaliação do custo mínimo, a melhor política é substituir após a

falha. Noutros casos, quando se têm equipamentos muito mais suscetíveis ao desgaste (Beta

entre 2 e 4), sob a ótica do mínimo custo, observa-se que eles apresentam um ponto de

mínimo bem definido e sua substituição deve acontecer próximo ao tempo de mínimo custo,

ou seja, estariam submetidos a uma política de substituição bem planejada.

O parâmetro confiabilidade R(tp)

Com a finalidade de se estudar o comportamento da confiabilidade, faz-se a

observação dos valores de confiabilidade para os valores de tempo entre substituições dos

equipamentos que constam no conjunto de alternativas. A confiabilidade tem o

comportamento de uma função monotonicamente decrescente, ou seja, ao se prolongar os

tempos entre substituição, a probabilidade do equipamento falhar aumenta e quanto menor o

tempo que um equipamento leva para ser substituído mais confiável ele é. Através da figura
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4.1, pode-se observar este comportamento. A confiabilidade tanto é melhor quanto maior for

o seu valor, neste contexto, deseja-se maximizar este critério.
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Figura 4.3 – Comportamento Da Confiabilidade Com Os Tps

Etapa 3 

Como se pôde-se perceber nas etapas anteriores, o crescimento do custo gera uma

situação de desconforto para o decisor e, desta forma, este tentará, em suas ações, minimiza-

lo. 

)(   tpCmMinimizar   4.2

Para o caso em que há dados o suficiente para levantar os parâmetros da função de

densidade de probabilidade Weibull (f(x)) a expressão do Cm(tp) assume a seguinte forma:
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Caso haja incerteza sobre um dos parâmetros: o Beta (β) ou Eta (η), este será tratado

como se fora uma variável aleatória θ e a distribuição de probabilidade a priori π(θ) será

inserida dentro da expressão anterior:
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No caso de incerteza em ambos os parâmetros da distribuição Weibull, a expressão

acima toma a seguinte forma:
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4.5

O amento da confiabilidade dos equipamentos é uma busca incessante no ambiente de

manutenção. Desta forma, o seu crescimento representa uma situação bastante agradável,

razão pela qual, o decisor tentará maximiza-la em suas ações.

)(   tpRMaximizar  4.6

Para o caso em que há dados o suficiente para levantar os parâmetros da função de

densidade de probabilidade Weibull (f(x)), a expressão de R(tp) assume a seguinte forma:
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Caso haja incerteza sobre um dos parâmetros, o Beta (β) ou Eta (η), este será tratado

como se fora uma variável aleatória θ e a distribuição de probabilidade a priori π(θ) será

inserida dentro da expressão anterior. Sendo assim, esta toma a seguinte forma:
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No caso de incerteza em ambos os parâmetros da distribuição Weibull, a expressão

acima toma a seguinte forma:
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Ambos os processos de maximização da confiabilidade e minimização do custo

esperado por unidade de tempo, se dão pela escolha de um valor de t que representa a variável

tp dentro das expressões.

Etapa 4 

Os tempos entre substituição ou manutenção preventiva são considerados elementos

do conjunto de alternativas de ações a serem adotadas. Na prática das atividades de

manutenção, existem algumas datas ou valor de tempo decorrido cuja substituição far-se-ia

oportuna, são os momentos em que se tem disponibilidade de se fazer além da manutenção,
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outra atividade extra. Como as atividades extras são efetuadas mensalmente, as alternativas

deverão ser, assim, valores de tempo que, em dias, sejam múltiplos de trinta. 

Etapa 5

Neste ponto, cada alternativa é avaliada quanto aos critérios inseridos no modelo. Para

o caso particular, os valores de tempo recebem avaliações quanto ao custo de manutenção por

unidade de tempo (Cm) e quanto ao critério confiabilidade (R). Gerando-se, neste caso, a

matriz de desempenho dos critérios, ou seja, da confiabilidade e do custo esperado por

unidade de tempo. ijf , que corresponde a avaliação da alternativa i sobre o critério j.

Tabela 4.2 – Desempenho Das Alternativas

F1 F2

a1 f1(a1) f2(a1)

a2 f1(a2) f2(a2)

: : :

ai f1(ai) f2(ai)

: : :

an f1(an) f2(an)

Etapa 6

A partir deste ponto cada modelo se diferencia do outro devido o uso das diferentes

metodologias PROMETHEE. Em geral, os dados da tabela 4.2 não induzem um ranke das

alternativas de A e nenhuma alternativa é ótima em todos os critérios simultaneamente, devido

aos conflitos existentes. Neste contexto, faz-se necessário o uso de uma abordagem

multicritério. 

Como largamente já discutido no tópico relativo à base conceitual, a metodologia

PROMETHEE, apesar de não se tratar de uma teoria fundamentada em axiomas, foi escolhida

face a forma com que avalia as alternativas: através de comparações relativas, onde uma

alternativa não pode ser julgada boa por si só, pois é necessário que seja observado o

desempenho desta alternativa frente as outras. Sendo assim, como se dá em muitos processos

de julgamento de valor pessoal, na vida real, o decisor, observando duas alternativas (a,b),

visualiza a diferença entre elas dj(a,b) com respeito aos desempenhos respectivos para um
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dado critério j, e então afirma sob seu ponto de vista, representado por uma função chamada

de critério generalizado Fj(dj(a,b)), se uma alternativa é melhor (aPjb), é tão boa quanto (aIjb),

é pior (bPja) ou se não podem ser comparadas (aRjb). A partir de então, pode-se rankear as

alternativas, considerando não apenas um critério, mas todos eles.

O MODELO I, levando em consideração os conceitos já discutidos anteriormente

relativos ao PROMETHEE II, permite estabelecer uma pré-ordem completa, produzindo,

desta forma, o ranking de todas as alternativas. Neste caso, não se admite incomparabilidade:

por um lado é mais evidente o resultado do ordenamento e, por outro lado, algumas

informações são perdidas. Além disso, o modelo é destinado a situações de escolha da melhor

alternativa, como também de um subconjunto das melhores alternativas. Desta forma, o

MODELO I permite que sejam obtidos os melhores tempos entre substituição e os seus

Rankings. Uma alternativa é melhor que outra quando seu fluxo líquido for maior, sendo

indiferente quando estes fluxos forem iguais.

O MODELO II faz uso da metodologia PROMETHEE I, neste caso as

incomparabilidades são consideradas, não se podendo ter uma comparação entre alternativas

cujos desempenhos nos diferentes critérios são muito destoantes, contudo, pode-se fazer a

seleção das melhores alternativas ou um ordenamento que leve em conta esta situação. O

resultado é uma pré-ordem parcial, que envolve algumas relações de preferências, tais que:
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O MODELO III faz uso da combinação das metodologias PROMETHEE I e II com

uma metodologia visual, chamada GAIA. Muitas vezes referida como PROMETHEE – GAIA

é uma técnica de modelagem visual que proporciona uma representação gráfica do problema

multicritério. Utiliza os conceitos de fluxos líquidos unicritério para se obter as coordenados

das ações neste plano. Neste plano fica evidenciado os conflitos, a dependência e as

incomparabilidades entre as alternativas.

O MODELO IV trata das situações em que os valor do peso para cada critério não

consegue ser estabelecido, sendo obtido ordenamentos para faixas de pesos distintas. Este
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procedimento é relativo a metodologia PROMETHEE VI, e, como já foi colocado, traz uma

informação bastante importante e complementa os resultados dos outros modelos.
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5 APLICAÇÕES DOS MODELOS

A seguir, no tópico 5.1, é apresentado uma aplicação dos modelos de decisão no

contexto de uma empresa de distribuição de energia, CELPE. Em seguida, no tópico 5.2 são

feitas outras aplicações, a fim de verificar o comportamento dos modelos através de várias

manipulações dos dados de entrada.

5.1 Aplicação dos Modelos de Decisão no Contexto de uma Empresa de
Distribuição de Energia.

Uma aplicação do modelo foi feita na CELPE, empresa de distribuição de energia

(Ferreira, 2003). Primeiramente, foi detectado um equipamento de muita importância para o

seu processo. Ao se fazer uma análise preliminar do comportamento das falhas deste

equipamento, pôde-se constatar que o mesmo não tinha dados suficientes para se chegar a um

conhecimento preciso de seu estado. A ausência de dados disponíveis foi devido,

principalmente, ao processo de transição do sistema de informação atual para um sistema de

informação integrado - o SAP, sendo assim, não houve possibilidade de consultas. Contudo,

utilizando alguns dados provenientes de O.S.s puderam-se fazer algumas aproximações

quanto ao tempo até a falha. Esta aproximação consistia em considerar os tempos até a

abertura das O.S.s como sendo os tempos até a falha, porém, é certo, muitos registros

escaparam de serem coletados e muitas informações, por isso mesmo, deixaram de ser

consideradas, como a idade dos equipamentos e a variação populacional destes equipamentos.

Desta forma, como resultado das aproximações, pôde-se obter uma distribuição de densidade

de probabilidade que modela, com todos estes ajustes, as falhas do equipamento escolhido.

Todavia, devido as várias considerações feitas, não se pôde atribuir este comportamento a

realidade de fato, e a informação útil que se pôde extrair deste procedimento foi a evidência

de que há influência da idade do equipamento no aumento da incidência de falhas. Em vista

ao que foi exposto, necessário se fez a aplicação da abordagem Bayesiana para o tratamento

destas incertezas inerentes aos parâmetros verdadeiros da distribuição dos tempos. Desta

forma, antes de se prosseguir com o processo de elicitacão, primeiramente coletou-se todos os

outros dados necessários para o estabelecimento de uma política de substituição por idade e

que estavam disponíveis, tais como os custos envolvidos na manutenção, quais sejam, o custo

da manutenção corretiva ou o custo devido a uma falha e os custos de manutenção preventiva
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ou os custos advindos de uma antecipação da falha, respectivamente Ca e Cb. A partir de

então, formatou-se o problema para tratamento com o uso dos modelos desenvolvidos. Desse

modo, com uma abordagem multicritério, consideraram-se o custo total de manutenção por

unidade de tempo e a confiabilidade de maneira independente, obtendo-se uma visão mais

abrangente. Neste contexto, foram seguidas as seguintes etapas:

1. seleção do conjunto de alternativas viáveis;

2. avaliação das alternativas com relação a cada critério;

3. Construção da estrutura de preferência do decisor;

4. Construção de uma relação de dominância;

5. Apoio a decisão.

Ao se iniciar o processo de estudo de substituição de equipamentos no ambiente da

referida empresa, no intuito primeiro de selecionar um tipo de equipamento para o

estabelecimento de uma política de substituição, fez-se, então, uma análise da importância no

sistema para diversos dispositivos e o estudo do comportamento das falhas nas limitações já

citadas.

O serviço de distribuição de energia tem características que exigem uma atenção

especial, dentre as quais a qualidade do serviço prestado em todo o estado. Não se pode,

entretanto, desconsiderar a diversidade dos clientes nas diferentes regiões do estado,

Metropolitana, Agreste e Sertão que se apresentam com diferentes níveis de exigências no que

refere-se a qualidade do serviço requerido. Ademais, é atribuição do Governo Federal, através

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL definir os níveis de qualidade do serviço

de distribuição de energia elétrica e fiscalizar as empresas concessionárias no que se refere ao

cumprimento destes.

Os padrões de qualidade do serviço, estabelecidos pela ANEEL devem ser, então

cumpridos, sob pena de pagamento de multas e exposição negativa da imagem da empresa.

Pelas razões apresentadas, foi escolhido o Banco de Capacitores cuja importância é

fundamental para se assegurar os níveis de tensões, um indicador de qualidade no processo de

transmissão. Como este equipamento é constituído de diversos dispositivos, ficou então

estabelecido que seriam analisados apenas as falhas que fossem devidas as células capacitivas.

Estes itens, apesar de dispositivos elétricos e não reparáveis, sofrem um processo de desgaste

que lhes eleva a taxa de falha com o tempo.
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Antes de seguir as etapas estabelecidas, precisou-se constatar o problema, a fim de se

ter certeza sobre a real necessidade de um método de substituição. Foi , então, confirmada a

evidência do processo de intensificação das falhas com a idade, além disso foram feitos os

levantamentos de todos os custos envolvidos num processo de falha, seja antes ou depois dela

(Cb ou Ca), para se obter o valor de K que é a relação (Ca/Cb) entre os custos. Sendo assim,

na tabela 5.1 pode-se ver os dados iniciais:

Tabela 5.1 – Dados Iniciais Para A Substituição
Modelo Tempos de Vida

Weibull

Beta ###

Eta ###

Custos

Cb 2000

Ca 8000

K 4

Na etapa 1, como conjunto viável de alternativas, propuseram-se datas nas quais

fossem possível não apenas se fazer a atividade de manutenção, mas também algumas

atividades extras no banco de capacitores, como, por exemplo, substituição de elos fusíveis,

medição de capacitância das células, testes de isolamento do conjunto, verificação das

estruturas/racks, medição das indutâncias dos reatores e verificação do estado das conexões.

Ficou entendido que o conjunto das melhores alternativas seria composto por tempos que

diferissem entre si de uma constante multiplicativa e todas elas seriam, em dias, múltiplos de

trinta. Desta forma, pode-se ver o conjunto de alternativas na tabela 5.2.

Tabela 5.2 – Conjunto De Alternativas De Tempos Entre Substituições
alternativas tempo em hora tempo em mês

A1 4320 6

A2 8640 12

A3 12960 18

A4 17280 24

A5 21600 30
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Como pode ser visto, os tempos entendidos pelo decisor, como tempos viáveis para se

fazer a manutenção programada, diferenciam entre si de seis meses. A transformação dos

tempos em meses para tempos em horas consiste na hipótese que o equipamento funciona

24hs por dia, nesta condição, basta multiplicar o numero de meses pelo numero de horas

trabalhadas por dia e o número de dias que tem um mês. 

Na etapa 2, cada alternativa de tempo para substituição foi avaliada e recebeu um valor

de confiabilidade (R) e de custo esperado por unidade de tempo (Cm), contudo, devido à

presença de incertezas, foi necessário se fazer, nesta etapa, o tratamento Bayesiano para que

se fosse possível calcular os valores de confiabilidade e de custo, pois, ambos são

dependentes da distribuição de densidade de probabilidade dos tempos de falha, na qual

existiu incerteza quanto aos seus parâmetros: beta (β) e eta (η), sendo assim, pelo que foi

proposto anteriormente, estes parâmetros foram tratados como variáveis aleatórias: θ1 e θ2,

respectivamente, e como variáveis aleatórias, pôde-se então elicitar as suas respectivas

distribuições de probabilidade a priori π(θ1) e π(θ2), a fim de que estas distribuições fossem

inseridas nas expressões destes critérios e pudessem proporcionar como resultados valores

esperados dos mesmos.

Foi, então, iniciado o processo de Elicitacão dos intervalos equiprováveis mostrado

anteriormente. Ao invés do processo manual de entrevista com o especialista, que pode

introduzir bastante influência do analista, devido ao processo natural de interação

interpessoal, utilizou-se uma ferramenta computacional desenvolvida para simular o

procedimento de elicitacão dos intervalos equiprováveis, sem que seja necessária a

interferência do analista de decisão. Através de um processo interativo, o especialista recebe

todas as informações necessárias para a compreensão do que deve ser feito. A maior parte do

processo consiste no ajuste de uma barra móvel até um ponto, tal que possa dividir um

intervalo em dois, de modo a se satisfazer à igualdade em probabilidade entre os intervalos de

acordo com a sua crença. 

Este processo foi feito na elicitacão da distribuição a priori do especialista π(θ1)  sobre

o parâmetro Eta da distribuição Weibull. Para o parâmetro Beta foi utilizado um outro

procedimento, em que através da média e do desvio padrão, pode-se obter os parâmetros da

função a priori π(θ2) que modela os valores de Beta.

Processo de elicitação
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Desta forma, foram então encontrados, como pode ser visto abaixo, a distribuição a

priori e a distribuição acumulada, ambas resultantes do processo de elicitacão para o

parâmetro Eta. Este parâmetro tem como distribuição uma weibull com os seguintes

parâmetros:

Tabela 5.3–Parâmetros Da Distribuição A Priori π(θ1) Sobe O Parâmetro Eta Desconhecido
Parâmetros da Função Weibull

Beta 3,456

Eta 14000

Coef.cor 0,967245
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Figura 5.1 – Resultados Do Processo De Elicitacão Da Distribuição A Priori π(θ1) Do Conhecimento Do
Especialista

O processo de elicitacão do parâmetro Beta consistiu do levantamento junto ao

especialista sobre o seu sentimento quanto aos valores da média e do desvio padrão, supondo

que sua distribuição seja uma Weibull. A partir da média e do desvio padrão, obtém-se os

valores dos parâmetros da distribuição a priori π(θ2) como resultado da elicitacão para o Beta

Tabela 5.4 – Parâmetros Da Distribuição A Priori π(θ2) Para O Parâmetro Beta Desconhecido
Parâmetros da Função Weibull

Beta 3,12

Eta 3,4

Coef.cor 0,925347

µ 3,042

σ 9,59
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avaliação das alternativas para cada critério

Superando-se as incertezas através da análise Bayesiana, foi possível, então,

calcularem-se os valores de R e de Cm, para cada uma das alternativas, através das

expressões: 4.9 e 4.5 respectivamente. Conseguindo-se, desta forma, se obter as avaliações

das alternativas, que podem ser vistas na tabela 5.5.

Tabela 5.5 – Avaliação Das Alternativas Para Ambos Os Critérios
Alternativas Tp(h) R(tp) Cm(tp)

A1 4320 0,893903124 0,638173

A2 8640 0,626950233 0,568534

A3 12960 0,341062135 0,625131

A4 17280 0,151727829 0,672193

A5 21600 0,061252104 0,695185

Na etapa 3, faz-se o enriquecimento da estrutura de preferência do decisor. Esta etapa

consiste no cálculo das diferenças entre os desempenhos das alternativas para cada um dos

critérios e a análise do comportamento das preferências do decisor frente às amplitudes destas

diferenças, a fim de que suas preferências possam ser modeladas a partir de uma função,

chamada de critério generalizado, mais apropriada para ele e para cada um dos critérios. Além

disso, o decisor precisa fornecer os pesos wj que ele acha mais adequado para cada um dos

critérios e os limiares q e p correspondentes a cada um dos critérios generalizados. Este

procedimento é feito de maneira interativa entre o analista de decisão e o decisor. Os

resultados desta etapa podem ser vistos na tabela 5.6, abaixo.

Tabela 5.6 – Parâmetros Para O Enriquecimento De Estrutura De Preferência
Critérios R Cm

função preferência Tipo I Tipo V

Limiar de indiferença ### 0,04

Limiar de preferencia ### 0,15

Pesos 0.48 0.52

As Tabelas Apa1 e Apa2 com as diferenças entre os desempenhos das alternativas nos

critérios R e Cm respectivamente podem ser vistas no Apêndice A. As tabelas com os graus de
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preferências, para cada critério, obtidos pelas funções de preferências também constam no

apêndice A, são elas: Apa3e Apa4.

Na etapa 4, os parâmetros atribuídos na etapa 3 são utilizados para que se possa

construir uma relação de sobreclassificacão para o conjunto de alternativas. Neste sentido, são

computados os valores dos fluxos de sobreclassificacão, e dependendo de quais forem os

objetivos do decisor e a sua compreensão, são então selecionados os modelos mais adequados.

Neste caso, foi utilizado o MODELO I para a pré-ordem completa, o MODELO II para a pré-

ordem parcial, o MODELO III para a visualização gráfica e o MODELO IV para o

ordenamento quando não se consegue atribuir um valor fixo para o peso de cada critério.

MODELO I – para o MODELO I, foi necessário se fazer o calculo dos índices de

preferências π(a,b) das alternativas através de expressão 2.0 e a partir de então, puderam-se

obter os valores dos fluxos de entrada e de saída, respectivamente, expressões 2.32 e 2.33,

bem como o fluxo líquido, pela diferença entre os dois anteriores. 

A tabela Apa5 dos índices de preferência é encontrada no apêndice A, contudo os

fluxos são mostrados na tabela 5.7, abaixo.

Tabela 5.7 – Fluxos De Sobreclassificacão
ACOES Φ+ Φ− Φ

A1 0,500105 0,035027 0,465077

A2 0,592279 0,12 0,472279

A3 0,283863 0,259614 0,024248

A4 0,12 0,443578 -0,323578

A5 0 0,638027 -0,638027

A pré-ordem completa pode apresentar-se da seguinte forma:

A2>A1>A3>A4>A5

A mesma informação pode ser fornecida, através de observação dos Rankes das

alternativas:
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Figura 5.2- Ranke das Alternativas dos Tps

A figura abaixo, também expressa o resultado final do MODELO I

Figura 5.3- Pré-Ordem Completa Das Alternativas Dos Tps

Analisando o resultado obtido do MODELO I sobre suas diversas formas pode-se

concluir que a alternativa A2 estabelece a melhor relação de compromisso entre os critérios R

e Cm, para os valores de peso wr e wcm previamente estabelecidos. Pode-se perceber também

que as melhores alternativas para as condições já citadas são as de menores valor de tempo,

embora o ordenamento não seja linear.

MODELO II – Aplicou-se o MODELO II, a fim que o decisor identificasse as

alternativas incomparáveis e selecionasse um conjunto das melhores alternativas. Os mesmos

passos para aplicação do MODELO I foram seguidos suprimindo-se os cálculos dos fluxos

líquidos. Tem-se, então como resultados a pré-ordem parcial:
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Figura 5.4 – Pré-Ordem Parcial Das Alternativas Dos Tps

Como pode ser visto na Figura 5.4, para este conjunto de alternativas, não há

incomparabilidade, obtendo-se, então, na ausência destas incomparabilidades, que o resultado

para este MODELO II é o mesmo para o MODELO I.

MODELO III – Aplicou-se este modelo, com o objetivo de se fornecer ao decisor uma

visualização gráfica do problema, com todas as suas implicações. O resultado desta aplicação

é o plano GAIA, que permite ao decisor tomar decisões de forma bastante rápida. Este plano

pode ser visto na Figura 5.5

Figura 5.5 – Plano Gaia Para O Problema De Substituição

MODELO IV- Este modelo permite suprir a dificuldade do estabelecimento de pesos

para cada critério. Faz-se uso da metodologia PROMETHEE VI e pode-se observar que os
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ordenamentos apresentados prevalecem para faixas de pesos consideravelmente largas,

constata-se, também que as alternativas A4 e A5 não trocam de lugar independente dos pesos

a que se adote, o que significa que, qualquer que seja a situação, a escolha de uma destas

alternativas para adoção do tempo entre substituição, nunca será desejada para este decisor.

Não obstante, a alternativa A2 é a melhor alternativa para uma grande faixa de peso de

confiabilidade [0-48,74]%, ao se elevar à importância deste peso acima deste intervalo , a

alternativa A1 surge como vencedora. Estes resultados permitem a observação da estabilidade

deste modelo de apoio a decisão.

Tabela 5.8- Ordenamento Para Faixas De Pesos
Intervalo de variação dos pesos dos critérios Ordenamento

Wr[0 – 7]%

Wc[93– 100]%

A2>A3>A1>A4>A5

Wr[7 – 48,74]%

Wc[51,26 – 93]%

A2>A1>A3>A4>A5

Wr[48,74 – 100]%

Wc[0 – 51,26]%

A1>A2>A3>A4>A5

Na etapa 5 faz-se a análise dos resultados obtidos das etapas anteriores e permite ao

decisor tomar sua decisão ciente, de forma geral, do comportamento de todos os parâmetros

inseridos no cenário de decisão.

5.2 Outras Aplicações

Neste tópico são efetuadas diferentes aplicações utilizando-se os modelos multicritério

para estabelecimento de uma política de manutenção preventiva, que visa efetuar a

substituição por idade, propostos na cessão anterior. Estes modelos são construídos

utilizando-se várias abordagens dentro da metodologia PROMETHEE discutidas largamente

na base conceitual. Várias análises também são feitas, a fim de se observar o comportamento

de tais modelos quando se inserem incertezas e se dá um enfoque Bayesiano afim de tratá-las.

Desse modo, constam neste tópico situações simuladas.

Ao se iniciar estas aplicações, primeiramente são colocados os dados de entrada para o

tratamento do problema e é feito um estudo dos comportamentos dos critérios envolvidos na

decisão: Cm(tp) e a R(tp). A titulo de simulação, a fim de se observar o comportamento do

modelo, os dados de entrada são apenas dados iniciais. São observados os resultados obtidos
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para diversos valores da relação K entre os custos, a fim de se identificar o que é mais

adequado para cada situação e traduzir para o planejamento de manutenções estas noções

providas pelas simulações. Também são feitas variações para os parâmetros da distribuição

weibull, com a finalidade de se identificar à sensibilidade do modelo, em relação à

informação de dados de falha.

5.2.1 Aplicação para o caso sem incerteza

Para apresentação dos dados iniciais de entrada, pode-se utilizar uma tabela:

Tabela 5.9– Dados De Entrada Quando Não Há Incerteza
Modelo Tempos de Vida

Weibull

β 2,8

η 10080

Custos

Custo de Subs 400

Custo de Falha 4400

Na tabela 5.9, consta o custo da substituição de uma unidade, antes que a falha se dê e

o custo gerado na ocasião de uma falha, mais conhecidos por ca e cb, respectivamente,

também constam nesta tabela os parâmetros da distribuição sobrescrita para a representação

do comportamento das falhas do equipamento escolhido.

Buscando-se simular uma situação próxima da realidade, escolheu-se parâmetros da

distribuição Weibull que refletem o comportamento de falha de um dispositivo que se

encontra na 3 fase da curva da banheira onde as falhas são intensificadas devido ao desgaste

ou efeitos acumulativos ao longo do tempo, o que justifica uma política de substituição. O

valor beta de 2.8 representa bem este fato. O tempo de falha imaginou-se que foi dado em

horas, o que justifica valores bastante altos para o Eta, Eta=10080. Os valores de custo ca e cb

são valores bastante importantes no comportamento do Cm(tp), inicialmente assumem-se os

valores de ca = 4400 e cb = 400 o que indica uma relação K entre os custos de 11, refletindo,

desta forma, valores próximos da realidade. Na verdade, a unidade dos custos não é muito

importante, o que tem influência é a relação K entre eles. O modelo é aplicado para diversos

Ks, como está exposto no Apêndice. 
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Com estes dados, pode-se, então, calcular os valores respectivos do Cm e da R para

cada alternativa de tp. Em alguns casos, procura-se relacionar os tempos de substituições com

alguma operação repetitiva, como limpeza, troca de óleo, calibração, entre outras. Neste

contexto, o conjunto dos tempos entre substituições é um conjunto discreto. Posteriormente as

alternativas de tempo serão expostas.

5.2.1.1 Alternativas de ação

Nesta aplicação em particular, tem-se o seguinte conjunto de tps:

Tabela 5.10 - Conjunto De Ações
alternativas tempo em hora tempo em Mês

T1 720 1

T2 1440 2

T3 2160 3

T4 2880 4

T5 3600 5

T6 4320 6

T7 5760 8

T8 7200 10

T9 7920 11

T10 8640 12

5.2.1.2 avaliação das alternativas de tempo para cada critério

Para se iniciar a aplicação dos métodos promethee, é necessário que antes se tenham as

avaliações de cada uma das alternativas para os diferentes critérios. Sendo assim, os valores

dos critérios, custo esperado por unidade de tempo e de confiabilidade foram calculados

respectivamente pelas expressões 4.3 e 4.7 e são apresentados através da tabela 5.11.
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Tabela 5.11– Avaliações Das Alternativas Para Cada Critério
Alternativas Tp(h) R(tp) Cm(tp)

T1 720 0,999382 0,281744

T2 1440 0,995707 0,145801

T3 2160 0,986699 0,106068

T4 2880 0,97048 0,091833

T5 3600 0,945567 0,088998

T6 4320 0,910963 0,09288

T7 5760 0,81165 0,113905

T8 7200 0,677193 0,148326

T9 7920 0,60108 0,169884

T10 8640 0,52233 0,194106

A metodologia multicritério adotada é o PROMETHEE e, por sua vez, leva em conta

as diferenças entre as avaliações das alternativas e não os valores absolutos delas. Sendo

assim, a tabela Apb1 apresenta as diferenças entre as avaliações do Critério Confiabilidade e

pode ser vista no apêndice B.

A tabela Apb2 apresenta as diferenças das avaliações do Critério Custo Unitário e

também pode ser vista no apêndice B.

5.2.1.3 obtenção da estrutura de preferência 

Esta etapa da aplicação eqüivale ao enriquecimento da estrutura de preferência

extensamente explicada na base conceitual. Tem o objetivo de interpretar o comportamento

das preferências do decisor através da escolha de uma função, chamada critério generalizado,

que leva em conta a amplitude das diferenças das avaliações para cada critério.

Através de um processo interativo entre o decisor e o analista de decisão para escolha

de uma função de critério generalizado, observa-se como o decisor comporta-se diante das

amplitudes das diferenças entre as avaliações de critério e, desta forma, faz-se a escolha de

qual a função de preferência que melhor descreve seu comportamento. Com a função já

escolhida, um processo posterior é feito na determinação dos parâmetros que compõem a

função, neste procedimento o decisor é questionado quanto à amplitude das avaliações,

quando uma ação é estritamente melhor do que a outra e até que ponto duas ações são

consideradas indiferentes. Obtendo-se, com isso,  os patamares de indiferença e de

preferência. 



Capítulo 5 Aplicação Numérica

83

As funções de preferência ou critérios generalizados podem ser vistos no capítulo 2

secção 2.3.2.2. aprofundamento conceitual do método PROMETHEE.

Para efeito de ilustração foi escolhido o critério generalizado que corresponde ao

critério do tipo V, isto é, o critério a preferência linear com zona de indiferença para os dois

critérios: custo por tempo unitário e confiabilidade.

Os valores de q e p, respectivamente, limiar ou patamar de indiferença e preferência

foram estipulados de modo a retratarem uma situação real. Estas informações são melhor

visualizadas na tabela 5.12.

Tabela 5.12 – Parâmetros Do Método Promethee
Critérios R Cm

função preferência Tipo V Tipo V

Limiar de indiferença 0,02 0,04

Limiar de preferencia 0,1 0,15

Uma vez escolhidas as funções de preferências para cada critério e os seus respectivos

parâmetros, aplicam-se as funções para as amplitudes de diferenças das avaliações dos pares

de alternativas para o critério R e Cm obtidas respectivamente nas tabelas Apb1 e Apb2,

situadas no apêndice B. Os resultados desta aplicação são duas tabelas, tabela Apb3 e tabela

Apb4, que guardam os graus de preferência entre os pares de alternativas para cada critério

analisado e podem ser vistas no apêndice. Estes critérios generalizados são de grande

importância e tem papel fundamental na solução do problema das diferentes unidades que

representam os critérios. 

A partir de então, obtidos os graus de preferência entre os pares de ações comparadas,

para cada critério, separadamente, pode-se, então, estabelecer-se os índices de preferências

π(a,b), que representa uma medida de preferência de a sobre b levando-se em consideração

todos os critérios. Todavia, para o cálculo dos π(a,b), o decisor deverá refletir sobre a

importância que cada critério tem estabelecendo pesos a cada um deles. Quanto maior a

importância de um critério j, aos olhos do decisor, maior é o peso associado a ele, o que

amplifica o papel de Pj(a,b) no cálculo de π(a,b). O peso para um critério j é representado por

wj que deve ser fixado para cada critério, contudo, em muitas situações, o decisor não tem

certeza deste valor, podendo-se fazer uso de um intervalo de pesos para cada critério. A fim

de se analisar com mais rigor a influência dos valores dos pesos dos critérios para o resultado
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final e identificar quando os resultados sofrem alterações, serão utilizadas faixas de intervalos

de pesos. Inicialmente, estipulou-se um peso fixo para cada critério, a fim de se poder obter os

índices de preferência dos pares de alternativas e a partir daí calcular os fluxos de entrada e de

saída de cada alternativa e só a partir de então poder obter-se os ordenamentos delas. Na

tabela 5.13 constam os parâmetros wj, qj e pj para cada critério j utilizados inicialmente para

se obter os π(a,b) que estão tabelados na Tabela Apb5 do apêndice B. Os valores dos fluxos

de cada alternativa estão presentes na tabela 5.14, abaixo.

Tabela 5.13 - Valores Dos Parâmetros Do Método Promethee
WR QR PR

0,58 0,02 0,10

WC QC PC

0,42 0,04 0,15

Tabela 5.14 – fluxos das alternativas de ação
ACOES Φ+ Φ− Φ

A1 0,3473 0,3644 -0,0171

A2 0,3826 0,0185 0,3641

A3 0,3978 0,0000 0,3978

A4 0,3957 0,0114 0,3843

A5 0,3765 0,0725 0,3040

A6 0,3576 0,1958 0,1618

A7 0,2638 0,3861 -0,1223

A8 0,1517 0,4738 -0,3221

A9 0,0778 0,5624 -0,4846

A10 0,0202 0,6863 -0,6661

A partir destes fluxos pode-se obter duas pré-ordens: a pré-ordem completa obtida

através do uso do MODELO I, e da metodologia PROMETHEE II  e a pré-ordem parcial

obtida através da metodologia PROMETHEE I inserida no MODELO II. Uma representação

gráfica dos fluxos e destes ordenamentos ajuda bastante a compreensão do que está

ocorrendo, como pode ser visto logo a baixo:
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Figura 5.6 – Gráfico dos Rankes PROMETHEE II

O gráfico significa o mesmo resultado que o ordenamento:

A3>A4>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Uma outra forma de representar o mesmo resultado é:

Figura 5.7 – Visualização Gráfica Do Ordenamento Completo

Caso o decisor ache importante considerar as incomparabilidades existentes entre as

alternativas, utiliza-se, então o MODELO II aplicando-se a metodologia PROMETHEE I que

fornece o seguinte resultado:

Figura 5.8 – Visualização Gráfica Do Ordenamento Parcial
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Uma informação muito importante do cenário de decisão é fornecida através do

MODELO III pela aplicação da metodologia GAIA, que permite uma combinação com os

resultados do método PROMETHEE, como já foi extensamente discutido no capitulo 2. Esta

metodologia fornece uma percepção quanto aos conflitos entre os critérios, a observação de

uma eixo de decisão próximo ao qual dever-se-á se decidir, além de localizar cada uma das

ações de acordo com suas performance quanto a cada critério. Para o resultado particular foi

obtido o plano GAIA a seguir:

Figura 5.9 – Plano GAIA

Vale lembrar que estes resultados foram obtidos para os dados da tabela 5.13 e 5.14.

Não obstante, uma vez que a simulação permite que se façam inúmeras variações de

quaisquer que sejam os dados de entrada, sem que se tenha prejuízo de ordem física ou

financeira na vida real, deve-se buscar com a simulação a potencialização da utilidade dos



Capítulo 5 Aplicação Numérica

87

resultados, explorando as mais diferentes situações modeláveis e observando o

comportamento do modelo face a diferentes extrapolações que se possa fazer.

Desta forma, no ambiente de estabelecimento de uma política de substituição, diversas

implicações podem surgir, a partir do momento em que se indaga sobre o comportamento do

modelo com a variação dos parâmetros de entrada ou com a inserção de incertezas em alguns

deles. 

Para utilização dos modelos propostos, fazem-se necessários os parâmetros das tabelas

5.9 e 5.13. Por isso, deve-se compreender qual o comportamento destes modelos quando

existe a variação em um destes parâmetros. Neste contexto, inicialmente aplicou-se o modelo

para diversos valores de K que representa a razão entre Ca e Cb e analisou-se o

comportamento do ordenamento para diferentes intervalos de pesos dos critérios. Esta

compreensão permite que se estabeleçam restrições quanto ao uso de políticas de manutenção

através da observação do K, permitindo-se compreender a partir de que razão entre os custos

se justifica uma política de manutenção, para um valor fixo de peso do critério, pode-se

também avaliar até que ponto tolera-se errar quanto a amplitude do valor de K sem

comprometer o resultado final. Outra avaliação a se fazer diz respeito aos parâmetros da

distribuição Weibull, sendo assim, varia-se o beta e o eta e observa-se se houve mudança no

resultado do modelo, é válido, assim, identificar até que ponto o modelo permite que se afaste

do valor de fato dos parâmetros, o que dá uma idéia bem clara da precisão do modelo e qual o

prejuízo propiciado por parâmetros incorretos. Estas informações são fornecidas pelas tabelas

desde Apb6 a Apb8, as quais constam no Apêndice B.

Quanto à variação dos parâmetros da weibull, pode-se observar alguns

comportamentos, como podem ser vistos nas tabelas Apb9 a Apb12, as quais constam no

Apêndice B.

Como já colocado anteriormente, para as situações em que há incertezas, faz-se uso da

análise Bayesiana, desta forma, serão feitas aplicações simulando situações de incertezas,

muito comum em problemas reais.

5.2.2 Aplicação para o caso de incerteza em Eta

5.2.2.1 Análise Bayesiana no Tratamento das Incertezas dos Critérios 

Quando não se tem certeza quanto aos parâmetros da distribuição que modela os

tempos de falha do equipamento, uma metodologia muito forte e que vem sendo difundida é a
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utilização da análise bayesiana, de acordo com o que foi dito na secção análise Bayesiana do

tópico de confiabilidade. 

Como os critérios são valores aleatórios e dependem da distribuição de densidade de

probabilidade do tempo até a falha e, consequentemente dos seus respectivos parâmetros, os

critérios passam a ser agora valores esperados.

Os parâmetros da distribuição da weibull são estimativas dos valores certos que são

desconhecidos. Tem-se apenas o conhecimento da distribuição a priori, que representa o

conhecimento do especialista sobre o comportamento de tais parâmetros.

Em ambos os casos de desconhecimento do eta, apenas, e o desconhecimento, tanto do

eta como do beta, as funções a priori sobre cada um dos parâmetros π(β) e π(η) são

consideradas funções de densidade de probabilidade Weibull, devido a sua fácil aderência.

Deve-se tomar cuidado para não se fazer confusão, pois os parâmetros da própria distribuição

weibull são modelados, cada um deles, por outra distribuição weibull, sendo assim, é fácil se

fazer confusão.

Contudo. considera-se, agora, que há incerteza quanto ao parâmetro eta da distribuição

weibull, ou seja, não se tem certeza das magnitudes dos valores de tempos de falhas. Desta

forma, pode-se, fazer uso de uma metodologia Bayesiana. Chamar-se-á esta situação de

incerteza de caso de incerteza em eta. A aplicação dos modelos para este caso consiste

igualmente de todas as etapas do caso anterior, ao qual se acrescenta, a etapa de elicitacão da

distribuição a priori sob o conhecimento do especialista. Conservando valores dentro da

realidade, apresenta-se, então, uma simulação do processo de educão da distribuição do

conhecimento a priori do especialista.

Desta forma, como se pode verificar foi obtida como distribuição a priori uma

distribuição weibull, com parâmetros expostos na tabela 5.15.

Tabela 5.15 - Parâmetros Da Distribuição Weibull Para O Eta Desconhecido
Parâmetros da Função Weibull

Beta 5,338691

Eta 12230,575

Coef.cor 0,984207
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Figura 5.10- Curva De Distribuição A Priori Sobe O Conhecimento Do Especialista

Superado a dificuldade inserida pela incerteza no parâmetro eta, pode-se então, para o

mesmo conjunto de alternativas da tabela 5.9 , calcular os novos valores para os custos

esperados por unidade de tempo e a confiabilidade esperada. Respectivamente pelas

expressões: 4.4 e 4.8.

Desta forma, as avaliações dos critérios de cada alternativa são mostradas na tabela

5.16

Tabela 5.16– Avaliação Das Alternativas Para Os Critérios
Alternativas Tp(h) R(tp) Cm(tp)

T1 720 0.999322 0.28218

T2 1440 0.995384 0.146349

T3 2160 0.985914 0.106891

T4 2880 0.969315 0.092757

T5 3600 0.944638 0.08962

T6 4320 0.911576 0.092589
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T7 5760 0.821937 0.10917

T8 7200 0.708088 0.134493

T9 7920 0.645789 0.149413

T10 8640 0.582083 0.165514

Similar ao procedimento para o caso anterior, as diferenças dos desempenhos das

alternativas são contabilizados, resultando em duas tabelas: a tabela Apc1 que apresenta as

diferenças entre as avaliações do critério confiabilidade e pode ser vista no apêndice C e a

tabela Apc2 que apresenta as diferenças das avaliações do critério custo unitário e também

pode ser vista no apêndice C.

A partir de então, adotando-se os mesmos critérios generalizados e os mesmos

parâmetros, pode-se obter então as matrizes dos graus de preferência e a matriz dos índices de

preferência que estão tabeladas respectivamente nas tabelas Apc3, Apc4 e Apc5. Pode-se

então obter os fluxos para cada alternativa, como é mostrado na Tabela 5.17.

Tabela 5.17 – Fluxos Das Ações Para O Caso Com Incerteza Em Eta
ACOES Φ+ Φ− Φ

A1 0,3484 0,3916 -0,0432
A2 0,3795 0,0187 0,3608
A3 0,3743 0,0000 0,3743
A4 0,3661 0,0130 0,3531
A5 0,3478 0,0736 0,2741
A6 0,3238 0,1907 0,1332
A7 0,2470 0,3783 -0,1313
A8 0,1442 0,4547 -0,3105
A9 0,0746 0,5090 -0,4344

A10 0,0325 0,6087 -0,5762

Obtêm-se a partir dos fluxos os ordenamentos resultantes, que podem ser melhor

representado pelas 5.11 e 5.13:
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Figura 5.11 – Ranke Das Alternativas Para O Caso De Incerteza Em Eta

Este gráfico tem o mesmo significado que o ordenamento a baixo:

Ordenamento do caso sem incerteza             A3>A4>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Ordenamento do caso de incerteza em eta A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Pode-se perceber que a melhor alternativa continuou sendo a A3 e, de forma geral, as

alternativas que trocaram de ordem com relação ao primeiro caso tinham naquela ocasião

valores muito próximos de fluxos líquidos. Pode-se visualiza estes resultados de forma melhor

através das figuras a baixo, que representam os resultados dos modelos:

Resultado do MODELO II, Pré-ordem parcial, em que as incomparabilidades são

consideradas.

Figura 5.12 – Ordenamento Parcial Para O Caso Com Incerteza Em Eta

Resultado do MODELO I, Pré-ordem completa: todas as alternativas são comparadas

e posicionadas dentro de uma ordem de acordo com os valores de seus fluxos líquidos.
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Figura 5.13 – Ordenamento Completo Para O Caso Com Incerteza Em Eta

Resultado do MODELO III, o plano GAIA: as alternativas têm como coordenadas os

fluxos líquidos relativos a cada critério, os eixos são representações dos critérios.

Comparando-se com o plano GAIA do caso sem incerteza, é lícito concluir que os dois planos

guardam as mesmas informações: as alternativas estão posicionadas bem próximas, quase no

mesmo lugar e os eixos dos critérios sofrem uma pequeno rotação no sentido horário,

deslocando, desta forma, o eixo de decisão. 

Figura 5.14– Plano Gaia Para O Caso De Incerteza Em Eta
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Resultado do MODELO IV - Fazendo-se a simulação para vários intervalos de pesos,

o que corresponde a representação do caso em que o decisor não consegue ou não quer

estipular um valor de peso para cada critério, e analisando-se os ordenamentos para diferentes

intervalos de peso, pode-se obter os seguintes resultados contidos nas Tabelas Apc6 a Apc8.

Se comparados, estes resultados, com os resultados obtidos do caso sem incerteza, pode-se

verificar que os ordenamentos, para intervalos de pesos próximos e mesmo K, guardam, de

forma geral, os mesmos ordenamentos. O que mostra que mesmo na presença de incerteza é

possível se obter resultados consistentes, com o uso da análise Bayesiana.

5.2.3 Aplicação para o Caso de Incerteza em Beta e em Eta

Supondo-se que a única evidência que se tem é saber que os tempos são modelados

por uma weibull, porém não se tem certeza dos valores de ambos os parâmetros beta e Eta.

Neste caso, pode-se novamente fazer uso da metodologia Bayesiana e através de entrevistas

com especialistas levantar as distribuições que representam a incerteza do valor certo destes

parâmetros. Da mesma forma como foi feito no caso anterior, obtém-se as distribuição dos

parâmetros da Weibull, supõe-se que a distribuição dos Etas é a mesma, restando se fazer a

elicitacão para os valores de beta da distribuição Weibull. Deste modo, utilizando-se o

procedimento em que o especialista informa a média e o desvio padrão da curva, afim de se

obter os parâmetros da mesma, obtém-se a distribuição weibull para os betas cujos parâmetros

são:

Tabela 5.18 – Parâmetros Da Distribuição A Priori Do Beta
Parâmetros da Função Weibull

Beta 3,12

Eta 3,4

Coef.cor 0,925347

µ 3,042

σ 9,59

Os valores de custo unitário e de confiabilidade para o caso de incerteza são dados

pelas seguintes expressões, respectivamente 4.5 e 4.9

A partir destas expressões obtém-se os valores das avaliações das alternativas para

ambos os critérios. Tabela 5.19 
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Tabela 5.19  – Avaliação Das Alternativas Para Cada Critério No Caso De Incerteza Em Beta E Em Eta
Alternativas Tp(h) R(tp) Cm(tp)

T1 720 0.993708 0.610297

T2 1440 0.985019 0.326368

T3 2160 0.972166 0.241872

T4 2880 0.95415 0.207771

T5 3600 0.930124 0.194889

T6 4320 0.899483 0.193471

T7 5760 0.817645 0.209724

T8 7200 0.711189 0.239689

T9 7920 0.651212 0.257212

T10 8640 0.588658 0.275444

Similar ao procedimento para o caso anterior, as diferenças dos desempenhos das

alternativas são contabilizados, resultando em duas tabelas: a tabela Apd1 apresenta as

diferenças entre as avaliações do critério Confiabilidade e pode ser vista no apêndice D e a

tabela Apd2 apresenta as diferenças das avaliações do critério Custo unitário e também pode

ser vista no apêndice D.

A partir de então, adotando-se os mesmos critérios generalizados e os mesmos

parâmetros, pode-se obter então as matrizes dos graus de preferência e a matriz dos índices de

preferência.

Que estão tabeladas respectivamente nas tabelas Apd3, Apd4 e Apd5. Pode-se então

obter os fluxos para cada alternativa, como é mostrado na tabela 5.20.

Tabela 5.20– Fluxos Das Alternativas Para O Caso Com Incerteza Em Beta E Em Eta
ACOES Φ+ Φ− Φ

A1 0,369677 0,42 -0,05032

A2 0,394103 0,199764 0,194339

A3 0,383517 0,007769 0,375748

A4 0,384704 0,024511 0,360193

A5 0,3835 0,084219 0,299281

A6 0,363306 0,191523 0,171783

A7 0,286604 0,372036 -0,08543

A8 0,163118 0,455786 -0,29267

A9 0,093316 0,51004 -0,41672

A10 0,051301 0,607499 -0,5562
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Os fluxos líquidos podem ser observados em um gráfico de barras, tornando a

informação da tabela 5.20, muito mais clara.
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Figura 5.15 – Ranke Das Alternativas Para O Caso De Incerteza Em Eta E Em Beta

Pelo uso do MODELO I obtém-se o ordenamento completo seguinte:

Ordenamento do caso com incerteza em beta e eta                          A3>A4>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Ordenamento do caso de incerteza em eta                                        A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Ordenamento do caso sem incerteza                       A3>A4>A5>A2>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Neste caso, a alternativa A3, ainda assim, é a melhor alternativa. A única troca de

posição acontece entre as alternativas A2 e A5 comparando-se ao caso sem incertezas, com

respeito ao caso com incerteza em η as alternativas A2, A4 e A5 permutam suas posições.

Este resultado do MODELO I é melhor representado pela Figura 5.16;

Figura 5.16 – Ordenamento Completo Para O Caso Com Incerteza Em Eta E Em Beta
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Como resultado do MODELO II obtém-se o ordenamento parcial seguinte,

representado pela figura, a baixo:

Figura 5.17- Ordenamento Parcial Para O Caso Com Incerteza Em Beta E Em Eta 

O MODELO IV obtém como resultado diversos ordenamentos provenientes de

intervalos de pesos distintos, que constam nas tabelas Apd6 a Apd8.

Se comparados, estes resultados, com os resultados obtidos do caso sem incerteza e do

caso com incerteza em eta, pode-se verificar que os ordenamentos, para intervalos de pesos

próximos e mesmo K, guardam, de forma geral, as mesmas posições. O que, mais uma vez,

mostra que mesmo na presença de incertezas é possível se obter resultados consistentes.



Capítulo 5 Aplicação Numérica

97

Figura 5.18 – Plano Gaia Para O Caso De Incerteza Em Beta E Em Eta

Como Resultado do MODELO III, tem-se o plano GAIA, que pode ser observado na

Figura 5.18. Comparando-se com os resultados para os casos anteriores, utilizando-se o

mesmo modelo, admite-se a conclusão que os três planos guardam as mesmas informações: as

alternativas estão posicionadas bem próximas, quase no mesmo lugar e os eixos dos critérios

sofrem uma pequeno rotação.

5.2.4 Comentários finais

Pode-se constatar que os resultados dos modelos para os três casos analisados não

sofreram grandes variações, o que mostra que o uso da análise Bayesiana no tratamento das

incertezas quanto aos parâmetros da distribuição dos tempos de falha apresentou-se bastante
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robusto, permitindo, dessa forma, superar a limitação da maioria dos modelos utilizados para

determinação da periodicidade da substituição de equipamentos: a falta de dados.

A decisão do agente de decisão apoiada em um único aspecto é ampliada através do

uso da abordagem multicritério, que permite que mais de um aspecto importante para o

estabelecimento de períodos de manutenção sejam observados, tais como a confiabilidade e o

custo total por unidade de tempo.

Através da variação dos valores de K, observado para diversos intervalos de pesos

tabelados, por exemplo, nas tabelas Apb6 a Apb8 do apêndice B, pode-se verificar que para

valores pequenos de K - o que significa pouca diferença relativa entre os custos de preventiva

e de corretiva – os intervalos de peso são bastante estreitos, ou seja, qualquer variação da

importância dos critérios para o decisor as alternativas já mudam de posição nos

ordenamentos obtidos como resultados dos MODELOS I e II. Os ordenamentos obtidos para

o valor de K pequeno, até 5, têm como melhores alternativas valores de tempos maiores,

quando comparados com os mesmos intervalos de peso obtidos de uma relação de custo K

maior que 11. Isto porque já que não há muita diferença entre ca e cb, não é necessário se

preocupar muito em evitar as corretivas, fazendo-se substituições demasiadas, através de

pequenos intervalos de substituições. O comportamento contrário se dá quando o valor de K

aumenta, sendo recomendado, neste caso, aumentar as freqüências de substituições, além

disso, os intervalos de pesos relativos a ordenamentos distintos ficam mais largos, havendo

uma tolerância maior quanto a pequenas mudanças nos pesos dos critérios. 

Ainda observando-se as tabelas com os ordenamentos por intervalos de pesos,

percebe-se que o peso tem uma importância fundamental nos modelos propostos, visto que,

alternativas de tp que se mostram as piores para determinados valores de peso, muitas vezes,

são as melhores para outros valores. E não é só. As alternativas que disputam o pior lugar,

qualquer que seja o intervalo de peso, sempre é a de menor tempo ou a de maior tempo. Além

disso, pode-se verificar que com a variação dos parâmetros da distribuição dos tempos de

falha β e η , pouco se variaram os ordenamentos, permanecendo-se, quase inalteráveis.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA FUTUROS
TRABALHOS

6.1 Considerações Finais

Os esforços despendidos neste trabalho tiveram como objetivos primordiais a

investigação e o entendimento da importância do estabelecimento de uma política de

substituição de equipamentos, a fim de que fosse possível a proposição de modelos para

substituição de equipamentos, sob um enfoque multicritério receptivo às incertezas existentes

no problema.

Abordada em inúmeros artigos sob enfoques os mais diversos a substituição de

equipamento é assunto de relevo inconteste e merece atenção assaz especial haja vista as

conseqüências e os benefícios que podem trazer, quando mal ou bem planejada esta

substituição.

Entretanto, a despeito das várias abordagens que tratam o assunto, foi constatado no

estudo que são poucas as empresas que se preocupam em utilizar uma estrutura de apoio a

decisão no planejamento da substituição de equipamentos, seja devido a complexidade das

metodologias, pelas limitações destas ou pela falta de preocupação e interesse das empresas

em melhorar o seu negócio.

Neste contexto, apresentaram-se quatro modelos multicritério que fazem uso da

metodologia PROMETHEE para a determinação dos períodos de manutenção preventiva, no

que diz respeito a substituição de equipamentos, podendo-se observar os aspectos importantes

para a decisão quanto a este período e fazer decisões com base na avaliação das alternativas

existentes. Neste trabalho, em particular, foram considerados os critérios custo de manutenção

por unidade de tempo e a confiabilidade.

A análise Bayesiana foi utilizada para prover a possibilidade de uso dos modelos, nas

ocasiões em que não se tem dados o suficiente para a obtenção de uma distribuição ou

estimação de seus parâmetros.

As simulações puderam revelar algumas informações importantes quanto ao processo

de troca ou trade off relativos aos modelos sob as mais diferentes manipulações em seus

parâmetros. Ficou portanto,  evidente que em muitas situações o que parece óbvio ou o que é
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feito com base no “tino administrativo” aponta no sentido oposto a situação de bem estar ou

sucesso empresarial.

6.2 Sugestões para Futuros Trabalhos

É na sensação de trabalho por concluir, haja vista a vastidão deste assunto, que se

anseia em continuar o trabalho e se reconhecem ainda muitos tópicos que poderiam ter sido

aprofundados se a variável tempo não estivesse sendo considerada. Sendo assim, tem-se como

principais sugestões para trabalhos futuros:

• A utilização de metodologia multicritério para a proposição de modelos

atinentes a atividade de substituição de equipamentos em bloco.

• Na ocasião em que se têm poucos dados, porém dignos de serem usados,

sugere-se a utilização da análise Bayesiana combinando-se o conhecimento a

priori com os dados, a fim de se obter uma distribuição a posteriori mais

informativa.

• O processo de elicitação pode ser melhorado, fornecendo distribuições de

probabilidade a priori mais confiáveis, fazendo-se uso de processos de

elicitação mais robustos, conforme Souza (2002).

• A combinação da metodologia de programação matemática com metodologias

multicritério em que estes só resolvem o problema em parte. Neste contexto,

uma sugestão mais específica é a alocação de atividades extras nas datas

disponíveis quando há a substituição. Datas estas, obtidas numa etapa anterior

sob o enfoque multicritério para diversos equipamentos. Sendo assim, o

objetivo é gerar economia de escala numa solução ótima para todas as

atividades.

• A construção de modelos que fazem uso do PROMETHEE III e IV cuja base

está fundamentada em conceitos estocásticos, em que uma ação pode

sobreclassificar outra com uma probabilidade associada. Sem olvidar da

utilização do PROMETHEE V, cujo uso se dá quando existem restrições que

impedem que o ordenamento obtido com outras metodologias seja uma solução

viável. 

• O uso de processos estocásticos combinados com o enfoque multicritério, pode

tratar melhor a incerteza.
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APÊNDICE A - Tabelas da Aplicação dos Modelos no Contexto de
uma Empresa de Distribuição de Energia

Tabela Apa1 – diferenças das avaliações dos pares de alternativas para o critério Confiabilidade
Max 0,81964 A1 A2 A3 A4 A5

Min -0,81964 0,88551 0,61583 0,33909 0,15626 0,06587

A1 0,88551 0,00000 0,26968 0,54642 0,72924 0,81964

A2 0,61583 -0,26968 0,00000 0,27674 0,45956 0,54996

A3 0,33909 -0,54642 -0,27674 0,00000 0,18282 0,27322

A4 0,15626 -0,72924 -0,45956 -0,18282 0,00000 0,09039

A5 0,06587 -0,81964 -0,54996 -0,27322 -0,09039 0,00000

Tabela Apa2 – diferenças das avaliações dos pares de alternativas para o critério Custo Unitário por unitário
por unidade de tempo

Max 0,11443 A1 A2 A3 A4 A5

Min -0,11443 0,65105 0,58158 0,63183 0,67435 0,69600

A1 0,65105 0,00000 0,06947 0,01922 -0,02330 -0,04495

A2 0,58158 -0,06947 0,00000 -0,05026 -0,09277 -0,11443

A3 0,63183 -0,01922 0,05026 0,00000 -0,04252 -0,06417

A4 0,67435 0,02330 0,09277 0,04252 0,00000 -0,02165

A5 0,69600 0,04495 0,11443 0,06417 0,02165 0,00000
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Tabela Apa3  preferências entre os pares de alternativas quanto ao parâmetro confiabilidade
A1 A2 A3 A4 A5

A1 0 1 1 1 1

A2 0 0 1 1 1

A3 0 0 0 1 1

A4 0 0 0 0 1

A5 0 0 0 0 0

Tabela Apa4  preferências entre os pares de alternativas quanto ao parâmetro confiabilidade
A1 A2 A3 A4 A5

A1 0 0 0 0,110049 0,831779

A2 1 0 1 1 1

A3 0 0 0 0,750555 1

A4 0 0 0 0 0,055063

A5 0 0 0 0 0

Tabela Apa5 – π(a,b) das alternativas.
A1 A2 A3 A4 A5

A1 0 0,5 0,5 0,555025 0,915889

A2 0,5 0 1 1 1

A3 0 0 0 0,875277 1

A4 0 0 0 0 0,527531

A5 0 0 0 0 0
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APÊNDICE B - Tabelas de Outras Aplicações Quando não Há
Incerteza

Tabela Apb1 – diferença das avaliações dos pares de alternativas para o critério Confiabilidade
max 0,47705 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,47705 0,99938 0,99571 0,98670 0,97048 0,94557 0,91096 0,81165 0,67719 0,60108 0,52233

A1 0,99938 0,00000 0,00368 0,01268 0,02890 0,05382 0,08842 0,18773 0,32219 0,39830 0,47705

A2 0,99571 -0,00368 0,00000 0,00901 0,02523 0,05014 0,08474 0,18406 0,31851 0,39463 0,47338

A3 0,98670 -0,01268 -0,00901 0,00000 0,01622 0,04113 0,07574 0,17505 0,30951 0,38562 0,46437

A4 0,97048 -0,02890 -0,02523 -0,01622 0,00000 0,02491 0,05952 0,15883 0,29329 0,36940 0,44815

A5 0,94557 -0,05382 -0,05014 -0,04113 -0,02491 0,00000 0,03460 0,13392 0,26837 0,34449 0,42324

A6 0,91096 -0,08842 -0,08474 -0,07574 -0,05952 -0,03460 0,00000 0,09931 0,23377 0,30988 0,38863

A7 0,81165 -0,18773 -0,18406 -0,17505 -0,15883 -0,13392 -0,09931 0,00000 0,13446 0,21057 0,28932

A8 0,67719 -0,32219 -0,31851 -0,30951 -0,29329 -0,26837 -0,23377 -0,13446 0,00000 0,07611 0,15486

A9 0,60108 -0,39830 -0,39463 -0,38562 -0,36940 -0,34449 -0,30988 -0,21057 -0,07611 0,00000 0,07875

A10 0,52233 -0,47705 -0,47338 -0,46437 -0,44815 -0,42324 -0,38863 -0,28932 -0,15486 -0,07875 0,00000

Tabela Apb2– diferença das avaliações dos pares de alternativas para o critério Custo unitário por unidade de
tempo

Max 0,19275 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,19275 0,28174 0,14580 0,10607 0,09183 0,08900 0,09288 0,11391 0,14833 0,16988 0,19411

A1 0,28174 0,00000 0,13594 0,17568 0,18991 0,19275 0,18886 0,16784 0,13342 0,11186 0,08764

A2 0,14580 -0,13594 0,00000 0,03973 0,05397 0,05680 0,05292 0,03190 -0,00252 -0,02408 -0,04831

A3 0,10607 -0,17568 -0,03973 0,00000 0,01423 0,01707 0,01319 -0,00784 -0,04226 -0,06382 -0,08804

A4 0,09183 -0,18991 -0,05397 -0,01423 0,00000 0,00283 -0,00105 -0,02207 -0,05649 -0,07805 -0,10227

A5 0,08900 -0,19275 -0,05680 -0,01707 -0,00283 0,00000 -0,00388 -0,02491 -0,05933 -0,08089 -0,10511

A6 0,09288 -0,18886 -0,05292 -0,01319 0,00105 0,00388 0,00000 -0,02103 -0,05545 -0,07700 -0,10123

A7 0,11391 -0,16784 -0,03190 0,00784 0,02207 0,02491 0,02103 0,00000 -0,03442 -0,05598 -0,08020

A8 0,14833 -0,13342 0,00252 0,04226 0,05649 0,05933 0,05545 0,03442 0,00000 -0,02156 -0,04578

A9 0,16988 -0,11186 0,02408 0,06382 0,07805 0,08089 0,07700 0,05598 0,02156 0,00000 -0,02422

A10 0,19411 -0,08764 0,04831 0,08804 0,10227 0,10511 0,10123 0,08020 0,04578 0,02422 0,00000
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Tabela Apb3- Preferências Entre Os Pares De Alternativas Quanto Ao Parâmetro Confiabilidade
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0,111 0,423 0,855 1 1 1 1

A2 0 0 0 0,065 0,377 0,809 1 1 1 1

A3 0 0 0 0 0,264 0,697 1 1 1 1

A4 0 0 0 0 0,061 0,494 1 1 1 1

A5 0 0 0 0 0 0,183 1 1 1 1

A6 0 0 0 0 0 0 0,991 1 1 1

A7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,701 1

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,734

A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apb4– preferência entre os pares de alternativas quanto ao parâmetro Custo por unidade de tempo.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 0,87220593 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076

A3 1 0 0 0 0 0 0 0,021 0,217 0,437

A4 1 0,127 0 0 0 0 0 0,15 0,346 0,566

A5 1 0,153 0 0 0 0 0 0,176 0,372 0,592

A6 1 0,117 0 0 0 0 0 0,14 0,336 0,557

A7 1 0 0 0 0 0 0 0 0,145 0,365

A8 0,84925389 0 0 0 0 0 0 0 0 0,053

A9 0,65327078 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A10 0,43306887 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apb5– π(a,b) das alternativas.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0,065 0,245 0,496 0,58 0,58 0,58 0,58

A2 0,366 0 0 0,038 0,219 0,469 0,58 0,58 0,58 0,612

A3 0,42 0 0 0 0,153 0,404 0,58 0,589 0,671 0,763

A4 0,42 0,053331029 0 0 0,036 0,287 0,58 0,643 0,725 0,818

A5 0,42 0,064155572 0 0 0 0,106 0,58 0,654 0,736 0,829

A6 0,42 0,049336864 0 0 0 0 0,575 0,639 0,721 0,814

A7 0,42 0 0 0 0 0 0 0,58 0,641 0,733

A8 0,357 0 0 0 0 0 0 0 0,407 0,602

A9 0,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0,426

A10 0,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela Apb6  – Ordenamento para os intervalos de peso com o K igual a cinco 

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

5 Wr [6,77 – 11,96%]
Wc [88,04 – 93,23%]

A4>A5>A3>A6>A7>A8>A9>A10>A2>A1

Wr [11,96% -18,91%]
Wc[81,09 – 88,04]%

A4>A3>A5>A6>A7>A2>A8>A9>A10>A1

Wr[18,91 – 23,19]%
Wc[76,81 – 81,09]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[23,19 – 31,19]%
Wc[68,81 – 78,81]%

A3>A4>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

WR[31,19 – 46,62]%
Wc[53,38 – 68,81]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[46,62 – 67,76]%
Wc[32,24 – 53,38]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A8>A1>A9>A10

Wr[67,76 – 69,75]%
Wc[30,25– 32,24]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8> A9>A10

Wr[69,75 – 81,38]%
Wc[18,62 – 30,25]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[81,38 – 85,09]%
Wc[14,91 – 18,62]%

A3>A2>A4>A1>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[85,09 – 90,91]%
Wc[9,09 – 14,91]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[90,91 – 95,86]%
Wc[4,14 – 9,09]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[95,86 – 98,35]%
Wc[1,65 –4,14]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[98,35 – 100]%
Wc[0 – 1,65]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Tabela Apb7  – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Onze

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [7,16 – 10,44%]
Wc [89,56 – 92,84%]

A4>A5>A6>A3>A7>A2>A8>A9>A10>A1

Wr[10,44 – 24,56]%
Wc[75,44 – 89,56]%

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[24,56 – 27,15]%
Wc[72,85 – 75,44]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[27,15 – 44,29]%
Wc[55,71 – 72,85]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A1>A10

WR[44,29 – 47,09]%
WC[52,91 – 55,71]%

A4>A3>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[47,09 – 44,29]%
Wc[34,69 – 52,91]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

WR[65,31 – 69,19]%
WC[30,81 – 34,69]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[69,19 – 79,47]%
Wc[20,53 – 30,81]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[79,47 – 81,25]%
Wc[18,75 – 20,53]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[81,25 – 90,82]%
Wc[9,18 – 18,75]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[90,82– 96,67]%
Wc[4,33 – 9,18]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[95,67 – 98,37]%
Wc[1,63 – 4,33]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[98,37 –100]%
Wc[0 – 1,63]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10
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Tabela Apb8 – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Dezessete

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

17 Wr [8,21 – 16,42]%
Wc [83,58 – 91,79]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A1>A9>A10

Wr [16,42% -33,56]%
Wc[66,44 – 83,58]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A1>A9>A10

Wr[33,56 – 34,63]%
Wc[65,37 – 66,44]%

A3>4A>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[34,63 – 59,59]%
Wc[40,41 – 65,37]%

A3>A4>A2> A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[59,59 – 67,52]%
Wc[32,48 – 40,41]%

A3>A2>A4> A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[67,52 – 77,36]%
Wc[22,64 – 32,48 ]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[77,36– 80,36]%
Wc[19,64–22,64 ]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[80,36–90,53 ]%
Wc[9,47–19,64 ]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[90,53 – 95,62 ]%
Wc[4,38 – 9,47]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[95,62–98,37 ]%
Wc[1,63– 4,38]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[98,37 – 100]%
Wc[0–1,63 ]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Tabela Apb9   – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Onze e Variação do β  de 20%
para mais

K
Intervalo de variação dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [8,95 – 17,59]%
Wc [82,41 – 91,05]%

A5>A4>A6>A3>A7>A2>A8>A9>A10>A1

Wr [17,59  –  24,86]%
Wc[ 75,14– 82,41]%

A5>A4>A6>A3>A2>A4>A8>A9>A10>A1

Wr[24,86 – 30,61]%
Wc[69,39 – 75,14]%

A5>A4>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[30,61 – 47,53]%
Wc[52,47 – 69,39]%

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A1>A10

Wr[47,53 – 52,22]%
Wc[47,78 – 52,47]%

A4>A5>A3>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[52,22 – 72,69]%
Wc[27,31 – 47,78]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[72,69 – 74,93]%
Wc[25,07– 27,31]%

A4>A3>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[74,93 – 81,64]%
Wc[18,36 – 25,07]%

A3>A4>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[81,64 – 87,10]%
Wc[12,90 – 18,36]%

A3>A4>A2>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[87,10 – 92,65]%
Wc[7,35 – 12,90]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[92,98 – 97,04]%
Wc[2,966 – 7,02]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[97,04 – 98,63]%
Wc[1,37 – 2,96]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[98,63 – 99,62]%
Wc[0,38 – 1,37]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10
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Tabela Apb10   – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Onze e Variação do β   de 20%
para Menos

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [6,58 – 14,07]%
Wc [85,93 – 93,42]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[14,07 – 16,80]%
Wc[83,20 – 85,93]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[16,80 – 22,23]%
Wc[77,77 – 83,20]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[22,23 – 38,20]%
Wc[61,80 – 47,77]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A8>A9>A1>A10

WR[38,20 – 58,06]%
WC[41,94 – 61,80]%

A3>A2>A4>A5>A6>A7> A1>A8>A9 >A10

Wr[58,06 – 62,53]%
Wc[37,47 – 41,94]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

WR[62,53 – 66,83]%
WC[33,17 – 37,47]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[66,83 – 79,67]%
Wc[20,33 – 33,17]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[79,67 – 90,64]%
Wc[9,36 – 20,33]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[90,64 – 95,74]%
Wc[4,26 – 9,36]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[95,74 – 100]%
Wc[0 – 4,26]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Tabela Apb11   –  Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Onze e Variação do η  de 20%
para Mais

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [7,19 – 12,80]%
Wc [87,20 – 92,81]%

A5>A4>A6>A3>A7>A8>A2>A9>A10>A1

Wr[12,80-15,38]%
Wc[84,62-87,20]%

A5>A4>A3>A6>A7>A8>A2>A9>A10>A1

Wr[15,38 – 24,78]%
Wc[75,22 – 84,62]%

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[24,78 – 37,60]%
Wc[62,40 – 75,22]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

WR[37,60 – 47,59]%
WC[52,41 – 62,40]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[47,59 – 57,10]%
Wc[42,90 – 52,41]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[57,10 – 79,77]%
Wc[20,23 – 42,90]%

A3>A4>A2>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[79,77 – 80,90]%
Wc[19,10 – 20,23]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[80,90 – 89,04]%
Wc[10,96 – 19,10]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[89,04 – 90,23]%
Wc[9,77 – 10,96]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[90,23 – 96,40]%
Wc[3,6 – 9,77]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10
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Tabela Apb12  –  Ordenamento Para Os Intervalos De Peso Com O K Igual A Onze e Variação do η  de 20%
para Menos

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [8,01-13,46]%
Wc [86,54-91,99]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[13,46-32,13]%
Wc[67,87-86,54]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[32,13-56,36]%
Wc[43,64-67,87]%

A3>A2>A4>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[56,36-61,16]%
Wc[38,84-43,64]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[61,16-65,92]%
Wc[34,04-38,84]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[65,92-82,52]%
Wc[17,48-34,08]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[82,52-93,22]%
Wc[6,78-17,48]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[93,22-97,56]%
Wc[2,44-6,78]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10
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APÊNDICE C - Tabelas de Outras Aplicações Quando Há Incerteza

em η 

Tabela Apc1– Diferença Das Avaliações Dos Pares De Alternativas Para O Critério Confiabilidade No Caso
De Incerteza Em Eta

Max 0,41724 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,41724 0,99932 0,99538 0,98591 0,96931 0,94464 0,91158 0,82194 0,70809 0,64579 0,58208

A1 0,99932 0,00000 0,00394 0,01341 0,03001 0,05468 0,08775 0,17739 0,29123 0,35353 0,41724

A2 0,99538 -0,00394 0,00000 0,00947 0,02607 0,05075 0,08381 0,17345 0,28730 0,34960 0,41330

A3 0,98591 -0,01341 -0,00947 0,00000 0,01660 0,04128 0,07434 0,16398 0,27783 0,34013 0,40383

A4 0,96931 -0,03001 -0,02607 -0,01660 0,00000 0,02468 0,05774 0,14738 0,26123 0,32353 0,38723

A5 0,94464 -0,05468 -0,05075 -0,04128 -0,02468 0,00000 0,03306 0,12270 0,23655 0,29885 0,36256

A6 0,91158 -0,08775 -0,08381 -0,07434 -0,05774 -0,03306 0,00000 0,08964 0,20349 0,26579 0,32949

A7 0,82194 -0,17739 -0,17345 -0,16398 -0,14738 -0,12270 -0,08964 0,00000 0,11385 0,17615 0,23985

A8 0,70809 -0,29123 -0,28730 -0,27783 -0,26123 -0,23655 -0,20349 -0,11385 0,00000 0,06230 0,12601

A9 0,64579 -0,35353 -0,34960 -0,34013 -0,32353 -0,29885 -0,26579 -0,17615 -0,06230 0,00000 0,06371

A10 0,58208 -0,41724 -0,41330 -0,40383 -0,38723 -0,36256 -0,32949 -0,23985 -0,12601 -0,06371 0,00000

Tabela Apc2– Diferença Das Avaliações Dos Pares De Alternativas Para O Critério Custo No Caso De
Incerteza Em Eta

Max 0,19256 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,19256 0,28218 0,14635 0,10689 0,09276 0,08962 0,09259 0,10917 0,13449 0,14941 0,16551

A1 0,28218 0,00000 0,13583 0,17529 0,18942 0,19256 0,18959 0,17301 0,14769 0,13277 0,11667

A2 0,14635 -0,13583 0,00000 0,03946 0,05359 0,05673 0,05376 0,03718 0,01186 -0,00306 -0,01917

A3 0,10689 -0,17529 -0,03946 0,00000 0,01413 0,01727 0,01430 -0,00228 -0,02760 -0,04252 -0,05862

A4 0,09276 -0,18942 -0,05359 -0,01413 0,00000 0,00314 0,00017 -0,01641 -0,04174 -0,05666 -0,07276

A5 0,08962 -0,19256 -0,05673 -0,01727 -0,00314 0,00000 -0,00297 -0,01955 -0,04487 -0,05979 -0,07589

A6 0,09259 -0,18959 -0,05376 -0,01430 -0,00017 0,00297 0,00000 -0,01658 -0,04190 -0,05682 -0,07293

A7 0,10917 -0,17301 -0,03718 0,00228 0,01641 0,01955 0,01658 0,00000 -0,02532 -0,04024 -0,05634

A8 0,13449 -0,14769 -0,01186 0,02760 0,04174 0,04487 0,04190 0,02532 0,00000 -0,01492 -0,03102

A9 0,14941 -0,13277 0,00306 0,04252 0,05666 0,05979 0,05682 0,04024 0,01492 0,00000 -0,01610

A10 0,16551 -0,11667 0,01917 0,05862 0,07276 0,07589 0,07293 0,05634 0,03102 0,01610 0,00000
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Tabela Apc3- Preferências Entre Os Pares De Alternativas Quanto Ao Parâmetro Confiabilidade No Caso De
Incerteza Em Eta

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0,125 0,434 0,847 1 1 1 1

A2 0 0 0 0,076 0,384 0,798 1 1 1 1

A3 0 0 0 0 0,266 0,679 1 1 1 1

A4 0 0 0 0 0,058 0,472 1 1 1 1

A5 0 0 0 0 0 0,163 1 1 1 1

A6 0 0 0 0 0 0 0,87 1 1 1

A7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,529 1

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,546

A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apc4-  Preferências Entre Os Pares De Alternativas Quanto Ao Parâmetro Custo No Caso De Incerteza
Em Eta

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 0,87118507 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 1 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0,169

A4 1 0,124 0 0 0 0 0 0,016 0,151 0,298

A5 1 0,152 0 0 0 0 0 0,044 0,18 0,326

A6 1 0,125 0 0 0 0 0 0,017 0,153 0,299

A7 1 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,149

A8 0,97896989 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A9 0,84333721 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A10 0,69695667 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apc5– π(a,b) das alternativas no caso de incerteza em Eta.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0,073 0,251 0,491 0,58 0,58 0,58 0,58

A2 0,366 0 0 0,044 0,223 0,463 0,58 0,58 0,58 0,58

A3 0,42 0 0 0 0,154 0,394 0,58 0,58 0,59 0,651

A4 0,42 0,051899243 0 0 0,034 0,274 0,58 0,587 0,644 0,705

A5 0,42 0,063873561 0 0 0 0,095 0,58 0,599 0,656 0,717

A6 0,42 0,052540328 0 0 0 0 0,505 0,587 0,644 0,706

A7 0,42 0 0 0 0 0 0 0,58 0,581 0,642

A8 0,411 0 0 0 0 0 0 0 0,307 0,58

A9 0,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0,317

A10 0,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela Apc6– Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta para K igual a Cinco

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

5 Wr [ 6,83– 11,86%]
Wc [ 88,14 – 93,17 %]

A4>A5>A3>A6>A7>A8>A9>A10>A2>A1

Wr[ 11,86 – 21,48%]
Wc[ 78,52 – 88,14]%

A4>A3>A5>A6>A7>A8>A9>A2>A10>A1

Wr[ 21,48 – 22,16 ]%
Wc[ 77,84 – 78,52 ]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[  22,16 – 33,92 ]%
Wc[ 66,08 – 77,84 ]%

A3>A4>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

WR[ 33,92 – 49,48 ]%
WC[ 50,52 – 66,08 ]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[ 49,48 – 69,41 ]%
Wc[ 30,59 –  50,52]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

WR[ 69,41 – 81,02 ]%
WC[ 18,98 – 30,59 ]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[ 81,02 – 86,04 ]%
Wc[ 13,96 –18,98 ]%

A3>A2>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[ 86,04 – 90,37 ]%
Wc[ 9,63– 13,96 ]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[ 90,37 – 95,57]%
Wc[ 4,43 – 9,63 ]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[ 95,57 – 98,20]%
Wc[ 1,8 – 4,43 ]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[ 98,20 – 100 ]%
Wc[ 0  – 1,8]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Tabela Apc7  – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta para K igual a Onze

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [9,07 – 20,51%]
Wc [79,49 – 90,93%]

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[20,51 – 35,45]%
Wc[64,55 – 79,49]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[35,45 – 39,03]%
Wc[60,97 – 64,55]%

A4>A3>A2>A5>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[39,03 – 54,49]%
Wc[45,51 – 60,97]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A8>A9>A1>A10

WR[54,49 – 68,98]%
Wc[31,02 – 45,51]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1> A7>A8>A9 >A10

Wr[68,98– 69,92]%
Wc[30,38 – 31,02]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

WR[69,62 – 80,88]%
Wc[19,12 – 30,38]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[80,88 – 90,26]%
Wc[9,74 – 19,12]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[90,26– 95,42]%
Wc[4,58 – 9,74]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[95,42 – 98,38]%
Wc[1,62 – 4,58]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[98,38– 100]%
Wc[0 – 1,62]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10
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Tabela Apc8   – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta para K igual a
Dezessete

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

17 Wr [9,29 – 19,70%]
Wc [80,30– 90,71%]

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A1>A10

Wr[19,70 – 35,12]%
Wc[64,88 – 80,30]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A1>A9>A10

Wr[35,12 – 37,93]%
Wc[62,07 – 64,88]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[37,93 – 61,81]%
Wc[38,19 – 62,07]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

WR[61,81 – 66,75]%
Wc[33,25 – 38,19]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[66,75– 78,88]%
Wc[21,12– 33,25]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

WR[78,88 – 79,61]%
Wc[20,39 – 21,12]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[79,61 – 89,78]%
Wc[10,22 – 20,39]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[89,78– 95,20]%
Wc[4,8 – 10,22]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[95,20 – 98,19]%
Wc[1,81 – 4,8]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[98,19– 100]%
Wc[0 – 1,81]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10
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APÊNDICE D - Tabelas de Outras Aplicações Quando Há Incerteza

em β e η

Tabela Apd1– diferença das avaliações dos pares de alternativas para o critério Confiabilidade no caso de
incerteza em Eta e Beta

Max 0,40505 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,40505 0,99371 0,98502 0,97217 0,95415 0,93012 0,89948 0,81765 0,71119 0,65121 0,58866

A1 0,99371 0,00000 0,00869 0,02154 0,03956 0,06358 0,09423 0,17606 0,28252 0,34250 0,40505

A2 0,98502 -0,00869 0,00000 0,01285 0,03087 0,05490 0,08554 0,16737 0,27383 0,33381 0,39636

A3 0,97217 -0,02154 -0,01285 0,00000 0,01802 0,04204 0,07268 0,15452 0,26098 0,32095 0,38351

A4 0,95415 -0,03956 -0,03087 -0,01802 0,00000 0,02403 0,05467 0,13651 0,24296 0,30294 0,36549

A5 0,93012 -0,06358 -0,05490 -0,04204 -0,02403 0,00000 0,03064 0,11248 0,21893 0,27891 0,34147

A6 0,89948 -0,09423 -0,08554 -0,07268 -0,05467 -0,03064 0,00000 0,08184 0,18829 0,24827 0,31083

A7 0,81765 -0,17606 -0,16737 -0,15452 -0,13651 -0,11248 -0,08184 0,00000 0,10646 0,16643 0,22899

A8 0,71119 -0,28252 -0,27383 -0,26098 -0,24296 -0,21893 -0,18829 -0,10646 0,00000 0,05998 0,12253

A9 0,65121 -0,34250 -0,33381 -0,32095 -0,30294 -0,27891 -0,24827 -0,16643 -0,05998 0,00000 0,06255

A10 0,58866 -0,40505 -0,39636 -0,38351 -0,36549 -0,34147 -0,31083 -0,22899 -0,12253 -0,06255 0,00000

Tabela Apd2– Diferença Das Avaliações Dos Pares De Alternativas Para O Critério Confiabilidade No Caso
De Incerteza Em Eta E Beta

Max 0,41683 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Min -0,41683 0,61030 0,32637 0,24187 0,20777 0,19489 0,19347 0,20972 0,23969 0,25721 0,27544

A1 0,61030 0,00000 0,28393 0,36843 0,40253 0,41541 0,41683 0,40057 0,37061 0,35308 0,33485

A2 0,32637 -0,28393 0,00000 0,08450 0,11860 0,13148 0,13290 0,11664 0,08668 0,06916 0,05092

A3 0,24187 -0,36843 -0,08450 0,00000 0,03410 0,04698 0,04840 0,03215 0,00218 -0,01534 -0,03357

A4 0,20777 -0,40253 -0,11860 -0,03410 0,00000 0,01288 0,01430 -0,00195 -0,03192 -0,04944 -0,06767

A5 0,19489 -0,41541 -0,13148 -0,04698 -0,01288 0,00000 0,00142 -0,01483 -0,04480 -0,06232 -0,08055

A6 0,19347 -0,41683 -0,13290 -0,04840 -0,01430 -0,00142 0,00000 -0,01625 -0,04622 -0,06374 -0,08197

A7 0,20972 -0,40057 -0,11664 -0,03215 0,00195 0,01483 0,01625 0,00000 -0,02997 -0,04749 -0,06572

A8 0,23969 -0,37061 -0,08668 -0,00218 0,03192 0,04480 0,04622 0,02997 0,00000 -0,01752 -0,03575

A9 0,25721 -0,35308 -0,06916 0,01534 0,04944 0,06232 0,06374 0,04749 0,01752 0,00000 -0,01823

A10 0,27544 -0,33485 -0,05092 0,03357 0,06767 0,08055 0,08197 0,06572 0,03575 0,01823 0,00000
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Tabela Apd3 preferências entre os pares de alternativas quanto ao parâmetro confiabilidade no caso de
incerteza em Eta e em Beta

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0,019 0,244 0,545 0,928 1 1 1 1

A2 0 0 0 0,136 0,436 0,819 1 1 1 1

A3 0 0 0 0 0,276 0,659 1 1 1 1

A4 0 0 0 0 0,05 0,433 1 1 1 1

A5 0 0 0 0 0 0,133 1 1 1 1

A6 0 0 0 0 0 0 0,773 1 1 1

A7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,532

A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apd4 - preferências entre os pares de alternativas quanto ao parâmetro Custo no caso de incerteza em
Eta e em Beta

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 1 0,405 0 0 0 0 0 0 0 0

A4 1 0,715 0 0 0 0 0 0 0,086 0,252

A5 1 0,832 0,063 0 0 0 0 0,044 0,203 0,369

A6 1 0,845 0,076 0 0 0 0 0,057 0,216 0,382

A7 1 0,697 0 0 0 0 0 0 0,068 0,234

A8 1 0,424 0 0 0 0 0 0 0 0

A9 1 0,265 0 0 0 0 0 0 0 0

A10 1 0,099 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela Apd5 – π(a,b) das alternativas no caso de incerteza em Eta e em Beta.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 0 0 0,011 0,142 0,316 0,538 0,58 0,58 0,58 0,58

A2 0,42 0 0 0,079 0,253 0,475 0,58 0,58 0,58 0,58

A3 0,42 0,169895925 0 0 0,16 0,382 0,58 0,58 0,58 0,58

A4 0,42 0,300097688 0 0 0,029 0,251 0,58 0,58 0,616 0,686

A5 0,42 0,349282883 0,027 0 0 0,077 0,58 0,598 0,665 0,735

A6 0,42 0,354699308 0,032 0 0 0 0,448 0,604 0,671 0,74

A7 0,42 0,292640967 0 0 0 0 0 0,58 0,609 0,678

A8 0,42 0,178228839 0 0 0 0 0 0 0,29 0,58

A9 0,42 0,1113215 0 0 0 0 0 0 0 0,309

A10 0,42 0,041709792 0 0 0 0 0 0 0 0



Apêndice D

121

Tabela Apd6 – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta e Beta para K igual a
Cinco

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

5 Wr [7,12 – 12,33]%
Wc [87,67 – 92,88]%

A5>A6>A4>A7>A8>A9>A10>A3>A2>A1

Wr [12,33% -20,59]%
Wc[ 79,41– 87,67]%

A5>A4>A6>A7>A8>A9>A10>A3>A2>A1

Wr[20,59 – 21,92]%
Wc[78,08 – 79,41]%

A5>A4>A6>A7>A3>A8>A9>A10>A2>A1

Wr[21,92 – 26,28]%
Wc[73,72 – 78,08]%

A4>A5>A6>A7>A3>A8>A9>A10>A2>A1

Wr[26,28 – 39,43]%
Wc[60,57 – 73,72]%

A4>A5>A6>A3>A7>A8>A9>A10>A2>A1

Wr[39,43 – 51,53]%
Wc[48,47 – 60,57]%

A4>A5>A3>A6>A7>A8>A9>A2>A10>A1

Wr[51,53 – 55,16]%
Wc[44,84– 48,47]%

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A1>A8> A9>A10

Wr[55,16 – 65,26]%
Wc[34,74 – 44,84]%

A4>A3>A5>A6>A2>A1>A7>A8> A9>A10

Wr[65,26 – 69,65]%
Wc[30,35 – 34,74]%

A4>A3>A5>A2>A6>A1>A7>A8> A9>A10

Wr[69,65 – 73,21]%
Wc[26,79 – 30,35]%

A4>A3>A5>A2>A1>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[73,21 – 76,84]%
Wc[23,16 – 26,79]%

A3>A4>A5>A2>A1>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[79,39 – 86,40]%
Wc[13,60 –20,61]%

A3>A4>A2>A5>A1>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[86,95 – 88,67]%
Wc[11,33 – 13,05]%

A3>A2>A1>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[88,67 – 91,34]%
Wc[8,66 – 11,33]%

A3>A1>A2>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[91,34 – 92,61]%
Wc[7,39 – 8,66]%

A1>A3>A2>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Wr[92,61 – 100]%
Wc[0 – 7,39]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8> A9>A10

Tabela Apd7 – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta e Beta para K igual a
Onze

K
Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

11 Wr [9,07 – 20,51%]
Wc [79,99 – 90,93%]

A4>A5>A3>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[20,51 – 35,45]%
Wc[64,55 – 79,49]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[35,45 – 39,03]%
Wc[60,97 – 64,55]%

A4>A3>A2>A5>A6>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[39,03 – 54,49]%
Wc[45,51 – 60,97]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A8>A9>A1>A10

Wr[54,49 – 68,98]%
Wc[31,02 – 45,51]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[68,98 – 69,62]%
Wc[30,38 – 31,02]%

A3>A2>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[69,62 – 80,88]%
Wc[19,12 – 30,38]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[80,88 – 90,26]%
Wc[9,74 – 19,12]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[90,26 – 95,42]%
Wc[4,58 – 9,74]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10

Wr[98,38 – 100]%
Wc[0 – 1,62]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6> A7>A8>A9 >A10
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Tabela Apd8 – Ordenamento Para Os Intervalos De Peso No Caso De Incerteza Em Eta e Beta para K igual a
Dezessete

K

Intervalo de variacão dos pesos dos critérios Ordenamento

17 Wr [9,29 – 19,70]%
Wc[80,30 – 90,71]%

A4>A3>A5>A6>A2>A7>A8>A9>A10>A1

Wr[19,70 – 35,12]%
Wc[64,88 –80,30]%

A4>A3>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[35,12 – 37,93]%
Wc[62,07 – 64,88]%

A3>A4>A5>A2>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[37,93 – 61,81]%
Wc[38,19 – 62,07]%

A3>A4>A2>A5>A6>A7>A1>A8>A9>A10

Wr[61,81 – 66,75]%
Wc[33,25 – 38,19]%

A3>A2>A4>A5>A6>A1>A7>A8>A9>A10

Wr[66,75– 78,88]%
Wc[21,12 – 33,25]

A3>A2>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[78,88 – 79,61]%
Wc[20,39 – 21,12]%

A2>A3>A4>A5>A1>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[79,61 – 89,78]%
Wc[10,22 – 20,39]%

A2>A3>A4>A1>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[89,78 – 95,20]%
Wc[4,80 – 10,22]%

A2>A3>A1>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[95,20 – 98,19]%
Wc[1,81 – 4,08]%

A2>A1>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10

Wr[98,19 – 100]%
Wc[0 – 1,81]%

A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8>A9>A10



Anexos

123

ANEXOS

Tabela A1 - Critério Gerais para o PROMETHEE – Representação Gráfica
1 – critério usual 

não há parâmetro a ser

definido

2 – quasi-critério 

defini-se o parâmetro q (limite

de indiferença)

3 – limite de preferência

define-se o parâmetro p (limite

de preferência)

1 F(a,b)

fj (a) - fj (b)

0

1
 F(a,b)
fj (a) - fj (b)
0

1
 F(a,b)
fj (a) - fj (b)
0

q

p
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4 – pseudo-critério

define-se os parâmetros q (limite

de indiferença) e p (limite de

preferência)

5 – área de indiferença

define-se os parâmetros q

(limite de indiferença) e p

(limite de preferência)

6 – critério Gaussiano

O desvio padrão deve ser fixado
1
 F(a,b)
fj (a) - fj (b)
0

1
 F(a,b)
fj (a) - fj (b)
0

1
 F(a,b)
fj (a) - fj (b)
0

q
 p
q
 p
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Tabela A2 - Critério Gerais para o PROMETHEE

1 – critério usual

não há parâmetro a ser

definido

fj (a) – fj (b) > 0

fj (a).- fj (b) ≤ 0

Fj(a,b) = 1

Fj(a,b) = 0

2 – quase-critério 

defini-se o parâmetro q

(limite de indiferença)

fj (a) - fj (b) > q

fj (a) – gj (b) ≤ q

Fj(a,b) = 1

Fj(a,b) = 0

3 – limite de preferência

define-se o parâmetro p

(limite de preferência)

fj (a) - fj (b) > p

fj (a) - fj (b) ≤ p

fj (a) - fj (b) ≤ 0

Fj(a,b) = 1

Fj(a,b) = p
 (b) fj-(a). fj

Fj(a,b) = 0

4 – pseudo-critério

define-se os parâmetros q

(limite de indiferença) e p

(limite de preferência)

| fj (a) – fj (b)| > p

q < | fj (a) - fj (b)| ≤ p

| fj (a) – fj (b)| ≤ q

Fj(a,b) = 1

Fj(a,b) = ½

Fj(a,b) = 0

5 – área de indiferença

define-se os parâmetros q

(limite de indiferença) e p

(limite de preferência)

| fj (a) – fj (b)| > p

q < | fj (a) - fj (b)| ≤ p

| fj (a) – fj (b)| ≤ q

Fj(a,b) = 1

Fj(a,b) = (|fj (a) - fj (b)| -

q)/(p-q)

Fj(a,b) = 0

6 – critério Gaussiano

O desvio padrão deve ser

fixado

fj (a) – fj (b)> 0

fj (a) - fj (b) ≤ 0

A preferencia aumenta

segundo uma distribuição

normal

Fj(a,b) = 0
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