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RESUMO 

Devido ao acirrado mercado de exploração de petróleo as empresas do setor têm 

buscado consideráveis investimentos em novas tecnologias para obterem uma maior 

otimização na suas atividades e melhor gerenciamento da produção de petróleo. Para terem 

uma melhor noção do potencial de produção essa empresam têm investido no 

desenvolvimento e utilização de sensores ópticos em poços de petróleo. Por ser uma nova 

tecnologia são escassos os trabalhos que avaliem a confiabilidade de sensores ópticos nas 

condições operacionais em poços de produção. Nesta dissertação será utilizada uma 

metodologia Bayesiana para fazer uma análise da confiabilidade desses sensores nas 

condições usuais baseado em resultados dos tempos de falha obtidos com a aplicação de testes 

acelerados de vida. Será utilizada a opinião do especialista para encontrarmos os valores dos 

parâmetros da distribuição a priori da taxa de falha transformada como também será utilizado 

o procedimento Markov Chain Monte Carlo (MCMC) para se obter a distribuição a posteriori 

da taxa de falha transformada. Com a obtenção da distribuição a posteriori da taxa de falha 

transformada pode-se inferir sobre a confiabilidade dos sensores ópticos nas condições 

normais de operação. 

 

Palavras Chave: Confiabilidade, Testes Acelerados de vida, Análise Bayesiana.
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ABSTRACT 

Because of the competitor market on oil exploration the companies of the sector have 

researched big assaulting on new technologies which the aim is obtain a more stimulate 

activities and a better management of the oil’s production. To have a more accurate notion of 

the production’s potential, these companies have invested in the development and in the 

utilization of optic sensors inside oil-wells. Because it is a new technology it is very hard to 

evaluate the reliability of these optic sensors in the operation conditions inside of the Oil-

Wells. In this dissertation it will be used a Bayesian’s methodology to do a reliability analyses 

of these optic sensors in the useful conditions based on failure times results from the 

accelerated life applied tests. It will be used the specialist’s opinion to find the parameters 

distribution values in function of the failure rate transformed as well as it will be used Markov 

Chain Monte Carlo( MCMC) proceeding  to obtain the distribution after the fail rate has been 

transformed. Once obtained the distribution after the failure rate transformed one can deduce 

about the Reliability of the optic sensors in normal operation conditions. 

 

 

 
Key Words: Reliability, Accelerated life testing, BayesianAnalysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

A produção petroleira no Brasil desempenha um importante papel no desenvolvimento 

tecnológico de ponta para o progresso do país. Isto ocorre devido ao grande investimento que 

está sendo empregado nesta área, necessário decorrente da acirrada competitividade com as 

grandes empresas multinacionais que exploram a extração de petróleo. Este contexto tem-se 

materializado após a abertura do mercado de exploração o qual se caracteriza pela necessidade 

de investimento em todas as áreas que gerem diferenciais competitivos, inclusive no que tange 

a questão da monitoração dos poços de petróleo para uma maior eficácia na produção do 

petróleo como também na redução de custos associados à produção. 

O monitoramento em tempo real da temperatura e pressão do fluido em poços de 

produção é crucial para o controle da produção de petróleo principalmente em poços de 

produção marítimos, pois, com esse monitoramento há uma maior eficácia tanto no que esta 

relacionada à questão de manutenabilidade dos poços como também no volume extraído no 

campo de petróleo. Com isso, para se obter esse controle nos poços de produção é de suma 

importância à utilização de sensores ópticos para um melhor acompanhamento das reais 

condições de pressão e de temperatura do poço. Tal procedimento de inclusão dessa 

tecnologia de sensores ópticos nos poços de produção de petróleo é chamado de completação 

inteligente, devido ao acompanhamento real das condições do processo de produção 

(COOPETRÓLEO, 2004). 

Outras tecnologias para monitoramento das condições de produção de poços de petróleo 

tem sido desenvolvidas, porém não apresentaram resultados satisfatórios. Por exemplo, 

sensores eletrônicos como os medidores de pressão de quartzo, permitem unicamente a 

medida de um simples ponto e são limitados em intervalos de operação de temperaturas altas, 

possuindo baixa confiabilidade em ambientes insalubres.  Por conta dessa limitação imposta 

aos medidores de pressão de quartzo estão sendo utilizados componentes ópticos passivos 

baseados em redes de fibras Bragg, ver Nellen et al. (2003). Esta tecnologia oferece um 

número inerente de vantagens, tal como, a possibilidade de medições quase distribuídas ao 

longo de uma simples fibra, restabelecendo um sinal passivo de longa distância. Uma outra 

vantagem é operar em intervalos de altas temperaturas.  

Porém, a funcionalidade e a confiabilidade em um longo tempo de missão desta nova 

tecnologia sob as condições insalubres nos poços, com altas temperaturas e pressões, é uma 

preocupação nas operações de produção de petróleo e devem ser analisados. Assim, os 

sensores de pressão e temperatura baseados em redes Bragg em fibra ópticas para aplicações 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

2 

em poços devem ser testados (ensaiadas) para que se possa estimar a confiabilidade desta 

nova tecnologia sob as condições esperadas de uso nos poços de produção por um 

determinado tempo operacional. Pelo alto custo associado a cada teste envolvendo os 

sensores, opta-se por testes acelerados para poder antecipar o aparecimento de modos de 

falhas e com isso obter os tempos de falhas em condições aceleradas. A partir desses dados, 

parte-se para a inferência a respeito da confiabilidade dos sensores nas condições normais de 

operação, ou seja, nas condições em que irão operar nos poços de produção.  

Há vários trabalhos desenvolvidos na área de testes acelerados de vida, tais como Loo-

Ching et al. (2002) que mostraram um planejamento do testes acelerados de vida 

considerando três níveis de estresse constante.  Outros trabalhos abordam o uso da 

análise Bayesiana nos testes acelerados de vida tal como o conceituado trabalho de Chaloner 

& Larntz (1992) e Sarhan (2003) que estabelece estimativas Bayesianas empíricas para um 

modelo de confiabilidade exponencial. Entretanto, no contexto de estimação da confiabilidade 

para esta nova tecnologia de sensores ópticos nas atividades de produção de petróleos, não há 

uma abordagem significativa na literatura, limitando-se a trabalhos que apenas abordam a 

confiabilidade da fibra óptica (Nellen et al. 2003). 

1.1. Justificativa 

 Decorrente da grande competitividade que está o mercado petrolífero mundial, 

decorrente das empresas buscarem ganhar novos mercados reduzir seus custos e 

consequentemente aumentar seus lucros, as empresas buscam desenvolver algo que as 

diferencie das demais para poderem minimizar seus custos e obter uma maior participação no 

mercado. Logo, um estudo a respeito da confiabilidade dessa nova tecnologia que utiliza 

sensores com redes de Bragg em fibra óptica para o monitoramento das condições 

operacionais dos poços de petróleo é necessário para com isso chegar a um produto sensor 

cada vez mais confiável e que traga um maior retorno financeiro à empresa. Decorrente de ser 

uma nova tecnologia ainda em fase de desenvolvimento há uma escassez de informações 

sobre o desempenho da confiabilidade dos sensores ópticos, não havendo ainda dados de 

campo. Esta situação tem levado a utilização de apenas fontes de dados subjetivos como a 

opinião de especialistas. Para contornar esta situação, uma maneira de obtenção de dados para 

a análise da confiabilidade dos sensores ópticos é através da utilização de testes acelerados, 

pois com isso podemos ter a antecipação de modos de falha como também a redução do 

tempo execução dos testes. Devido à incerteza a respeito do comportamento operacional do 

sensor objeto de análise, será usado o protocolo de teste step-stress progrevisso para termos o 
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adiantamento da ocorrência de modos de falha. Note, pois, se o sensor fosse submetido apenas 

a estresse constante resultaria no prolongamento dos testes e a possibilidade de se ter uma 

grande quantidade de sensores censurados (não falhos). Deve-se ainda ressaltar que pelo 

contexto da aplicação dos testes acelerados e pelo alto custo associado à experimentação dos 

sensores não se têm muitas unidades a serem testadas. Desta forma é fundamental o uso de 

análise Bayesiana, pois, métodos de aplicação de inferência da estatística clássica seriam 

inviáveis devido a pouca quantidade de informações disponíveis e ainda de elevado grau de 

censura, o que resultaria em estimadores de máximaverossimilhança viesados, Meyer (1983).  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Obter uma estimativa da confiabilidade dos sensores ópticos de pressão e temperatura 

sob condições normais de operação utilizando informações provenientes de testes acelerados 

de vida. Devido ao fato dos sensores ópticos ainda estarem nos primórdios de sua utilização 

em poços de produção de petróleo e fornecerem considerável vantagem estratégica as 

empresas operadoras de campos de produção, na literatura são escassos os estudos que 

abordem atributos de confiabilidade ligados ao produto. Da mesma forma há uma escassez de 

dados de campo (uso efetivo do produto) provenientes desses sensores que justifique uma 

abordagem estatisticamente significativa sobre métricas de confiabilidade do sensor. Por conta 

do alto custo dos sensores e por conta da esperada robustez dos mesmos serão empregados 

testes acelerados de vida para a antecipação e obtenção de tempos de falha para com isso 

estimar a confiabilidade dos sensores nas condições usuais de operação.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.   Planejar Testes Acelerados de Vida para os Sensores Ópticos. 

2. Obtenção dos tempos até falhar com a execução dos Testes Acelerados de Vida 

Quantitativos. 

3.  Estimar a confiabilidade dos sensores baseados nos tempos de falha e censurados obtidos 

sob as condições aceleradas.  

4. Estimar a confiabilidade dos sensores nas condições normais de operação 

5. Verificar se a revisão do sensor óptico testado e analisado neste trabalho apresenta 

satisfatório desempenho em confiabilidade para as condições operacionais esperadas, 

condições essas estabelecidas nos patamares de temperatura na ordem de 130 ° C e 9000 

psi.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fabricantes estão se conscientizando de que uma baixa confiabilidade de seus produtos 

acarreta altos custos de reparo (correção do problema) durante os prazos de vigência das 

garantias, assim como a perda da imagem da empresa através da insatisfação dos clientes. 

Por esta razão e devido ao mercado competidor que está oferecendo aos clientes prazos de 

garantia cada vez maiores, fabricantes estão estudando e aplicando os métodos da engenharia 

da confiabilidade, a fim de melhorar a confiabilidade de seus produtos e também para poder 

prever o tempo permitido e os gastos envolvidos com as garantias. 

Segundo O’Connor (1988), confiabilidade é o estudo sobre as falhas que podem ocorrer 

com o produto durante o seu ciclo de vida, ou seja, não é um simples cálculo da taxa de falha 

ou da probabilidade de um componente ou sistema falhar, mas sim a procura, análise, 

avaliação e correção de todas as falhas que podem ocorrer com o produto, em todo o seu ciclo 

de vida. 

Embora existam várias definições sobre confiabilidade, a mais utilizada é: “confiabilidade 

é a probabilidade de que um item desempenhe a sua função pretendida sem falhar, sob 

determinadas condições especificadas e por um determinado período de tempo especificado”. 

O exemplo a seguir esclarece esta definição. 

Um produto pode possuir uma confiabilidade de 99,9% durante algumas horas e em 

determinadas condições como: a uma dada temperatura ambiente, pressão atmosférica e 

umidade, isento de poeiras, com baixas vibrações e com uma utilização correta por parte do 

usuário. Se qualquer uma destas condições variarem, normalmente a confiabilidade do 

produto também varia. Portanto confiabilidade não é apenas a probabilidade de um item não 

falhar, mas também o estudo de todos os fatores que contribuem para a ocorrência da falha. 

Engenharia da confiabilidade consiste da aplicação de um programa de confiabilidade. 

Um programa de confiabilidade consiste da realização de várias tarefas durante cada fase do 

ciclo de vida do produto, desde o projeto conceitual até a fase de suporte à manutenção, com o 

objetivo de entregar ao cliente um produto confiável. Existem várias normas como a norma 

militar americana (MIL-STD-785), a norma Inglesa (BS-5760 Reliability of Systems, 

Equipments and Components, British Standards Institution), e a norma internacional IEC-300 

(Management Dependability International Eletrotechnical Commission), Strandeberg (1991). 

Estas são normas que propõem programas de gerenciamento da confiabilidade para cada fase 

do ciclo de vida do produto. Estas normas estão sendo questionadas hoje quanto a sua 

validade para produtos comerciais, visto que elas foram desenvolvidas para o propósito militar 
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e para produtos complexos, Sharma (1995). Por isso é encontrado uma grande variedade de 

procedimentos adotados por várias empresas como o proposto pela General Motors, Blache & 

Shrivastava (1994), e pela SAE (Society of Automotive Engineers), Stracener & Brencman 

(1991). 

Como foi dito anteriormente, existem diversas tarefas que são utilizadas durante as várias 

fases do ciclo de vida, quando se adota confiabilidade em nível de sistemas.  

A confiabilidade de um produto é fortemente influenciada pelas decisões feitas durante a 

fase de projeto. Deficiências de projeto afetam todos os itens produzidos e são mais caras de 

corrigir conforme o desenvolvimento do produto progride. Muitas vezes não é econômico 

mudar um projeto quando a produção já começou. Portanto é essencial que métodos de 

projeto sejam usados de maneira a minimizar a possibilidade de falha. 

Previsão é um processo para estimar a confiabilidade de um projeto antes da sua real 

operação. Os métodos normalmente utilizados segundo Priest (1988), são: 

Método do número de componentes: É um método simples baseado na estimativa do 

número de componentes para cada subsistema. O número total de componentes é sumarizado, 

e então a confiabilidade é calculada através de regras em série ou paralelo, utilizando as taxas 

de falha de cada componente do sistema. 

Método da similaridade de projeto: Este método utiliza avaliações comparativas para 

desenvolver informações sobre os dados de taxa de falha de componentes similares. A 

confiabilidade deste método depende do nível de similaridade dos dois componentes. 

Método da análise de estresse: Este método leva em conta os efeitos do ambiente 

operacional e outros estresses na taxa de falha de um componente. Este método exige 

informação do projeto detalhado, dos fatores de aplicação ambiental, e informações da 

confiabilidade do componente. Cada taxa de falha é baseada em uma análise deste estresse 

para a aplicação particular do projeto, método esse que será utilizado nesta dissertação. 

A meta do planejamento de um Teste de Vida Acelerado é produzir informações a 

respeito de atributos inerentes ao produto com a antecipação do aparecimento de modos de 

falha de produtos com alta confiabilidade de maneira significante. Sendo assim o 

planejamento de Testes Acelerados de Vida envolve a seleção de variáveis independentes, 

também chamadas variáveis e estresse, tal com Temperatura, Pressão, Vibração, etc.; que 

definem o ambiente operacional e a determinação de níveis de testes ótimos para essas 

variáveis com finalidade de obter ambientes acelerados por um caminho ideal (Chaloner and 

Larntz, 1992; Khamis, 1997). 
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Com isso os testes acelerados têm se tornado bastante popular para as indústrias nos dias 

de hoje devido à necessidade de obter dados de vida rapidamente. Testes de vida para 

produtos sob níveis altos de estresse sem a introdução de modos de falhas adicionais podem 

providenciar significativas economias tanto de tempo como também de dinheiro.  A análise 

correta dos dados colhidos da aplicação de testes de vida acelerados irão produzir parâmetros 

e outras informações sobre o tempo de vida do produto em condições normais de uso. 

Tradicionalmente, análise dos dados de vida envolve a análise de dados sobre tempo de 

falha (de um produto, sistema ou componente) obtidos sobre condições normais de operação 

com a finalidade de quantificar as características de vida do produto sistema ou componente. 

Em muitas situações e por muitas razões, dados sobre a vida ou dados sobre o tempo de falha 

de um determinado produto são muito difíceis se não impossíveis de serem obtidos. Há muitas 

razões para estas dificuldades das quais podemos incluir o longo tempo de vida dos produtos 

fabricados hoje em dia, o pequeno período de tempo entre o desenvolvimento do produto e o 

seu lançamento no mercado e o desafio de testar os produtos que são usados continuamente 

sobre condições normais de operação. Dadas estas dificuldades e a necessidade de observarem 

falhas do produto para entender melhor seus modos de falhas e suas características de vida, 

profissionais de confiabilidade tem tentado formular métodos para forçar que esses produtos 

apresentem falhas mais rapidamente quando comparado sob condições normais de uso. Em 

outras palavras eles têm se esforçados para acelerar o aparecimento de falhas. Durante anos o 

termo Teste de Vida Acelerado tem sido usado para descrever todas essas práticas. 

Testes acelerados de vida podem ser formulados para uma variedade de fatores como, 

por exemplo, temperatura, umidade, voltagem, pressão, vibração e/ou combinação desses 

estresses para acelerar o aparecimento de mecanismos de falhas. A escolha dos fatores a serem 

acelerados e ou seus níveis deve ser feita de tal forma que induzam o aparecimento de modos 

de falha sob essas condições, mas sem que haja a introdução de modos de falhas que nunca 

irão ocorrer no produto sob condições normais de operação. Pode-se planejamento de 

experimento para se ter um maior conhecimento da influência dos fatores e dos níveis de 

estresse na estimação da confiabilidade. Normalmente esses níveis estarão acima dos limites 

de especificação do produto, mas abaixo dos limites de projeto conforme a figura 2.1 abaixo. 
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Limites Destrutivos 

 

Limites de Projeto 

Limites de Operação Normal 

(especificações) 

 

Limites de Projeto 

Limites Destrutivos 

 

Figura 2.1 Limites de um determinado estresse. 

 

Durante os estágios iniciais de desenvolvimento de um produto, a elevada incerteza 

quanto aos modos de falha predominantes, mecanismos e causas, é um desafio cujo impacto 

no comportamento da confiabilidade esperado do produto final deve ser dirimido (Droguett et 

al. (2004)). Como conseqüência, é comum o conhecimento apenas parcial dos estresses 

relevantes e/ou dos seus respectivos níveis e limites. Dentro deste contexto, testes múltiplos 

qualitativos em uma pequena amostra podem ser formulados com a finalidade de determinar 

os estresses apropriados juntamente com seus níveis. É ainda importante notar que a 

experiência adquirida durante a fase de testes qualitativos pode auxiliar na determinação dos 

estresses apropriados. 

A duração de um teste de vida esta relacionada com os níveis em que os estresses são 

aplicados ao produto. É intuitivo que quanto mais elevado o nível de um determinado estresse, 

menor será a duração do teste. Porém, tem-se uma maior incerteza na extrapolação para as 

condições normais de uso à medida que se distancia dessas condições. Testes Acelerado de 

Vida envolvem a aceleração do aparecimento de falhas com o simples propósito de quantificar 

as características de vida do produto em condições normais de uso. 

Existem diversos tipos de testes acelerados onde cada tipo de teste tem sido chamado 

um teste acelerado produzindo diferentes informações a respeito do produto e os mecanismos 

de falhas. Geralmente testes acelerados podem ser divididos em três tipos distintos, Nelson 

(1980): 

 

Estresse 
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• Testes Qualitativos, 

• ESS, Burn-in, 

• Testes Acelerados de Vida Quantitativos.  

 

Os Testes Qualitativos são testes que produzem informações de falhas (ou modos de 

falhas) unicamente. Eles têm sido denominados por muitos nomes entre eles Testes Elefante, 

Testes de Tortura e HALT. Os testes Qualitativos têm sido executados em pequenas amostras 

com o produto submetido a níveis severos de estresse para um determinado número de 

estresse ou para um estresse variando com o tempo. Se o espécime não apresentar nenhum 

modo de falha passa no teste. Aliás, ações apropriadas irão ser tomadas para melhorar o 

planejamento do produto com a finalidade de eliminar as causas de falhas. Testes Qualitativos 

são usados preliminarmente para revelar prováveis modos de falhas. Porém se o mesmo não 

for apropriadamente executado poderá causar falha no produto que dificilmente irão ocorre 

sobre condições normais de uso.  

Podemos destacar um benefício com o uso dos Testes Qualitativos que é o incremento 

na confiabilidade do produto com a identificação e correção de prováveis modos de falhas, 

porém, o uso do mesmo não nos proporciona uma noção da confiabilidade do produto sobre 

condições normais de operação. 

 Um dos Testes Qualitativos que vem sendo muito empregado nos dias atuais devido ao 

alto grau de robustez dos produtos fabricados atualmente é o HALT. 

A proliferação dos testes de vida acelerados (HALT) tem sido dramático durante os 

últimos anos. HALT tem conduzido por um caminho alternativo por conta da produção de 

produtos que são extremamente robustos e que não falham em um determinado período. 

Podemos dizer que o processo HALT é o resultado da evolução do velho processo 

Environmental Stress Screen (ESS); o mesmo é adotado com diferentes nomes que foram 

utilizados em diversos ambientes de trabalho.  

Algumas empresas têm produzido consideráveis mudanças na melhoria da qualidade 

dos produtos nos últimos anos, sendo que este melhoramento tem levado a ilusão de muitas 

empresas. 

Freqüentemente essas empresas têm encontrado novos métodos para realizarem 

profundas mudanças na confiabilidade dos produtos, porém uma ou outra tem publicado 
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pouco ou nenhuma coisa a respeito. Felizmente algumas delas que obtiveram sucesso têm 

compartilhado seus resultados e publicados.   

No processo HALT encontra-se tanto o estresse simples como o de múltiplas fases, que 

será aplicado ao produto a fim de descobrir modos de falhas, o que lhe caracteriza como um 

teste qualitativo, ou seja, não estamos interessados em mensurar o tempo de falha ou outra 

característica do produto, mas apenas identificar os modos de falhas, e após a identificação, os 

defeitos são então analisados identificando a causa principal e com isso medidas corretivas 

serão implementadas. 

Por conta da aplicação do método HALT pode-se obter produtos cada vez mais robustos, 

pois com a identificação dos modos de falhas e a sua respectiva correção à confiabilidade do 

produto terá um aumento considerável. 

 Todos os defeitos que são encontrados durante a aplicação do HALT são inseridos em 

um banco de dados com todas as informações pertinentes, como as ocorrências, as descrições 

de falhas, a causa principal, etc. Os dados podem ser usados para fazer uma medida da 

robustez do produto antes de liberá-lo para a produção. 

O HALT possui três fases distintas: 

1 – Pré-HALT: Durante esta fase os engenheiros de teste e os inventores são preparados para 

executar o HALT. Tipicamente uma ou mais reuniões podem ser agendadas para discutir o 

progresso e colocar os dados a fim de iniciar o HALT. 

 

2 – HALT: Durante esta fase, o HALT é executado de acordo com os planos e procedimentos 

que foram formulados durante as reuniões que ocorreram na fase Pré-HALT.  

 

3 – Pós-HALT: Em poucos dias após a distribuição das informações do HALT, o mesmo 

grupo que se reuniu durante a fase Pré-HALT irá agora discutir as saídas descobertas durante a 

aplicação do HALT. É altamente recomendado que o HALT completo ou parcial seja listado 

para verificar as ações corretivas, podendo uma saída ter sido corrigida e com isso uma outra 

tenha sido criada. Há algumas perguntas que pode-se fazer a respeito do HALT, Como 

formular HALT? Quais os benéficos e as desvantagens na aplicação do HALT? 

1 – HALT é formulado tal que um produto e o processo de produção sejam maduros na 

introdução do produto no mercado, enquanto o projeto e tempo de desenvolvimento são 

conservados no mínimo. Um projeto de desenvolvimento para um produto robusto é de 

grande satisfação para os consumidores, que irá reduzir sensivelmente os serviços de custos e 

a competitividade. 
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2 – Na adição do aumento na confiabilidade, HALT tem proporcionado uma diminuição dos 

custos e também vantagens competitivas. Mais uma vantagem da aplicação do HALT é que a 

liberação do produto para a linha de produção pode ser antecipada, essa virtude é suficiente 

para introduzir seus produtos no mercado antes da concorrência com isso irá usualmente 

abranger uma maior parte do mercado. Eles podem consequentemente dispor de um preço que 

os outros concorrentes terão que se adequar.  A única desvantagem do HALT é o custo do 

capital de investimento envolvido. O figura 2.2 mostra a aplicação do procedimento de 

desenvolvimento de um produto pelo método tradicional como também pela aplicação do 

HALT, percebe-se que com a aplicação do HALT no processo de manufatura do produto, 

representados pelas etapas de desenvolvimento DVT1, .... , DVTn, o mesmo é preliminarmente 

lançado no mercado quando comparado com o método tradicional, pois com a antecipação da 

descoberta de modos de falhas e consequentemente sua correção o lançamento do produto 

pode ser antecipado, e também a rápida queda dos custos quando o produto é lançado no 

mercado, devido às correções feita nos modos de falha apresentados na aplicação do HALT, o 

produto irá ter uma maior confiabilidade e com isso terão um menor custo com assistência 

técnica quando comparado com o método de desenvolvimento tradicional, acarretando na 

economia expressa no figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Representação Gráfica do Comparativo entre o Procedimento de Desenvolvimento HALT e 
Tradicional. 
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 O melhor período para executar um HALT é durante o estágio inicial de 

desenvolvimento do produto. O equipamento de estresse que será utilizado na aplicação do 

HALT irá incorporar a mais recente tecnologia no tocante ao fato da elevação dos níveis de 

estresse utilizados para a antecipação das taxas de falhas, níveis esses que estão relacionados a 

fatores físicos como temperatura, pressão, vibração, etc. 

 O segundo tipo de teste acelerado consiste no ESS e testes Burn-in. O 

ESS(Enviromental Stress Screening) é um processo que envolve a aplicação de estímulos 

ambientais no produto(usualmente produtos eletrônicos ou eletromecânicos) em uma base 

acelerada. O estímulo em um teste ESS pode-se ser incluído ciclo térmico, vibração aleatória, 

estresse elétrico, etc. O objetivo do ESS é expor, identificar e eliminar defeitos latentes que 

não podem ser detectados por uma inspeção visual ou testes elétricos, mas que irão causar 

falhas em um determinado campo. ESS é formulado em uma população completa e não 

envolve amostragem. 

O teste acelerado Bur-in pode ser entendido como um caso especial do ESS, é um teste 

formulado com o propósito de filtrar ou eliminar defeitos marginais. Defeitos marginais são 

defeitos inerentes ou defeitos resultantes de anormalidades de fabricação como causa do 

tempo e falhas de estresse dependente, assim como o ESS o teste acelerado Burn-in é 

formulado na população inteira. 

Testes Acelerados Vida Quantitativos diferem dos métodos de Teste Qualitativo 

descritos anteriormente, os Testes Quantitativos são formulados para quantificar as 

características de vida de produtos, componentes ou sistemas sob condições normais de uso, 

ou seja, nas condições ambientais que irá operar, e com isso produzir informações sobre a 

confiabilidade do produto. Sobre informações de confiabilidade pode-se incluir a 

determinação da probabilidade de ocorrência de falhas do produto sob condições normais de 

uso, vida média sob condições normais e projetar retornos e custos de garantia. 

Testes acelerados de vida quantitativos podem ser representados por "Aceleração na 

Taxa de Uso" ou "Aceleração por Alto Estresse". Ambos os tipos de estresse são formulados 

para obtenção de dados de falhas em uma condição acelerada. Para produtos que não operam 

continuamente, pode-se acelerar o tempo a fim de induzir o aparecimento de falhas pelo teste 

contínuo deste produto. Isto é chamado "Aceleração na Taxa de Uso". Para produtos em que o 

uso da “Aceleração na Taxa de Uso” se torna inviável pode-se aplicar níveis de estresse que 

excedem os níveis que o produto irá encontrar em condições normais de uso e usar o tempo de 

falha obtido desta maneira para extrapolar a condições normais de uso. Isto é chamado 

"Aceleração por Alto Estresse". 
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Para produtos que não operam continuamente sob condições normais de uso, se as 

unidades são testadas continuamente, obtém-se falhas precocemente quando comparado em 

condições normais de uso. Dados obtidos através desta aceleração usual podem ser analisados 

com os mesmos métodos usados para analisar dados de tempo de falha regular. A limitação do 

método "Aceleração na Taxa de Uso" é em produtos que operam continuamente em condições 

normais de uso, como, por exemplo, medidores ópticos.  

Para esses produtos que operam continuamente usamos a "Aceleração por Alto 

Estresse". Para produtos com uso muito alto ou contínuo a prática de testes acelerados para 

estimular o aparecimento de falhas em testes de vida é recomendado. Isto é acompanhado pela 

aplicação de estresse(s) que excedem o(s) estresse(es) que o produto irá encontrar em 

condições normais de operação. Os tempos de falhas obtidos sob essas condições de estresse 

são usados para se fazer inferência a respeito de atributos de confiabilidade nas condições 

normais de uso. 

Teste Acelerado de Vida podem ser formulados em alta ou baixa temperatura, 

umidade, voltagem, pressão, vibração e/ou combinação de estresse para acelerar o 

aparecimento de mecanismos de falhas. Estresse em teste acelerado de vida e os seus níveis 

serão escolhidos para que seja induzido o aparecimento de modos de falhas sob essas 

condições, mas sem que sejam introduzidos modos de falhas que nunca irão ocorrer no 

produto em condições normais de operação. Normalmente esses níveis de estresse estarão 

acima dos limites de especificação do produto, mas abaixo dos limites de projeto. 

Esta escolha do estresse bem como os níveis de estresse e o processo de planejamento 

do experimento é de muita importância. Se esses estresse ou limites são desconhecidos, testes 

múltiplos em uma pequena amostra podem ser formulados com a finalidade de determinar os 

estresses apropriados juntamente com seus níveis. 

Informações da fase de testes qualitativos de um processo de desenvolvimento do 

produto normal podem nos auxiliar na determinação dos estresses apropriados. Propor o uso 

da Metodologia de Planejamento de Experimento é também crucial neste passo. 

É claro que o estresse usado em um teste acelerado de vida em altos níveis irá diminuir 

a duração da aplicação do teste. Porém tem-se uma maior incerteza na extrapolação para 

condições normais de uso à medida que distanciamos dessas condições. 

Pode-se enfatizar o uso de um tipo de Teste Acelerado de Vida Quantitativo que é o 

Step-Stress. 

Em step stress o produto é submetido sucessivamente a níveis altos de estresse. Um 

produto é primeiramente submetido a um específico ambiente de estresse constante por um 
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período de tempo, se não ocorrer nenhuma falha o mesmo é submetido a um ambiente de 

estresse mais alto por um período de tempo. O ambiente de estresse aplicado ao espécime 

aumenta passo a passo até a ocorrência de falhas. Usualmente todos os espécimes seguirão o 

mesmo padrão específico dos níveis de estresse e tempo de teste. Algumas vezes diferentes 

padrões são aplicados para diferentes produtos.  

A vantagem principal com relação ao uso do teste step stress é que falhas rapidamente 

irão ocorrer, pois o aumento nos níveis do estresse aplicado no teste acarreta isto. Para os 

estatísticos torna-se uma situação favorável com essa antecipação das falhas obtidas, sendo 

assim obterão estimativas para o modelo e a vida do produto, enquanto que engenheiros 

esperam encontrar poucas falhas sugerindo que o produto é confiável. Um rápido 

aparecimento de falhas não garante uma maior precisão das estimativas. Um teste acelerado 

de estresse constante com poucas ocorrências de falhas usualmente ira proporcionar uma 

maior precisão que um teste step-stress curto onde todos os produtos falham. Rigorosamente 

falando o tempo total do teste (assumindo todos os espécimes) determina a precisão e não o 

número de falhas. 

A grande desvantagem da aplicação dos testes step-stress é a maior dificuldade para 

estimar a confiabilidade do produto em teste, pois, muitos produtos quando estão operando 

funcionam em certo patamar de estresse constante e não em patamares de estresse crescente 

ou decrescente, ou seja, step-stress. 

O modelo mais adequado leva em consideração o calculo do efeito acumulativo da 

exposição de sucessivos estresses. Além disso, o modelo também produz uma estimativa do 

tempo de vida sob estresse constante. Sendo que o mesmo será mais complexo do que o 

empregado em testes com estresse constante. Porém testes de estresse constantes são 

geralmente recomendados com relação aos testes de step stress para a realização de estimativa 

da confiabilidade. Mais uma desvantagem dos testes de step-stress é que modos de falhas 

ocorreram em altos níveis de estresse que diferem dos níveis de uso em condições normais. 
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3. METODOLOGIA EMPREGADA 

Durante o desenvolvimento de um novo produto, confiabilidade é um atributo 

fundamental para a avaliação do desempenho do mesmo. A escassez de dados é, entretanto, 

uma característica freqüentemente encontrada durante as diversas fases envolvidas no 

desenvolvimento do produto. Diversas razões podem ser identificadas, entre elas se destacam: 

 

• Dificuldade em obter dados de falha significativos para o produto 

sob condições normais de operação 

• Velocidade no avanço tecnológico que requer coleta de dados em curtos 

períodos de tempo antes que o produto em desenvolvimento se torne obsoleto; 

• Pressões para alcançar prazos e limitações de orçamento 

Dessa forma, torna-se imperativo utiliza técnicas de obtenção de dados, tais como 

testes de vida acelerado para obter uma estimativa da confiabilidade do produto em 

desenvolvimento. 

A metodologia apresentada nesta dissertação e proposta por (DROGUETT el al. 2004), 

possibilita que a equipe de desenvolvimento incorpore considerações de confiabilidade no 

projeto de produtos, mesmo nas circunstâncias em que dados referentes ao produto em 

desenvolvimento sejam escassos ou inexistentes. Isto é alcançado pela realização de 

avaliações da confiabilidade do produto baseadas em dados disponíveis de versões anteriores 

do mesmo produto ou mesmo de produtos diferentes, porém similares. Considerando que 

esses produtos tipicamente possuem características de confiabilidade semelhantes, os dados 

obtidos podem ser considerados (parcialmente) relevantes para a estimativa da confiabilidade 

do novo produto. Este processo requer que correções sejam efetuadas baseadas nos impactos 

esperados das modificações de projeto introduzidas. Da mesma forma, dados provenientes de 

testes (sob condições aceleradas ou normas de uso) de protótipos são incorporados nas 

avaliações de confiabilidade, considerando para tanto a eficácia das alterações corretivas de 

projeto sobre as falhas observadas durante os testes. 

As análises de confiabilidade segundo a metodologia proposta são realizadas 

utilizando técnicas Bayesiana de análise de dados. O comportamento de confiabilidade do 

produto é modelado via a distribuição Exponencial. A metodologia então fornece estimativas 

de diversas métricas de confiabilidade como, por exemplo, taxa de falha e função de 
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confiabilidade e incertezas associadas (relacionadas aos intervalos de variação da métrica 

considerada). 

Antes de iniciarmos a descrição da metodologia de avaliação da confiabilidade dos 

sensores de pressão e temperatura, o teorema de Bayes, sob o qual a metodologia é 

fundamentada, é brevemente discutido a seguir. 

 

3.1 Estudo sobre o Teorema de Bayes. 

 
 
Em 1963 o Reverendo Thomas Bayes demonstrou um procedimento bastante 

importante para se calcular a probabilidade de um evento dado que um outro tenha ocorrido. 

O seu método esta baseado na partição do espaço amostral em diversos subconjuntos cujas 

probabilidades sejam conhecidas e em seguida trabalha com as probabilidades condicionais. A 

famosa regra de Bayes, como é conhecida, permite que se ajuste uma probabilidade à priori 

(conhecida) de um dado evento com a utilização de novas evidências envolvendo um outro 

evento que apresenta relação de dependência com o primeiro. A figura 3.1 a seguir dá uma 

visão gráfica de como se pode aplicar o método.  

 

  

Figura 3.1. Partição do Espaço Amostral para o Cálculo das Probabilidades Condicionais. 

 

No exemplo ilustrado na figura 3.1 é possível pela regra de Bayes obter a 

probabilidade condicional de qualquer evento Ai da partição e das probabilidades condicionais 

de B dado Ai para todos os Ai’s da partição. As probabilidades de A1, A2, A3 e A4, os 

A1
A3

A4

A2

B
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elementos da partição, bem como a probabilidade B, correspondem às suas respectivas áreas 

divididas pela área do espaço amostral. 

Suponha-se que após examinar um sistema, um engenheiro verifique que o sistema 

pode estar em um dos quatro graus de degradação, a saber: leve, moderada, crítica e 

irreversível.  Estes quatro graus correspondem aos elementos da partição. Pela sua experiência 

no desenvolvimento do sistema, o engenheiro atribui probabilidades a cada um dos graus de 

degradação do sistema. São as chamadas probabilidades a priori. Deseja-se confirmar o seu 

conhecimento ele requisita uma análise mais detalhada do nível de degradação do sistema. O 

resultado desta análise corresponderá ao evento B, os possíveis resultados terão suas 

probabilidades afetadas (condicionais) pelo estado de degradação do sistema. Estas 

probabilidades são conhecidas e caracterizam a sensibilidade do método. 

De posse do resultado da análise o engenheiro pode calcular a probabilidade de o 

sistema encontrar-se em um determinado grau de degradação, combinando, através da regra 

de Bayes, este resultado com a sua avaliação inicial. 

Uma vez que B ocorreu, isto é, uma vez sabendo-se o resultado da análise, as 

probabilidades dos diversos graus de degradação corresponderão às áreas das interseções com 

B, divididas pela área de B, e não mais pela área total do espaço amostral. O que está fora de 

B não mais interessa, pois o resultado da análise descartou essas possibilidades. O novo 

espaço amostral é B. Desta forma as probabilidades iniciais podem ser revistas e se obter 

então um diagnóstico mais preciso. 

A teoria de Bayes ultimamente está sendo muita utilizada no âmbito da confiabilidade, 

pois engenheiros e projetistas são freqüentemente deparados com situações caracterizadas 

pela falta de dados relevantes para a avaliação da confiabilidade de produtos.  Esta situação é 

ainda mais acentuada nas etapas em que o produto encontra-se em desenvolvimento, por 

exemplo, se apenas algumas unidades podem ser testadas até falharem devido ao alto custo 

das mesmas ou restrições impostas por prazos de produção, os tradicionais métodos gráficos 

(papeis de probabilidade), ou mesmo procedimentos da estatística clássica não são muito úteis 

na avaliação da confiabilidade do produto. Em geral os intervalos de confiança são muito 

largos assim resultando em uso limitado dos resultados obtidos. 

As dificuldades encontradas na utilização de métodos estatísticos tradicionais tem sido 

de grande parte os responsáveis pelo grande sucesso da avaliação de confiabilidade através do 

método Bayesiano. O método é extremamente útil em confiabilidade e tem experimentado de 
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grande popularidade em todas às áreas de aplicações estatísticas.  Assim, através da 

aplicação da análise Bayesiana de confiabilidade é possível para o engenheiro usar 

informações provenientes de fontes distintas, como handbooks e opiniões de especialistas, na 

formulação de uma distribuição de probabilidade de algum parâmetro de interesse. Para um 

dado parâmetro, por exemplo, a taxa de falha, os resultados podem ser sistematicamente 

atualizados à medida que novas informações se tornam disponíveis. 

Uma simples visão do teorema de Bayes é apresentada através da teoria da 

probabilidade. Considere que estamos interessados em um determinado evento A, como por 

exemplo, o nível da confiabilidade a ser atingido por um equipamento, e que o evento E 

represente alguma nova informação relevante à avaliação de A, como o resultado de um teste. 

Então o teorema de Bayes estabelece que a probabilidade do evento A antes de obter-se a nova 

informação E, é a probabilidade de observar a evidência E caso o evento A ocorresse. Ou seja, 

 

)()/()/( APAEPEAP ∗≅    (1) 

 

onde P(A) é conhecida como probabilidade a priori de A, isto é, antes de se tomar 

conhecimento de E; P(E/A) é a probabilidade a posteriori de A, isto é, após termos obtido a 

nova informação representada por E. Logo P(A/E) representa a nova probabilidade atualizada 

sobre o evento A uma vez obtido a informação adicional E relevante ao evento A. 

 Em geral, interessa-se na avaliação de atributos de confiabilidade ou parâmetros 

contínuos, com taxa de falha ou o parâmetro de forma da distribuição Exponencial. Na forma 

continua o teorema de Bayes fica: 

( ) ( ) ( )θπθθπ *// ELE ≅   (2) 

onde θ  é algum parâmetro de interesse. Como anteriormente ( )θπ  é a distribuição a priori 

sobre θ  representando a totalidade da informação disponível ao engenheiro sobre o parâmetro 

de interesse antes de observar a nova evidência E (como resultados de teste); L(E/θ ) é 

análoga a P(E/A) no caso discreto também conhecido como função de verossimilhança. Até 

recentemente a falta de expressões fechadas para a distribuição a posteriori restringiu 

severamente o uso da análise Bayesiana em resolução de assuntos complexos. Porém, com o 

avanço da metodologia Cadeias de Markov Monte Carlo (MCMC) por (Casella e George, 

1992), que não requere expressões fechadas para a distribuição a posteriori, do uso do 
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paradigma Bayesiano tem se tornado um método viável de estimação. Na seção 3.2.5 aborda-

se mais detalhadamente o conceito de Cadeias de Markov Monte Carlo devido a sua 

importância na aplicação da análise Bayesiana. 

 

3.2 Descrição da Metodologia para Avaliação da Confiabilidade dos 
Sensores Ópticos de Pressão e Temperatura. 

Interessa-se em estimar a confiabilidade dos sensores ópticos Pressão-Temperatura ao 

longo do seu processo de desenvolvimento. Em outras palavras, deseja-se obter estimativas de 

sua confiabilidade baseadas em dados provenientes de testes acelerados de vida.  Considera-se 

que o comportamento de falha dos sensores é um processo dependente do tempo, o qual inclui 

reparos ou substituições de componentes após a ocorrência de uma falha. Já para os objetivos, 

assumi-se que o tempo de reparo e métricas de disponibilidade não é de interesse.  Considera-

se ainda que, para cada intervalo de tempo, os dados disponíveis correspondem a uma 

população homogênea, i.e. uma taxa de falha constante é considerada em cada intervalo de 

tempo. Note que a taxa de falha do sensor (produto) pode variar através dos intervalos de 

tempo, e esta variação é capturada através do uso de uma distribuição de probabilidade do 

tempo até falhar com taxa de falha variável no tempo. 

A metodologia aqui empregada foi originalmente proposta por Droguett et al. (2004). 

Nesta seção a mesma é discutida no contexto dos sensores ópticos de Pressão e Temperatura. 

A metodologia é elaborada para permitir a avaliação do comportamento da confiabilidade dos 

sensores ainda no estágio de projeto de seu ciclo de vida. A pesar da escassez de dados 

provenientes dos sensores em questão, é em geral possível encontrar fontes de dados 

alternativas que, mesmo sendo relevantes, fornecem informações a partir da qual podem ser 

obtidas avaliações da confiabilidade do produto em desenvolvimento. 

 Por exemplo, em muitas situações práticas, projetos de produtos tipicamente evoluem 

com uma série de projetos que são gradualmente colocados em operação. Apesar de que a 

confiabilidade dos produtos nas distintas etapas desse processo evolutivo não serem 

necessariamente idênticas, os projetos iniciais ou anteriores certamente fornecem indicações 

significativas sobre o comportamento da confiabilidade de produtos futuros, baseando-se no 

fato de que o projeto manufatura e operação são razoavelmente semelhantes. Desta forma,  

deseja-se obter uma avaliação de confiabilidade do novo sensor o comportamento da 
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confiabilidade de produtos existentes pode, portanto servir de valiosa fonte de evidência, 

sempre que as diferenças entre projetos dos produtos sejam devidamente observadas. 

 

3.2.1. Uso da Metodologia da Avaliação de Produtos em Desenvolvimento 

 
A metodologia de avaliação da confiabilidade consiste em examinar e analisar a 

evidência relevante em ordem cronológica. Para estimar a confiabilidade dos sensores em 

desenvolvimento, uma avaliação de confiabilidade base é inicialmente estabelecida a partir de 

dados de unidades do produto mais representativo já em uso ou mesmo ainda em fases de 

testes. Em seguida, a metodologia leva a equipe de desenvolvimento a analisar quaisquer 

versões intermediárias do produto, se existir, processo este que atua como uma ponte 

conectando o produto base e o produto de interesse. Finalmente, analisa-se a evidência do 

produto de interesse. 

 
 
 

3.2.2. Tipos de Dados 

 
A metodologia permite a utilização de diversos tipos de dados na obtenção de estimativas 

de confiabilidade. Estes tipos de evidências incluem tanto testes sob condições normais ou 

aceleradas de uso, como também dados de campo e opiniões de especialista. 

De fato, a primeira fonte de dados consiste, em geral, de dados de campo que são 

coletados para as unidades do produto que já têm sido colocadas em operação. No contexto 

dos sensores, os dados de campo correspondem ao tempo operacional acumulado de unidades 

em uso, ou ao tempo total até a falha de unidades do produto. É importante notar que os dados 

de campo podem ser obtidos a partir de diferentes revisões do produto em desenvolvimento 

ou mesmo de produtos anteriores a este. Entretanto, o desenvolvimento dos sensores encontra-

se em sua fase embrionária no sentido de que não há revisões anteriores ou mesmo apenas 

similares em desenvolvimento. Em outras palavras, trata-se da avaliação de confiabilidade do 

produto base para o qual não há experiência de campo ou de testes acumulada. 

Uma segunda fonte de evidência consiste dos dados de teste que são obtidos a partir de 

testes de vida sob condições normais ou aceleradas de uso. Estes registros contêm os tempos 
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acumulados para testes que foram terminados com a observância de falha ou sem a ocorrência 

de falha (testes suspensos). Este tipo de dado está disponível para revisões do produto que já 

estão em uso como também para revisões que ainda se encontram na fase de projeto, mas para 

as quais há protótipos disponíveis para testes. No caso dos sensores, dados provenientes de 

Testes Acelerados de Vida Quantitativos se constituem na única fonte de evidência disponível. 

Como será mostrado nas seções subseqüentes, a avaliação da confiabilidade dos sensores 

ópticos de Pressão e Temperatura será baseada apenas nesse tipo de evidência. 

 A Terceira fonte de evidência corresponde a avaliações de engenheiros (e opinião de 

outros especialistas) sobre o impacto na confiabilidade de modificações de projeto planejada. 

A mensuração do impacto na confiabilidade pode ser baseada na fração de taxa de falha ou na 

fração de tempo de falha. Por exemplo, a razão de taxa de falha Fr é definida como:  

AtualodutodofalhadeTaxa
odutoNovodofalhadeTaxaFr

Pr
Pr

=  (3) 

 

Onde Fr =1 indica que não há mudanças, Fr < 1 indica melhoria, e Fr > 1 indica piora 

(degradação). A incerteza sobre o valor de Fr é discutida pelo uso de uma distribuição de 

probabilidade e posteriormente simplificada para uma distribuição discreta de três pontos 

conhecidos como a melhor estimativa, a estimativa pessimista e a estimativa otimista. 

 

3.2.3 Descrição da Análise de Confiabilidade 

O procedimento de análise de confiabilidade decompõe o problema da avaliação da 

confiabilidade do sensor em um número de etapas que representam estágios na evolução do 

projeto do mesmo. Cada etapa de análise consiste em uma análise Bayesiana e corresponde a 

um determinado estágio no processo de evolução do projeto do produto. Desta forma, através 

do uso das fontes de dados descritas na seção anterior, uma determinada função de 

confiabilidade é estimada em cada etapa da análise. 

O resultado do processo de estimação em cada etapa consiste de distribuições de 

incerteza sobre a taxa de falha ou da confiabilidade em função do tempo. Diferentes percentis 

da distribuição de incerteza podem se estimados, tais como 5°, 50° , e 95° percentis da 

distribuição π(λ(t)) (veja Figura 3.2). Note que os resultados são gerados a partir das 

estimativas de confiabilidade obtidas para esta como ponto de partida para a próxima etapa na 

evolução do projeto. Também, em cada etapa, são aplicadas transformações nas funções de 
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confiabilidade correspondente a inclusão nestas estimativas de dados de protótipos à medida 

que os mesmos se tornam disponíveis. 

As etapas da análise representando a evolução de projeto dos sensores em 

desenvolvimento estão ilustradas na Figura 3.2. A primeira etapa no fluxo de análise consiste 

em estabelecer a avaliação de confiabilidade base. Geralmente, esta análise é efetuada 

utilizando-se dados referentes à revisão do produto mais recente e mais relevante ao produto 

em desenvolvimento e que também já esteja em uso (no campo ou em fase de teste) quando 

disponível. Como revisão do produto utilizado como base e o atual produto em 

desenvolvimento apresentam diferenças de projetos, deve-se usar um fator de relevância, 

cujos valores estão entre 0 e 1, os dados obtidos de unidades do produto base. Ou seja, fatores 

de relevância são utilizados para indicar o grau de aplicabilidade de conjuntos de dados de 

comparação quando utilizados na estimativa da confiabilidade de um novo produto. Note que 

um determinado fator de relevância entre as características de projeto do produto para o qual 

os dados foram obtidos e as do novo produto. Esta similaridade pode ser obtida não só entre o 

novo produto e versões anteriores do mesmo, mas também como relação a produtos 

semelhantes (não necessariamente pertencentes ao mesmo produto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Etapas na análise de confiabilidade de produtos em desenvolvimento. 

 

Prosseguindo no fluxo de análise, a Figura 3.2 ilustra a situação na qual há três etapas de 

desenvolvimento do projeto do produto, as quais estão separadas por linhas pontilhadas.  

Como em cada etapa há três fontes de dados tem-se que três distintos passos na análise 

são possíveis. O passo indicado por “Mudanças de Projeto” modifica o resultado da etapa 
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anterior (confiabilidade do produto base) correspondente aos impactos esperados das 

mudanças de projeto incorporadas na revisão atual do produto com relação ao produto base. 

 Devido ao fato de que esta nova tecnologia de sensores ópticos nunca ter sido submetida 

a testes acelerados, a análise da confiabilidade ficará resumida, de acordo com a figura 3.2. 

Somente aos dados provenientes da utilização de Testes Acelerados de Vida do Produto Base, 

ou seja, a primeira geração de sensores ópticos de Pressão e Temperatura. Isso decorre do fato 

de se tratar de um produto pioneiro não dispomos de informações de versões anteriores bem 

como procedentes da utilização dos sensores em campo. Será abordada posteriormente a 

descrição do modelo utilizado, no qual a verossimilhança está baseada nos tempos de falhas 

provenientes da utilização dos testes Acelerados de Vida.  Em estudos posteriores as 

informações obtidas nesta fase de desenvolvimento dos sensores podem ser utilizadas no 

estudo da confiabilidade de versões posteriores, haja vista, que devido à flexibilidade do 

modelo Bayesiano estas informações podem servir como distribuição a priori na análise da 

confiabilidade da versão posterior. Com isso justificando as etapas de desenvolvimento 

apresentadas na figura 3.2. 

 Antes de discutir o modelo para os dados obtidos via teste acelerados, torna-se 

necessária a introdução de alguns conceitos referentes ao procedimento MCMC. 

 
 

3.2.4 Distribuição de Probabilidade Exponencial 

Uma das principais distribuições de probabilidade usada no estudo da confiabilidade 

de equipamentos, principalmente eletrônicos, para modelar o tempo de falha é a distribuição 

Exponencial. A distribuição Exponencial poder ser caracterizada por várias maneiras, porém a 

maneira mais simples é supor que a taxa de falha é constante, isto é H(t) = α. Uma 

conseqüência imediata da hipótese é que a função de densidade de probabilidade (fdp) 

associada a duração até falhar T seja dada por: 

 

( ) tetf αα −=     t >0.  (4). 

A recíproca disto é também imediata, pois se f(t) tiver a forma acima então a 

confiabilidade ( ) ( ) tetFtR α−=−=1  e com isso: 

( ) ( )
( ) α==
tR
tftH  (5). 
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Para muitos tipos de equipamentos a hipótese que conduz à lei de falhas exponenciais 

não é somente intuitivamente sugestiva, mas de fato é confirmada pela evidência empírica. 

Tomamos por exemplo: o fato de que é bastante razoável que um fusível seja “ tão bom 

quanto novo” enquanto estiver ainda funcionando. Isto é, se o fusível não tiver fundido, estará 

praticamente no estado novo. Em casos como esse o uso da distribuição Exponencial é 

adequado para a modelagem do tempo de falha do produto em análise. 

Com tudo uma ressalva dever ser incluída, pois há muitas situações em que as 

hipóteses básicas que levam à distribuição Exponencial não serão satisfeitas. Por exemplo, se 

um pedaço de aço for submetido a esforço continuado haverá obviamente alguma 

deterioração, devendo ser utilizado um outro modelo que não seja o Exponencial, Meyer 

(1983). 

 

 

3.2.5 Cadeias de Markov Monte Carlo 

 

Iremos abordar aqui os métodos Cadeias de Markov Monte Carlo que simulam amostras 

de algumas distribuições complexas de interesse. São chamadas de aproximação MCMC por 

causa do uso de valores das amostras geradas para gerar aleatoriamente o valor da próxima 

amostra, gerando uma cadeia de Markov. 

Métodos MCMC têm suas raízes no algoritmo de Metropolis (Metropolis e Ulam 1949, 

Metropolis et al., 1953) uma ferramenta usada pelos físicos para calcularem integrais 

complexas expressando elas como valor esperado de algumas distribuições e então estimando 

estas esperanças pelas amostras originarias destas distribuições. 

 

3.2.5.2. Integração de Monte Carlo 

A original aproximação de Monte Carlo foi um método desenvolvido pelos físicos para 

geração de números aleatórios com finalidade de calcularem integrais. Suponhamos que 

estamos interessados no cálculo da integral 

     dxxh
b

a∫ )(     (6) 

se podermos decompor h(x) no produto de uma função f(x) e a função de densidade de 

probabilidade p(x) definida em todo o intervalo (a,b), então temos que  
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tal que a integral pode ser expressa com a expectância de f(x) em toda a densidade p(x). Como 

nós extrairmos um grande número de variáveis aleatórias nxx ,,1 …  de uma densidade p(x) 

então,  
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isto é “referido” como a integral de Monte Carlo.  

 Integração de Monte Carlo pode ser usada para aproximações da distribuição a 

posteriori (ou posteriori marginal) requeridas em uma análise Bayesiana. Considerando a 

integral 

∫= dxxpxyfyI )()\()(  (9) 

que é aproximada por: 
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onde os ix  são as extrações da densidade p(x) e o erro padrão estimado é dada por: 
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3.2.5.3. Cadeia de Markov 

Considerando que a variável aleatória Xt denota o valor de uma variável aleatória no 

tempo t, e seja o “espaço de estado” referente a um conjunto de possíveis valores de X. A 

variável aleatória é um processo de Markov se as probabilidades de transição entre diferentes 

valores no “espaço de estado” dependem unicamente do estado atual da variável aleatória, isto 

é: 

( ) ( )itjtitkjt sXsXPsXsXsX ====== ++ \,,\Pr 101 …   (12) 
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Para uma variável aleatória Markoviana a única informação referente ao passado 

necessária para prever o futuro é o estado atual da variável aleatória, “conhecendo o valor dos 

estados iniciais não muda as probabilidades de transição”. Uma cadeia de Markov refere-se “a 

uma seqüência de variáveis (X0, . . . , Xn) definida mais “criticamente” pelas probabilidades de 

transição (ou núcleo de transição),  P(i,j) = P(i→j), tal que a probabilidade que um processo 

no espaço de estado si mover para o estado sj em um simples passo é: 

)\Pr()(),( 1 itjt sXsXjiPjiP ===→= +   (13) 

Geralmente usa-se a notação P(i→j) para explicitar uma mudança de i para j então define-se: 

P(i,j) = P(i→j)        (14) 

Seja      )Pr()( jtj sXt ==π  (15) 

Denota a probabilidade que a cadeia está no estado j e no tempo t e seja que π(t) denota o 

novo vetor de probabilidades do “espaço de estado no passo t”. Iniciamos a cadeia pela 

especificação do vetor inicial π(0) frequentemente todos os elementos de π(0) são zeros 

exceto para um único elemento que é igual a um, correspondendo ao inicio do processo em 

um particular estado. Com o progresso da cadeia os valores das probabilidades são estendidos 

para fora de todos os possíveis estados. 

 A probabilidade de que a cadeia esteve no estado si no temo t+1 é dada pela equação de 

Chapman-Kolomogrov com a soma de todas as probabilidades do inicio em um particular 

estado até o passo corrente e a probabilidade de transição daquele estado para o estado si, 

                         ( ) ( )∑ ====

==+

+

+

ktktit

iti

sXsXsX
sXt

Pr*\Pr
)Pr()1(

1

1π
  (16) 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑ =→=
k

k
k

k tikPtikP ππ ,  

 

Sucessivas interações das equações de Chapman-Kolomogrov descrevem a evolução 

da cadeia. 

 Podemos escrever mais compactamente as equações de Chapman-Kolomogrov em 

matriz. Defini-se a matriz de probabilidades de transição P com a matriz cujo i,j-ésimo 

elemento é P(i,j) a probabilidade de mover do estado i para o estado j, P(i→j). 

A equação de Chapman-Kolomogrov resulta: 

( ) ( )Ptt ππ =+1  (17) 
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Usando a forma de matriz nós imediatamente vemos que para poucas interações a equação de 

Chapman-Kolomogrov  fica: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) 22)2(1 PtPPtPtt −=−=−= ππππ   (18) 

Continuando com essa interação teremos: 

( ) ( ) tPt 0ππ =   (19) 

Definindo a probabilidade de transição no n-ésimo passo como n
jip ,  como a probabilidade que 

o processo está em um estado j dado que iniciou no estado i n passos depois, isto é, 

    ( ) ( )itjnt
n

ij sXsXp === + \Pr   (20) 

Imediatamente segue-se que n
ijp  é justamente o i,j-ésimo elemento de Pn. Finalmente a 

cadeia de Markov é dita ser irredutível se existir um inteiro positivo tal que jin
ijp , > 0 para 

todo i,j. Isto é, todos os estados são comunicáveis com cada outro estado, ou seja, qualquer 

um pode sempre ir de qualquer estado para qualquer outro estado. Contrariamente, uma 

cadeia é dita ser aperiódica quando o mínimo de passos requeridos para mover-se entre dois 

estados “é requerido ser um múltiplo de algum numero inteiro”. 

 

3.3 Descrição do Modelo Usado na Metodologia. 

Procedimentos de inferência estatística envolvem o desenvolvimento de uma verossimilhança. 

Muitos dos procedimentos de inferência em Testes acelerados de Vida são baseados no uso 

estimação de estimação por máxima verossimilhança que requer uma grande amostra para ter 

uma inferência estatística significante (veja Nelson (1980), Meeker & Escobar (1998) e 

Tyskin & Krivolopov (1996)).  

Entretanto, dadas as circunstancias as quais os testes dos sensores são executados e as 

suas características quanto ao desempenho em confiabilidade, os Testes Acelerados de Vida 

dos mesmos envolvem uma pequena amostra. Esta ainda traz o agravante, do ponto de vista 

estatístico, de possuir elevado grau de censura (como é mostrado no próximo capítulo). Esta 

situação acarreta em um elevado grau de incerteza com relação ao comportamento da 

confiabilidade dos sensores quando avaliada a partir dos resultados dos testes acelerados. 

 Em contraposição a escassez de dados de testes acelerados, tem-se a disposição 

especialistas altamente treinados e experientes no contexto de sensores ópticos. Portanto, 

adota-se o paradigma Bayesiano (DeGroot & Goel (1988), Mazzuchi & Singpurwalla (1988)) 
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para a avaliação da confiabilidade dos sensores, pois assim estaremos habilitados para 

incorporar as duas fontes de evidências disponíveis para atualizar o estado de conhecimento 

sobre a confiabilidade dos sensores: 

• Opiniões de Especialista: Este tipo de evidência será usado para construir a 

distribuição a priori sobre a confiabilidade dos sensores. 

• Dados de Testes Acelerados de Vida Quantitativos: Este tipo de evidência será 

incorporado via a Função de Verossimilhança. 

Como discutido anteriormente, neste trabalho a verossimilhança é desenvolvida seguindo o 

modelo proposto por Van Dorp & Mazzuchi (2004). Este modelo permite uma representação 

compreensiva e uma combinação de cenários de testes tais como: step stress fixo, step stress 

progressivo, step stress regressivo e stress perfil, conforme mostrado na figura 3.3 abaixo. 

 

U S E U S E

U S E U S E

T e s t e s  A c e le r a d o s  d e  v id a  u s a d o s

 

Figura 3.3 Demonstração Gráficas dos cenários de teste mais usados em Testes Acelerados de 
Vida. 

 

O modelo de verossimilhança possibilita uma gradual mudança de ambientes entre 

passos utilizados no transcurso do teste.  A amostragem a ser usada na aplicação do modelo de 

verossimilhança será a de dados censurados do Tipo I, ou seja, o sensor será submetido ao 

protocolo de teste e sua performance é acompanhada durante todo o transcurso do teste. Caso 

o mesmo venha a falhar antes do tempo final de duração do teste seu tempo de falha é 
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registrado. Porém, se o sensor não apresentar falha até o tempo final de duração do teste fica 

censurado. 

Tipicamente em Testes Acelerados de Vida, um ambiente pode ser descrito como uma 

coleção de variáveis de estresse e seus respectivos níveis, variáveis essas que tem uma maior 

influência no tempo de vida do produto, como Temperatura, Pressão, Vibração, etc. 

No modelo assumi-se que um total de K ambientes KEE ,,1 …  é pré-selecionado como 

candidatos de ambientes de teste dentro do mínimo e do máximo nível de estresse para com 

isso assegurar que os modos de falha em condições usuais e em condições aceleradas sejam os 

mesmos e com isso não incluir modos de falha que não seriam observados nas condições 

usuais. Assumi-se que esses candidatos a ambientes de testes podem ser ordenados com 

respeito à severidade do estresse usando o conhecimento do especialista, isto é, 1E  coincide 

com o mais baixo ambiente de estresse enquanto que KE  coincide com o mais alto ambiente 

de estresse.  

A distribuição de tempo de vida em um ambiente de estresse constante Ee será modelada 

por uma distribuição exponencial com taxa de falha Kee ,,1, …=λ . O índice do ambiente 

usual ou ambiente nominal, ou seja, aquele ambiente no qual o sensor será submetido quando 

estiver operando, será denotado por ε  sendo que tipicamente o valor de ε  =1.  

A ordenação dos ambientes de estresse em termos das severidades induz a uma mesma 

ordenação das taxas de falha associadas aos ambientes isto é: 

 

∞≡<<<<≡ +1100 KK λλλλ . (21) 

Seja que um total de N itens de teste são avaliados por teste e que o item de teste j será 

submetido para um ALT com jm  intervalos de teste [ ) jjii mitt ,,1,, ,1 …=−  com 0,0 ≡jt  e 

∞≡+ jm j
t ,1  para todo j. Com isso se o item j não falhou no tempo jm j

t ,  é removido (censurado) 

do teste. Como o teste pode proceder em uma variedade de passos, o ambiente de teste atual 

em [ )jii tt ,1,−  irá ser denotado por { }KaE jia ji
,,1, ,,

…∈ . A mudança de um ambiente para o 

próximo não é feita de maneira instantânea mais sim gradual. O tempo total da mudança 

gradual de um ambiente para o próximo em [ )jii tt ,1,− , refere-se ao tempo de rampa e será 

denotado por ji ,ρ . 



Capítulo 3                                                               Metodologia Empregada  

29 

Com a definição acima, a suposição de que a taxa de falha para todo o período de rampa pode 

ser aproximado por uma função linear, a taxa de falha para o item de teste j, Nj ,,1…=  para 

todo o transcurso do teste acelerado segue o seguinte: 
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onde ( )Kλλλ ,,1 …= . A confiabilidade e a distribuição do tempo de falha para o item de teste j 

para todo o transcurso do ALT podem ser derivados da taxa de falha dada por (22), usando a 

bem conhecida expressão de confiabilidade. Especificamente, estabelecendo que Tj é o tempo 

total durante todo o transcurso do teste para um item j. Segue que: 
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onde ( )Kλλλ ,,1 …=  e jmi ,,1…= . 

É introduzida a seguinte transformação: 

( )
c
uL n e

e −=λ
  

onde c > 0 é uma constante de transformação anteriormente determinada, utilizando a 

transformação sugerida temos as expressões (22) e (23) podem ser expressas em termo de eu  

por conveniência matemática. Com as substituições (24) em (22) e (23) obtemos: 

 

(23)

(24)
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onde ( )kuuu ,,1 …=  e ue  são dados por (24). As expressões (25) e (26) serão usadas  na 

derivação da verossimilhança para dados de testes censurados do tipo I.  

Usaremos a estratégia amostral para dados censurados do tipo I com isso os itens são 

continuamente monitorados durante todo o transcurso do ALT. No caso de dados censurados 

do Tipo I, o tempo de falha jr  do item de teste j é conhecido exatamente se o item falha no 

intervalo [ )
jmt,0 . Caso o item não falhe neste intervalo o mesmo é censurado. Conhecendo o 

tempo de falha jr  o intervalo do passo jq em que o item falhou pode ser diretamente 

determinado. A verossimilhança dado as informações ( )qrN ,, , onde ( )Nrrr ,,1 …=  e 

( )Nqqq ,,1 …=  é dada por: 

 

                                                                                                               (27) 

onde  

 

                                                                                                                                                                           

 

jen ,  = o número de vezes que o item j visita o ambiente eE  

je
kv ,  = índice intervalar em que o item j visita eE pela k-ésima vez. 
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( )uhj \.  e ( )u\.φ  são dados pro (25) e (26) respectivamente e jen , e je
kv ,  são definidos acima. 

 

Usando a transformação inversa de (24), isto é: 

( )ee cu λ−= exp  (29) 

sendo que c > 0 é a constante de transformação e considerando a relação dada por (21) temos 

que: 

10 011 ≡<<<<≡ + uuuu KK  (30) 

A motivação e o método para encontrar o fator de transformação c serão discutidos mais 

adiante. Contudo, quando definirmos uma distribuição a priori para λ  considerando a relação 

(24), pode-se equivalentemente definir uma distribuição a priori para ( )Kuuu ,,1 …= , 

considerando a propriedade em (29). Concentrando-se em ( )Kuuu ,,1 …=  teremos uma 

distribuição que é: 

• Matematicamente tratável 

• Definida em toda a região especificada em (30) 

• Não impõe qualquer restrição a u  

 

Esta distribuição é a distribuição de Dirichelet Ordenada Multivariada. 

 

{ }
( )
( )∏ ∏ +

=

−
− −

=
υη

η
ηυ

,
,\

1

1
1

1

D
uu

vu
K

e ee
e

  (31) 

 

Onde , η > 0 , νe>0, e=1, . . . , K+1 e : 

 

( )
( )

( )η
ηυ

υη
Γ

Γ
= ∏

+

=

1

1,
K

e eD   (32) 

 

sendo que ∑ +

=
=

1

1
1K

e eυ . Usando a transformação dada em (29) podemos usar as vantagens das 

propriedades matemáticas da distribuição de Dirichlet ordenada. Por exemplo, a correlação 

entre ue e uf tal que kfe ≤≤≤1 pode ser obtida por: 
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( ) ( )
( ) ••

••

−

−
==

fe

fe
feef uuCorr

υυ

υυ
ρ

1

1
,  (33) 

onde ∑ =•

1

1

e

j je
υυ . A expressão acima pode ser interpretada como uma medida de dependência 

positiva entre o comportamento da falha em todos os ambientes de estresse. Em adição da 

equação (31), a distribuição marginal para qualquer ue é obtida por uma distribuição Beta dada 

por : 

{ } ( ) ( ) ( )
( )( )∏

••

••

−
−

=
−−−

ee

ee
e

ee uuu
ηυυη

ηυυη

,1
1 111

B
  (34) 

onde B( . ; .) é a bem conhecida constante Beta. Resultante da equação (34) podemos obter, 

 

[ ] ( )
•

−= eeuE υ1   (35) 

 

( ) ( )
1

1
+

−
=

••

η
υυ

ee
euVar  (36) 

resultando de (33), (35) e (36) segue-se que os parâmetros 1,,1, += Kee …υ  determinam a 

locação de ue e o grau de dependência positiva entre os elementos de u , considerando o 

parâmetro η  dado também o parâmetro eυ  determinamos completamente a variância na 

distribuição a priori marginal dada por (34). 

Tanto a variância a priori especificada por (36) e as correlações especificadas por (33) 

são indicativos do efeito dos dados em ambientes acelerados no comportamento da falha no 

ambiente de estresse usual. 

Tipicamente para definir os parâmetros da priori, o julgamento do especialista a respeito 

das “quantidades” de interesse são elicitados teoricamente deles através de expressões de 

tendência central tal como uma média, mediana ou uma moda, Cook(1991). Em adição, 

algumas quantificações da qualidade da opinião do especialista são freqüentemente dadas 

especificando uma variância ou uma probabilidade intervalar para a quantidade a priori. 

Solucionando-se essas equações geralmente encontram-se as estimativas dos parâmetros 

desejados. 
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A priori de ue dado por (34) pode ser usada para fazermos afirmações probabilísticas a 

respeito da confiabilidade no tempo de missão para os diferentes níveis de estresse, devido  a 

inter-relação  de um-para-um das quantidade de ue via a transformação usada em (24). 

Especificamente temos: 

( ) { } ( )ceee uuXuR
τ

ττ =>= \Pr\   (37) 

Admitindo-se que X é o tempo de vida do item em teste exposto a um ambiente de estresse Ee 

e ( )euR \τ  representa a respectiva confiabilidade para um determinado tempo de missão τ . 

Uma vantagem de elicitar a mediana da confiabilidade no tempo de missão ao invés da 

media ou moda é que permite o uso de estratégias em um procedimento de elicitação indireta, 

veja Cooke(1991). O mesmo motivo é usado para elicitar um quantil inferior e superior da 

confiabilidade em um tempo de missão τ ao invés da variância para obtermos uma medida de 

variabilidade. Por esta razão assumi-se que as estimativas da mediana da confiabilidade no 

tempo de missão em diferentes níveis de estresse ••
KRR ,,1 …  e um quantil inferior da 

confiabilidade no tempo de missão no nível usual de estresse qRε  podem ser elicitados através 

de procedimentos de elicitação da opinião do especialista para um determinado tempo de 

missão τ . 

De acordo com (37) a distribuição marginal a priori de ue dada por (34), colocando-se os 

valores elicitados ••
KRR ,,1 …  igual as medianas das confiabilidades no tempo de missão e 

considerando o valor elicitado qRε  igual ao q-ésimo quantil (por exemplo 0,05) da 

confiabilidade no tempo de missão, segue-se que o problema P abaixo necessita ser resolvido 

para que possamos especificar os parâmetros da priori Θ = (η, ν ). 

Encontrar Θ = (η, ν ) por 

( ){ } 50.0\\Pr =Θ≤ •
ετ RuR e  

( ){ } qRuR q
e =Θ≤ \\Pr ετ  

( ){ } 50.0\\Pr =Θ≤ •
ee RuR τ  

50.00

,,1

≤<
≠
=

q
e

Ke
ε
…
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Com o fator de transformação c previamente colocado e as medianas das confiabilidades 
••
KRR ,,1 …  podemos encontrar as medianas ••

Kuu ,,1 …  das distribuições marginais a priori 

dadas por (34) utilizando (37). A motivação para o fator de transformação c é exposta pela 

caracterização dos seguintes tópicos abaixo: 

• O valor das medianas preditivas •
eu  

• As distribuições marginais de ue dados por (34) 

• O fato de que expressões de formas não fechadas são avaliadas por uma distribuição 

beta incompleta B: [0,1] → [0,1] dada por  

 

( ) ( ) ( )∫ −− −
Β

=
u

ba dxxx
ba

bauB
0

11 1
,

1,\                   (38) 

 

para ser usada nas avaliações da cdf associada com (34). Existem algoritmos numéricos para 

aproximar a função Beta incompleta dada por (37), veja Press et. al. (1989). Essas 

aproximações são bem comportadas para valores dos parâmetros 1≥a e 1≥b . Porém, no caso 

em que a < 1 (b < 1), a densidade da distribuição Beta explode em x = 0 (x = 1), resultando 

em uma instabilidade numérica para as aproximações de B(u\a,b) para valores fechados em u 

= 0 (u = 1). Para encontrar uma máxima estabilidade numérica em análise é sugerido 

encontrar o fator de transformação c dado pela seguinte relação: 

 

( ) ( ) t
cc

K RR •• −= 11τ  (39) 

onde τ é  o tempo de missão. A sugestão dada acima é a de selecionar um valor para c tal que  
•• −= 11 uuK    e que a B(u\a,b) associada com ( )••

1uuk  seja bem comportada em u = 0( u = 1). 

Para se encontrar o valor do fator de transformação c será utilizando o método numérico de 

Newton-Raphson, haja vista que foi o método que apresentou o melhor resultado. 

Usando o tempo de missão fixado τ e tendo encontrado a constante de transformação c 

utilizando (41), procedimento para encontrar os parâmetros da priori η > 0 e νe >0, 

1,,1 += Ke … usando a definição do problema P, pode ser organizado nos seguintes passos: 

 

• Passo 1: Transformar as mediana    na mediada ( ) τ
c

ee Ru •• =  •
eR
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• Passo 2: Transformar o quantil inferior •
εR  do nível de estresse usual no quantil 

inferior  

 

• Passo 3: Encontrar os parâmetros da priori η e •ε
υ   da distribuição a priori , onde 

∑ =
=•

e

j jv
1ε

υ  

• Passo 4: Encontrar os parâmetros da priori •eυ , e = 1, ... , K, ε≠e onde ∑ =
=•

e

j je v
1

υ  

• Passo 5: Encontrar eυ  utilizando    11

1
=∑ +

=

K

j jv   observando: 

 

( )








+=−=
=−=
==

•

••

•

−

1,1
,,2,

,1,

1

Kevv
Kevvv

evv

ee

eee

ee

…  

 

Os passos 4 e 5 requerem que os parâmetros da distribuição Beta estejam entre dois quantis 

restritos. Van Dorp e Mazzuchi (2000) mostraram que os parâmetros de uma distribuição Beta 

podem ser encontrados sob quaisquer quantis inferior e superior como também desenvolveram 

um procedimento numérico para estimar esses parâmetros. 

A distribuição a posteriori de u conforme os dados censurados do Tipo I é obtida pela 

aplicação do Teorema de Bayes para a priori multivariada (31) e a expressão de 

verossimilhança (27). A distribuição a posteriori de uε pode ser obtida integrando a 

distribuição a posteriori multivariada em torno das variáveis ue e≠ε. Emprega-se o método de 

solução MCMC para a análise da posteriori quando os cenários ALT podem variar por item de 

teste e quando dados censurados do Tipo I são incorporados. 

A aproximação MCMC amostra a distribuição a posteriori multivariada de u pela amostragem 

sucessivas da posteriori marginal completa condicional { }υη,,,\ Duu eeΠ  onde D representa 

os dados e ( )Keee uuuuu ,,,,, 111 …… +−− = . 

Da amostra, aproximações da distribuição a posteriori de u, distribuição posteriori marginal de 

ue (e assim R(τ\ue)) e momentos relevantes podem ser obtidos. Para uma extensiva discursão 

de aproximações MCMC veja Casela e George (1992). 

( ) t
cqq Ru εε

=
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Para a obtenção da distribuição a posteriori de u será usado Gibbs, sendo que em seguida para 

chegarmos a uma aproximação da distribuição a posteriori será utilizado o Algoritmo de 

Metropolis Hastings GEWEKE & TANIZAKI (2001). 

A aplicação do algoritmo de Metropolis Hastings requer amostra da distribuição 

completa condicional { }υη,,\ ee uuΠ  que pode ser obtida de uma distribuição a priori 

multivariada especificada por (31) como 

 

{ } ( ) ( )
( )( ) 1

111

1
1

1
1

1

1

,
,,\ −+

+−+

−
−

−
+

− +

+

−
−−

=Π
ee

ee

eeee

eeee
ee uuB

uuuuuu ηυηυ

ηυηυ

ηυηυ
υη   (40) 

 

A expressão acima pode ser reorganizada como uma distribuição Beta transformada no 

intervalo (ue+1, ue-1). A forma utilizada nesta dissertação para a obtenção da distribuição a 

posteriori difere da usada por Van Dorp & Mazzuchi (2004), pois eles utilizaram o método 

método de aceitação e rejeição para a obtenção das amostras da distribuição a posteriori em 

contra partida utilizamos o Algoritmo de Metropolis-Hastings. 
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4. AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DE SENORES ÓPTICOS DE 
PRESSÃO E TEMPERATURA 

 

4.1 Descrição do Produto. 

O sensor de pressão e temperatura utiliza como elemento sensor para ambas as 

grandezas Redes de Bragg em Fibra Óptica (RBF). O parâmetro relevante a ser lido é a 

posição espectral do pico de reflexão característico de cada sensor que depende de forma 

conhecida do estado de tração e a temperatura a que se sujeita a RBF. 

A pressão é medida através de uma rede colada a uma membrana projetada para se 

deformar dentro do limite plástico do metal que a compõe na faixa de operação a que se 

destina o sensor. Este sensor sofre efeito tanto da pressão como da temperatura, devendo este 

segundo efeito ser descontado de forma a isolar apenas a deformação indicativa da pressão. 

A temperatura é obtida através de outra RBF mecanicamente desacoplada do corpo do sensor.  

Este segundo sensor é aderido a uma pequena peça metálica que aumenta sua 

sensibilidade devido à dilatação térmica. A leitura das duas grandezas é obtida através da 

leitura da posição de pico de reflexão de sua RBF e a utilização de equações de calibração. No 

entanto, para se observar a estabilidade e reprodutibilidade dos sensores é necessário 

converter os valores espectrais medidos em pressão e temperatura, bastando observar valores 

de comprimento de onda. 

Consideraremos que as especificações dos sensores que estão sendo desenvolvidos pela 

equipe de desenvolvimento e objeto dos testes acelerados são: 

• Limite Máximo: 10.000 psi 

• Temperatura Máxima: 150 ° C. 

De acordo com a equipe de desenvolvimento é esperado que os sensores atinjam um nível 

de confiabilidade de 95 % ao final de uma missão de 5 anos. 

 

 

4.2 Critério de Falha. 

Todo estudo a respeito da confiabilidade de equipamentos começa com a uma definição 

fundamental em qualquer análise de confiabilidade que é a definição de falha Rausand M. & 

Oien K., 1996. 
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       De acordo com a definição padrão, Rausand M. & Oien K., 1996, falha é definida como 

“a finalização da capacidade de um determinado item em executar uma função requerida” 

valendo salientar que a definição de falha não é a mesma em várias normas, porém tal 

definição foi utilizada nesta dissertação.   Por isso a qualidade de uma análise de 

confiabilidade depende da habilidade dos analistas para identificar todas as funções requeridas 

e também todas as falhas do item que são sujeitos a análise.  

 Muitos analistas de confiabilidade não aplicam qualquer procedimento para identificar 

essas funções. Isto pode implicar em que somente uma parte das funções requeridas seja 

identificada como também analisada. 

 Falhas são freqüentemente classificadas como modos de falha. O conceito de modo de 

falha é geralmente reconhecido como um conceito usual e necessário a analise de falhas. De 

acordo com o padrão Inglês BS 5760 modo de falha é definido como “o efeito pela qual a 

falha é observada em um item falho”. Porém, o conceito de modo de falha não tem uma 

interpretação bem definida e existem varias razões para isso: 

1. A definição de modos de falha não é a mesma em vários padrões. 

2. Em aplicações práticas a descrição de modos de falha tem uma tendência para não ser 

clara com respeito a uma descrição da causa de falha ou uma descrição efetiva da 

falha. Isto também tem haver com o nível de detalhamento que o item foi analisado.  

Um modo de falha em um determinado nível poderá ser uma causa de falha no nível 

imediatamente superior. 

3. O conceito de falha não é muito familiar entre os leigos. Um engenheiro de 

manutenção pode conduzir a manutenção e reparos de falha por toda sua vida sem ter 

conhecimento do conceito de falha. 

 

A função de um item pode ser definida como “As ações normais ou características de 

um item algumas vezes definidas em termos da capacidade de desempenho”. Em muitos 

livros textos é recomendado que várias funções sejam expressas em um mesmo caminho com 

uma descrição simples contendo um verbo e um nome como, por exemplo, “fluxo fechado” 

ou “sinal transmitido”.   O termo item será em seguida usado para denotar qualquer 

componente, subitem ou sistema que podem ser considerado como uma entidade.  

O termo falha é frequentemente confundido com o termo falta e erro. Em várias 

definições existe a relação entre esses termos como a definição no IEC 50(191) que é ilustrada 

pela figura 4.1 em seguida. 
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                                 Figura 4.1 Ilustração dos conceitos de falha, falta e erro. 

 

 Um erro não pode ser considerado uma falha por conta de estar dentro dos limites 

aceitáveis de desvio para o desempenho desejado do item, um erro é considerado algumas 

vezes referenciado como uma falha incipiente. Para o IEC 50(190) falha é um evento quando 

uma função requerida é terminada (excedendo os limites de aceitação) enquanto falta é “O 

estado de um item caracterizado pela incapacidade de executar uma requerida função”, 

excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas ou 

devido à falta de recursos externos, uma falta é porem um estado resultante de uma falha. 

 A distinção entre falha (ou falta) e erro é essencial na análise de falha, por conta que isto 

descreve a fronteira entre o que é falha e o que não é. 

 Um modo de falha é uma descrição de uma falta, isto é, como pode-se descrever uma 

falta. Modo de falta poderia ser um termo mais apropriado do que modo de falha.  Para 

se identificar os modos de falha tem-se que estudar as saídas das várias funções sendo que 

algumas funções podem ter varias saídas. 

Modos de falha podem ser classificados em três grandes grupos relacionados com a 

função do item. 

• Perda total da função 

• Perda parcial da função 

• Funções errôneas 

 

A causa de falha é uma parte necessária das informações em ordem para evitar falhas e 

recorrência de falhas. Causas de falha podem ser classificadas em relação ao ciclo de vida de 

Falha

Erro

Falta

Desvio 
Aceitáve

Valor 
Almejado

 Desempenho

Tempo 
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um item enquanto mecanismo de falha é definido como processos físicos, químicos ou outros 

que conduzem a uma falha, uma interpretação comum desse termo são as causas imediatas do 

nível mais baixo de ajuste tal como corrosão, oxidação, fadiga, etc. 

Durante a realização dos testes, o critério de falha foi estabelecido em termos do desvio 

medido em comprimento de onda em condições de pressão e temperatura previamente 

definidas, e de possível repetição durante os testes. A incerteza de ajuste desses pontos durante 

o processo de caracterização inicial dos sensores no laboratório de desenvolvimento e nos 

locais de teste foi levada em consideração ao se definir o desvio máximo aceitável a partir do 

qual será caracterizada a falha. Desta forma o seguinte critério de falha foi adotado: 

 

• Critério de falha: Se a medida do sensor variar mais que 1% da medida feita por um 

sensor padrão devidamente calibrado. 

 

  Segundo os especialistas consultados três fatores são os principais agentes na atuação 

dos sensores nos poços de produção: Temperatura, Pressão e Vibração. Avalia-se que em 

poços ONSHORE as temperaturas devem ficar em torno de 130 ° C enquanto que a pressão 

deve ficar em 9000 psi, sendo estas, portanto, as condições normais de operação esperada para 

os sensores. 

Sabe-se que de acordo com estudos feitos pelo fabricante dos sensores existem dois 

fatores críticos que podem ocasionar prováveis modos de falha que são: a cola usada para 

fixar a rede junto à membrana para que possa ser medida a temperatura, e a própria 

membrana. O modo de falha relacionado à cola poder ocorrer pelo escorregamento de sensor 

em relação a superfície de colagem bem como no caso mais crítico o descolamento total do 

sensor. Isto pode ocorre se o sensor for submetido a uma temperatura muito elevada. Já para o 

caso da membrana o modo de falha associado a ela é por conta da deformação da mesma por 

excesso de pressão. Outros modos de falhas segundo o fabricante ainda podem ocorrer tais 

como “Contaminação Devido a Vazamento” relacionados à cola e “Rompimento ou 

Deformação da Membrana por Impacto” relacionado à membrana. Neste trabalho é 

apresentada a análise da confiabilidade dos sensores quando o modo de falha é o relacionado a 

cola usada para fixar a rede na membrana. Os outros modos de falha são objetos de testes e 

análises atualmente em andamento. 
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4.3 Estruturação dos Testes Acelerados Quantitativos de Vida. 

 

Foram realizados primeiramente testes qualitativos acelerados de vida nos sensores, 

testes esses que correspondem a uma categoria de testes acelerados projetados com o objetivo 

principal de revelar, dentro de um período razoável de teste, prováveis modos de falha do 

produto. O estresse deve ser acelerado de forma a induzir a ocorrência e observação de modos 

de falhas que são esperados ocorrerem durante a vida do produto quando utilizado sob 

condições normais de operação. 

Diferentemente dos testes quantitativos de vida acelerados, os testes qualitativos são 

realizados para um número reduzido de unidades de sensores e submetidos a níveis 

progressivos de um determinado estresse. Ou seja, uma unidade é inicialmente submetida a 

um período de por um determinado período de tempo. Se a mesma não falhar, então é 

submetida a um nível mais elevado de estresse por outro período de tempo. O estresse 

aplicado na unidade em teste é aumentado de passos em passos, onde cada patamar (nível) o 

estresse é mantido constante por um período de tempo.  

 

Quando uma unidade do produto falha é imperativo que o modo de falha, o mecanismo 

de falha e a causa correspondente sejam identificados e ações apropriadas devem ser tomadas 

com o intuito de eliminar ou atenuar a causa (ou causas) de falha melhorando-se, assim, o 

projeto do produto e, conseqüentemente a confiabilidade do mesmo. 

O principal benefício da realização dos testes qualitativos acelerados é, portanto, a 

melhoria da confiabilidade através da identificação de modos de falha do produto. Porém, os 

mesmos não respondem a seguinte questão: qual é a confiabilidade do produto sob condições 

normais de operação? Esta pergunta é o objeto de análise dos testes quantitativos acelerados 

de vida. Porém, com a realização dos testes qualitativos pode-se identificar os estresses 

relevantes a um modo de falha e obter-se uma melhor noção do grau de estresses a serem 

utilizados nos testes quantitativos. 

Os testes acelerados qualitativos dos sensores foram executados na câmara termo-hiperbárica 

do laboratório de desenvolvimento. A tabela 4.1 mostra as unidades dos sensores submetidas 

aos testes e os respectivos fatores de aceleração. 

Note que a seqüência de teste foi obtida através de seleção aleatória dos sensores. A seguinte 

seqüência de teste foi estabelecida. 
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• Sensor  - 011 

• Sensor  - 001 

• Sensor - 004 

• Sensor - 006 

• Sensor - 003 

• Sensor -009 

 

É importante ressaltar que os testes acelerados qualitativos a que foram submetidos os 

sensores ópticos de pressão e temperatura são pioneiros no sentido de que ainda não existem 

protocolos padronizados de testes para este tipo de sensor. 

 

 

Número de série do Sensor 

Testado 

Fator Acelerado 

Sensor – 001 Temperatura 

Sensor – 003 Pressão 

Sensor – 004 Pressão 

Sensor – 006 Temperatura 

Sensor – 009 Temperatura 

Sensor – 011 Pressão 

Tabela 4.1 Fatores de estresse utilizados  por sensor 

 

Os sensores testados foram ainda calibrados pelo fabricante com as seguintes características: 

• Pressão: 10.000 psi 

• Temperatura: 40 – 150 °C 

 

A seguir são apresentados os protocolos dos testes qualitativos acelerados de vida, os 

resultados obtidos e conclusões para cada um dos sensores testados (veja Tabela acima). 

Deve-se salientar que, apesar dos testes terem sido executados em um determinado 

laboratório, os dados foram coletados e tratados com relação à contaminação com ruídos 

espúrios e/ou medições equivocadas de um ou mais equipamentos do sistema de aquisição de 

dados pela equipe de desenvolvimento dos sensores. 
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 Sensor - 011 

Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress progressivo de pressão a 

temperatura constante de 125 ° C. A pressão foi aplicada progressivamente de 250 psi até 

2000 psi em intervalos de 250 psi, mantendo-se cada nível de pressão constante por 60 

minutos. Os patamares sugeridos foram: 

 

• 250 psi         500psi       750psi   1000psi        1250psi          1500psi          

1750psi     2000psi. 

• Não havendo falha do sensor, a pressão foi elevada até o próximo nível, o qual foi 

mantido constante por 60 minutos. 

 

Para este sensor, entretanto, a pressão padrão não foi gravada pelo sistema de 

aquisição de dados, não havendo, portanto, conclusões que possam ser obtidas a partir da 

execução destes testes. 

  

 Sensor - 001 

Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress de temperatura a pressão 

fixa de 1000 psi e com aplicação progressiva de temperatura de 50° C ate 215° C com 9 

(nove) níveis intermediários, mantendo-se cada nível de temperatura constante por 60 minutos 

(veja figura 7). Os patamares sugeridos foram: 

• 50° C  75° C    100° C  112° C 137° C            150° C          

167° C         175° C       200° C           215° C 

• Não havendo falhado sensor, elevou-se a temperatura até o próximo nível, o qual foi 

mantido constante por 60 minutos. 

 

 

Antes da execução do teste, o sensor foi mantido a pressão atmosférica até a estabilização da 

temperatura próxima ao valor pré-determinado pelo protocolo de teste. Após a estabilização 

da temperatura em 53° C, o sensor foi submetido à pressão de 1030 psi, após o qual o sistema 

de aquisição de dados foi acionado. O sensor foi assim submetido aos seguintes níveis de 

temperatura: 

• 53° C           75° C 100° C  111° C  125° C   150° C        

166° C              175° C         199° C           214° C 
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Podemos então concluir que:  

• O sensor - 001 falha após aproximadamente 120° C  

• Modo de falha provável: escorregamento da cola 

 

 

 Sensor - 004 

Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress de pressão com 

temperatura mantida em 150° C. A pressão foi elevada gradativamente de 250 psi ate 1500 psi 

em intervalos de 250 psi com duração de 6 horas em cada patamar de pressão. Ao atingir a 

pressão máxima de 1500 psi, a mesma foi decrescida em intervalos de 250 psi, mantendo-a 

constante por 1 hora em cada patamar. Assim, os patamares de pressão sugeridos para a subida 

e descida foram os seguintes: 

 

• Subida 250 psi            500psi        750psi  1000psi    1250psi        1500psi 

• Não havendo falha do sensor, a pressão foi elevada até o próximo nível, o qual foi mantido 

constante por 6 horas; 

• Descida: 1500 psi          1250psi     1000psi             750psi           500psi           

250psi 

• A pressão foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 

Antes do início do teste, o sensor foi mantido a 150 °C e pressão atmosférica por 

aproximadamente 24 horas. Após esse período, com a estabilização da temperatura, a pressão 

foi elevada até o primeiro patamar estabelecido pelo protocolo de teste e o sistema de 

aquisição de dados foi então acionado. Com tais procedimentos concluímos que: 

• O sensor - 004 falhou após aproximadamente 450 psi ainda durante o processo de 

elevação da temperatura; 

• Modos de falhas prováveis: escorregamento da cola, deformação da membrana. 

 

 

 Sensor  - 006 

Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress de temperatura com 

pressão mantida constante em 1000 psi. A temperatura foi elevada gradativamente de 75 ° C 

até 200° C com duração de 6 horas em cada patamar de temperatura. Ao atingir a temperatura 

máxima de 200 ° C, a mesma foi decrescida até 75° C, mantendo-se constante por 1 hora em 
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cada patamar. Assim, os patamares de temperatura sugeridos para a subida e descida foram os 

seguintes: 

 

• Subida 75° C     90° C     105° C  125° C    150° C  175°C

 200° C  

• Não havendo falha do sensor, a temperatura foi elevada até o próximo nível, o qual foi 

mantido constante por 6 horas; 

• Descida: 200° C       175° C        150° C           125° C    105° C  90° C                 

75° C 

• A temperatura foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 

 

 Sensor – 003 

 
Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress com dois ciclos de pressão 

e com temperatura mantida constante em 150° C. No primeiro ciclo, a pressão foi elevada 

gradativamente de 250 psi até 1400 psi em intervalos de 250 psi com duração de 6 horas em 

cada patamar de pressão. Ao atingir a pressão máxima de 1400 psi, a mesma foi decrescida 

em intervalos de 250 psi, mantendo-a constante por 1 hora em cada patamar. No segundo 

ciclo, a pressão foi novamente elevada de 250 psi até 14000 psi em intervalos de 250 psi, 

porém com duração de 1 hora em cada patamar de pressão tanto na subida como na descida de 

1400 psi até 250 psi. Assim os patamares de pressão sugeridos para a subida e descida foram 

os seguintes: 

• Primeiro ciclo: 

• Subida 250 psi            500psi  750psi  1000psi         1250psi   

1400psi. Não havendo falha do sensor, a pressão foi elevada até o próximo nível, o qual 

foi mantido constante por 6 horas; 

• Descida: 1500 psi          1250psi    1000psi              750psi         500psi           

250psi. A pressão foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 

 

 

• Segundo Ciclo: 

• Subida 250 psi        500psi  750psi  1000psi      1250psi        

1400psi. Em cada patamar a pressão foi mantida por 1 hora; 
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•  Descida: 1500 psi            1250psi         1000psi     750psi             500psi           

250psi.     A pressão foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 

 

Antes do início do teste, o sensor foi mantido a 150° C e a pressão atmosférica por 

aproximadamente 24 horas. Após esse período, com a estabilização da temperatura, a pressão 

foi elevada até o primeiro patamar estabelecido pelo protocolo de teste e o sistema de 

aquisição de dados foi então acionado. Notar que a pressão máxima atingida durante o teste 

foi de 1350 psi e que a pressão referência somente foi registrada a partir do patamar de 1200 

psi do primeiro ciclo de pressão. Com isso chegamos a seguinte conclusão: 

• O sensor - 003 já tinha falhado quando se inicio o registro da pressão de referência em 

1200 psi; 

• Modos de falha prováveis: escorregamento de cola, deformação da membrana. 

 

 

 Sensor – 009 

 

Este sensor foi submetido ao teste acelerado qualitativo step-stress com dois ciclos de 

temperatura e com pressão mantida constante em 1000 psi. No primeiro ciclo, a temperatura 

foi elevada gradativamente de 75 ° C até 150 ° C com patamares de duração de 6 horas e de 1 

hora na descida para 75 ° C. No segundo ciclo, a temperatura foi novamente elevada de 75 ° C 

até 150 ° C com patamares de duração de 1 hora tanto na subida como na descida. Assim, os 

patamares de pressão sugeridos para a subida e descida foram os seguintes: 

  

 

• Primeiro ciclo: 

• Subida 250 psi    500psi    75° C      90° C     105° C          125° C       

150°C. Não havendo falha do sensor, a temperatura foi elevada até o próximo nível, o qual 

foi mantido constante por 6 horas; 

• Descida: 150° C        125° C            105° C            90° C        75°C. A 

temperatura foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 
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• Segundo Ciclo: 

• Subida:  75° C      90° C    105° C       125° C        150° C. Não havendo 

falha do sensor, a temperatura foi elevada até o próximo nível, o qual foi mantido 

constante por 6 horas; 

• Descida: 150° C          125° C         105° C   90° C         75° C.  

A temperatura foi mantida constante por 1 hora em cada patamar durante a descida. 

Antes do inicio do teste, o sensor foi mantido  a pressão atmosférica até a estabilização da 

temperatura no valor determinado para o primeiro patamar (em torno de 75 ° C). Após a 

estabilização da temperatura, a pressão foi elevada até 960 psi e o sistema de aquisição de 

dados foi então acionado. Com isso conclui-se que: 

• O sensor - 009 falhou após aproximadamente 120 ° C; 

• Modo de falha provável: escorregamento da cola. 

 

 4.3.1 Conclusões Sobre os Testes Acelerados Qualitativo dos Sensores de 
Pressão e Temperatura. 

 

Os resultados obtidos sugerem que as unidades da revisão dos sensores ópticos de pressão e 

temperatura submetidas aos testes acelerados qualitativos. 

• Apresentam como prováveis modos de falha: 

• Relacionados à Cola 

o Escorregamento do sensor em relação à superfície de colagem 

o Deslocamento total 

• Relacionados à Membrana: 

o Deformação plástica da membrana por excesso de pressão  

• De acordo com a equipe de desenvolvimento dos sensores, acredita-se ainda 

que os modos de falha “Contaminação Devido a Vazamento “ (relacionado a 

cola), e “Rompimento ou Deformação da Membrana por Impacto” 

(relacionados à membrana), sejam ainda prováveis de ocorrerem. 

• Os sensores apresentam falhas devido à cola para temperaturas superiores a 

aproximadamente 120 ° C. De acordo com os resultados dos testes acelerados 

qualitativo de pressão e temperatura, tais falhas ocorreram dento da faixa de 120 ° 

C a 150 ° C. 
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• Os sensores apresentam falhas mecânicas provavelmente entre 1200 a 1500 psi e 

para temperaturas inferiores a 125 ° C; 

• Aparentemente não houve falhas devido ao sistema de vedação. 

 4.3.2 Testes Acelerados de Vida Quantitativos 

Os testes quantitativos foram formulados segundo as informações obtidas na 

realização dos testes acelerados qualitativos. Foi estabelecido que será utilizado um step stress 

progressivo consistindo na variação da Temperatura e mantendo-se o fator de estresse Pressão 

constante em um patamar de 9000 psi. Para a temperatura será adotado uma variação no 

intervalo de 60 ° C a 150 ° C ficando a seguir representado: 

Temperatura: 60° C  100° C  115° C         130° C      140° C          

150°C. 

Com esse protocolo de teste tem-se seis ambientes de estresse denotados por 

654321 ,,,,, EEEEEE  que são compostos pelas variáveis de estresse e seus respectivos níveis 

sendo representados na Tabela (4.2) a seguir. Note que o ambiente de estresse E4 (T = 130° C 

e P = 9000 psi) corresponde às condições normais de operação. 

 

Ambientes de 

Estresse 

Temperatura (°C) Pressão (psi) 

E1 60° C 9000 psi 

E2 100° C 9000 psi 

E3 125° C 9000 psi 

E4 130° C 9000 psi 

E5 140° C 9000 psi 

E6 150° C 9000 psi 

Tabela 4.2 Ambientes de estresse utilizados na análise da confiabilidade dos sensores ópticos. 

 
Adotar-se-á que o ambiente usual para fazer-se inferência da confiabilidade do sensor 

será o ambiente E4 ambiente esse no qual o sensor irá ficar submetido no caso mais severo de 

operação e em cada ambiente o sensor irá ficar submetido a um período de oito horas sendo 

que no período de rampa, ou seja, o período de transição de um ambiente para outro será na 

ordem de 5 minutos a cada aumento de 10° C. 
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4.4 Tempos de Falha Obtidos com a Realização dos Testes 
Quantitativos. 

Com a utilização do protocolo de teste definido na seção anterior, os sensores foram 

continuamente monitorados durante todo o transcurso do teste. Cada sensor foi aleatoriamente 

selecionado para ser submetido ao teste. Para o primeiro sensor selecionado não foi registrada 

falha durante todo o período de teste ficando assim censurado, de acordo com a metodologia, 

o tempo de falha ficou estabelecido como sendo igual ao último período de teste, ou seja, 48 

horas. Este mesmo comportamento foi verificado para os cinco próximos sensores testados 

que também foram aleatoriamente selecionados. Já para o sétimo sensor testado foi verificado 

falha no final do ambiente de estresse E4 sendo registrado um tempo de falha em 31 horas de 

teste. O oitavo sensor testado também falhou no ambiente E4, porém teve um tempo de falha 

marcado em 28 horas de teste fato este que ocorreu para o nono e décimo sensor com tempo 

de falha registrado em 25 e 27 horas respectivamente. Os tempos de falha para o respectivos 

sensores estão ilustrados na Tabela (4.3) a seguir: 

 

 

Sensor Tempos de Falha 

(horas) 

1 48* 

2 48* 

3 48* 

4 48* 

5 48* 

6 48* 

7 31 

8 28 

9 25 

10 27 

Tabela 4.3.  Tempos de falha dos sensores submetidos ao protocolo de teste.* - significa que o 
sensor não falhou, ou seja, seu tempo de falha foi superior ao tempo final de teste. 
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4.5 Estimativa da Confiabilidade nas Condições de Uso e Sob 
Condições Aceleradas. 

De acordo com a metodologia apresentada na seção 3, para a obtenção da estimativa da 

confiabilidade dos sensores nas condições usuais utilizar-se-á a opinião do especialista para a 

obtenção dos parâmetros da distribuição da priori de u , o vetor de taxas de falhas 

transformada para cada ambiente de estresse. A opinião do especialista será obtida pelo 

método direto, ou seja, serão perguntados de forma direta ao especialista da equipe de 

desenvolvimento quais os valores das medianas das confiabilidades no tempo de missão 

previamente fixado τ para os diferentes ambientes de estresse utilizados denotados por 

••
KRR ,,1 … , bem como para o quantil inferior (5%) da distribuição da confiabilidade nas 

condições usuais de estresse para o mesmo tempo de missão τ, sendo representado por LRε .  

Para a obtenção da distribuição a posteriori precisamos da Verossimilhança, assumindo a falha 

do item de teste pode ser completamente monitorada até o final do intervalo do passo, com 

isso conhecendo o exato tempo em que ocorreu a falha, o instante correspondente é facilmente 

determinado e com isso a probabilidade de um item de teste falhar em um determinado 

intervalo é no tempo tj será dada por: 

 

( )∏ ∏= =

k

e

n

k
je rqukjeg

1 1
, ,,\,,   (41) 

 

onde ( )Nqqq ,,1 …=  e ( )Nrrr ,,1 …= , com isso obteremos a expressão da verossimilhança 

dada por (27). 

Da aplicação da aproximação MCMC, a distribuição marginal posterior completa 

condicional { }υη,,,\ Duu eeΠ , aproximações da distribuição a posteriori de u, como também 

da distribuição posteriori marginal de ue (e assim R(τ\ue) para um determinado tempo de 

missão (τ) e momentos relevantes podem ser obtidos.  

Como mencionado anteriormente, para a avaliação da confiabilidade dos sensores será 

utilizado um tempo de missão de cinco anos bem com será feito a análise da confiabilidades 

nos diferentes ambientes de estresse, considerando como o ambiente usual E4 , ou seja , 

Temperatura de 130 º C e Pressão de 9000 psi.  

As correlações entre o nível usual de estresse E4 e para com os demais ambientes de estresse 

estão explanados na Tabela 4.4 abaixo. 
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ρi,j Valores das 

Correlações 

ρ4,1 0,562839 

ρ 4,2 0,800351 

ρ 4,3 0,933237 

ρ 4,5 0,437898 

ρ 4,6 0,316808 

Tabela 4.4. Valores das correlações entre o ambiente usual e os demais ambientes de estresse. 

 

Nota-se que as correlações entre o ambiente usual com relação ao demais ambientes vão 

diminuindo à medida que se aumenta a distância entre os ambientes de estresse. Fato este 

explicado pela maior incerteza que há para fazermos inferência com relação ao ambiente usual 

à medida que nos distanciamos dele. 

A figura 4.2 abaixo indica que a distribuição a posteriori da confiabilidade é dada por uma 

distribuição assimétrica à esquerda, tendo uma maior concentração para valores altos da 

confiabilidade. O valor médio da confiabilidade nas condições do primeiro ambientes de 

estresse E1 (60 º C e 9000 psi) e para o tempo de missão de 5 anos foi de 0,9720 e a moda da 

distribuição foi de 0,994718. Estas medidas centrais indicam a assimetria da distribuição mais 

concentradas em valores alto da confiabilidade. Como era de se esperar, o valor da 

confiabilidade para o primeiro ambiente de estresse é alta devido ao fato de ser o menos 

severo.  
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Figura 4.2 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E1. 

 

A figura 4.3 mostra o comportamento da distribuição a posteriori da confiabilidade obtida, nas 

condições estabelecidas no segundo ambiente (T= 100° C e P = 9000 psi) indicando também 

uma assimetria à esquerda tendo uma maior concentração nos valores altos da confiabilidade. 

O valor médio da confiabilidade para o segundo ambiente de estresse foi de 0,9330 e o valor 

mais provável (moda) foi de 0,99266 ficando assim caracterizado por essas medidas centrais o 

alto grau de assimetria da distribuição. 



Capítulo 4                                         Avaliação da Confiabilidade de Sensores Ópticos de Pressão e Temperatura 

53 

0.00E+00

5.00E-02

1.00E-01

1.50E-01

2.00E-01

2.50E-01

0.4
22

98

0.4
51

45

0.4
90

2

0.5
11

5

0.5
45

93

0.5
72

05

0.6
02

22

0.6
31

76

0.6
59

41

0.6
88

09

0.7
17

33

0.7
46

3

0.7
75

22

0.8
04

2

0.8
33

2

0.8
62

2

0.8
91

23

0.9
20

19

0.9
49

19

0.9
78

19

 

Figura 4.3 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E2. 

 

A figura 4.4 mostra o comportamento da distribuição a posteriori da confiabilidade para 

o terceiro ambiente de estresse (125º C e 9000 psi), ficando também caracterizado uma 

assimetria à esquerda, porém, com uma menor assimetria comparativamente com os 

ambientes de estresse anteriores.  

Para este ambiente de estresse o valor médio da confiabilidade bem como o valor mais 

provável foram 0,8720 e 0,97246, respectivamente. Já era esperado que os valores dessas 

medidas centrais fossem menores, pois o ambiente de estresse em questão é mais severo do 

que os outros dois ambientes anteriores.  
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Figura 4.4 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E3.  

 

 

Para o quarto ambiente de estresse (130 º C e 9000 psi), que é o ambiente considerado 

como o de uso normal para os sensores, pode-se notar um deslocamento para a direita da 

distribuição, ficando assim evidente uma menor assimetria comparativamente com os 

ambientes de estresse anteriores. Este fato também é explicado devido a redução da 

confiabilidade à medida que aumenta-se as condições de estresse as quais os sensores estão 

submetidos, ou seja, são inversamente proporcionais. O valor médio da confiabilidade para o 

ambiente usual foi de 0,7720 enquanto que o valor mais provável foi de 0,921395. Destes 

resultados fica evidente que o sensor apresenta um desempenho em confiabilidade abaixo das 

expectativas da equipe de desenvolvimento, pois, a confiabilidade alvo para os sensores 

operando sob condições normais em 5 anos é de 95%. 
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Figura 4.5 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E4.  

 

Na figura 4.6 é referente ao quinto ambiente de estresse (140 º C e 9000 psi) fica mais 

evidente a diminuição da confiabilidade com o aumento do estresse. Foi obtido um valor 

médio da confiabilidade na ordem de 0,79019 e para o valor mais provável 0,612145 por esses 

valores temos um indicativo do deslocamento da distribuição para o centro.  
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Figura 4.6 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E5. 

 

No sexto ambiente de estresse (150 º C e 9000 psi), que é o mais severo, a distribuição a 

posteriori da confiabilidade já muda de assimetria, ficando assim assimétrica à direita com 

grande concentração nos valores baixo da confiabilidade, caracterizando o alto grau de 

influência das condições de estresse na confiabilidade do produto. O valor médio da 

confiabilidade para este ambiente foi de 0,35684 enquanto que o valor modal da distribuição 

foi de 0,573621 comprovando tanto a assimetria à direita quanto a reduzida confiabilidade 

para este ambiente de estresse. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4                                         Avaliação da Confiabilidade de Sensores Ópticos de Pressão e Temperatura 

57 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.0
15

64
1

0.0
64

25
3

0.1
12

77
3

0.1
61

27

0.2
09

80
2

0.2
58

25
3

0.3
06

79
9

0.3
55

28
9

0.4
03

81
2

0.4
52

31
3

0.5
00

83
7

0.5
49

29
2

0.5
97

77
4

0.6
46

34
3

0.6
94

84
6

0.7
43

43
8

0.7
91

85
3

0.8
40

41
2

0.8
88

25
1

0.9
37

78
6

 

Figura 4.7 Distribuição a posteriori da confiabilidade para o ambiente de estresse E6. 

 

A Tabela 4.5 mostra as estimativas da confiabilidade obtidas pela opinião do especialista 

utilizadas para obter as estimativas com a aplicação do modelo proposto nesta dissertação. 

Percebemos que as estimativas dadas pelo especialista mostraram-se pessimistas, pois estas 

ficaram abaixo das estimativas a posteriori, principalmente para os dois últimos ambientes de 

estresse.  

 

Ee          Confiabilidades Elicitadas              Dados Tipo I     Dados Tipo I 

                   Pelo Especialista          E[Re]      Moda(Re)          

1        0.9500                    0.9720                          0.9947 

2        0.8000                     0.9330                       0.9927 

3        0.7000                     0.8720                   0.9724 

4        0.6500                    0.7720                  0.9214 

5        0.1000                     0.6121             0.7902  

6        0.0200                 0.3568             0.5736 

Tabela 4.5. Comparação entre as estimativas da confiabilidade obtidas pela opinião do 
especialista e pelo modelo proposto. 
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Pela Figura 4.8 se percebe claramente que a opinião do especialista quanto aos valores das 

confiabilidades nos diferentes ambientes de estresse ficaram abaixo das estimativas a 

posteriori. Observa-se que para os quatros primeiros ambientes de estresse não foi muito 

discrepante em relação às estimativas das confiabilidades obtidas com a aplicação do modelo, 

em contra partida para os dois últimos ambientes de estresse sua opinião mostrou-se bastante 

pessimista, ficando caracterizado pela grande diferença entres os valores comparados.  
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Figura 4.8 Comparativo entre as confiabilidades elicitadas pela opinião do especialista com 
as confiabilidades obtidas pela aplicação do modelo. 

 

A partir desses resultados, pode-se observar que a atual revisão dos sensores apresenta 

comportamento da confiabilidade significativamente abaixo do alvo a ser alcançado, haja 

vista, que a meta estabelecida pela equipe de desenvolvimento foi de uma confiabilidade de  

95% para o ambiente usual E4, (T=130° C e 9000 psi).  

Em decorrência, deve-se partir para a introdução de modificações no projeto do sensor 

óptico que reduzam ou erradiquem o impacto do modo de falha analisado na confiabilidade do 
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mesmo. Note que as próximas etapas da avaliação da confiabilidade dos sensores seguirão o 

fluxo proposto na Figura 3.2, ou seja, inicialmente parte-se para a avaliação do impacto de 

modificações de projeto na confiabilidade dos sensores puramente baseados nas opiniões da 

equipe de desenvolvimento. 

Em seguida, se tais modificações se mostrarem promissoras, unidades da então segunda 

revisão dos sensores serão construídas e possivelmente submetidas ao mesmo protocolo de 

testes acelerados quantitativos aqui propostos.  

Em uma terceira etapa e dada à obtenção de resultados satisfatórios, partir-se-ia para a 

disponibilidade e acompanhamento das unidades dos sensores no campo (poços ONSHORE 

de produção de petróleo). 

Vale ressaltar que tais etapas e atividades são temas de estudo e atualmente em 

andamento pela equipe de desenvolvimento do sensor.                                       .                   
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5. CONCLUSÕES 

 
Considerando os objetivos traçados nesta dissertação, primeiramente foi feito todo um 

planejamento de qual protocolo de teste seria usado para obtenção dos dados. Os sensores 

foram previamente analisados em Testes Qualitativos de Vida para termos um melhor 

indicativo do desempenho comportamental dos sensores ante aos fatores de estresse 

Temperatura e Pressão. Posteriormente após a avaliação dos sensores nos Testes Acelerados 

Qualitativos foi traçado juntamente com a equipe de desenvolvimento um procedimento para 

a obtenção dos dados a serem usados na estimação da confiabilidade do sensor tanto na 

condição de operação quanto nas condições aceleradas, sendo utilizado um protocolo de teste 

com cenário step-stress progressivo com o aumento da temperatura. 

  O modelo de inferência proposto nesta dissertação propicia a flexibilidade de utilizar 

mais de um cenário de teste para a obtenção de tempos de falha, cenários esses que são os 

mais comumente usados no âmbito da confiabilidade tais como step-stress progressivo, step-

stress regressivo, step-stress constante e stress profile. Considerou-se que a distribuição do 

tempo de falha é modelado pela distribuição Exponencial onde a taxa de falha do sensor em 

um determinado ambiente de estresse é constante. Vale salientar que a distribuição 

Exponencial é muito usada para modelar a confiabilidade de equipamentos eletrônicos, 

porém, em estudos posteriores poderia ser usada a distribuição de probabilidade Weibull, onde 

poderíamos considerar que a taxa de falha do sensor não poderia necessariamente ser 

constante para um determinado ambiente de estresse. Apesar da flexibilidade do modelo 

de inferência, na análise dos sensores feita nesta dissertação somente foi utilizado o cenário de 

teste step-stress progressivo, pois, foi uma forma encontrada para a obtenção de dados de 

falha mais rapidamente devido a grande incerteza do comportamento operacional do sensor 

nas condições de estresse como também ser a primeira vez que tal tecnologia foi submetida a 

testes acelerados. Uma vantagem para a utilização do cenário de teste step-stress com relação 

ao cenário de teste com estresse constante é a antecipação do aparecimento de modos de falha, 

pois, se o sensor fosse submetido a um estresse constante poderia demorar a apresentar modos 

de falha e com isso teríamos muitos dados censurados. Em contra partida espera-se que seja 

submetido a condições de estresse praticamente constantes quando sob condições normais de 

operação ficando assim mais próximo das condições utilizadas na elaboração dos testes com 

estresse constante. Pode-se perceber que a utilização de dados provenientes de Testes 

Acelerados de Vida propicia um considerável ganho em questão de tempo, haja vista, que com 
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o aumento do estresse utilizado os modos de falha irão aparecer mais precocemente. Com 

isso, a duração da realização do teste é menor acarretando conseqüentemente um menor custo. 

Os fatores físicos utilizados nos Testes Acelerados de Vida foram decorrentes de estudos feitos 

pela equipe de desenvolvimento nos poços de produção onde foram levantados que os fatores 

mais relevantes para a confiabilidade do sensor foram a Temperatura e a Pressão. Porém, em 

estudos posteriores poderíamos usar outros fatores de estresse tais como Vibração e Choque 

para verificar se outros modos de falha poderiam aparecer e com isso fazermos uma melhor 

avaliação da confiabilidade do equipamento.  A utilização de análise Bayesiana para este 

caso é primordial, devido ao fato do alto custo envolvido nos testes dos sensores não podemos 

dispor de um quantitativo de sensores a seram testados, acarretando com isso poucas 

informações a serem utilizadas, ambiente este não favorável para a aplicação de métodos de 

inferência da estatística clássica, pois teríamos estimadores de máximaverossimilhança 

viesados. Apesar da utilização de somente uma fonte de dados, ou seja, provenientes da 

utilização de testes acelerados, pode-se agregar também outras fontes de dados tal como dados 

de campo, opinião de especialista, entre outras. Um fato importante que devemos salientar é a 

sensibilidade que o modelo tem com relação as estimativas das confiabilidades obtidas pela 

opinião do especialista, pois é com essas estimativas que serão encontrados os parâmetros da 

distribuição a priori da taxa de falha transformada u . Nota-se que o método de obtenção dos 

parâmetros da distribuição a priori é muito sensível ao fato da obtenção da opinião do 

especialista, por isso devemos utilizar procedimentos mais estruturados para a elicitação, 

como por exemplo, Firmino & DROGUETT (2005). Porém, o método de elicitação adotado 

nesta dissertação foi o método direto, em que consiste na abordagem direta ao especialista de 

qual seria a confiabilidade do sensor considerando o tempo de missão adotado para os 

diferentes ambientes de estresse.  

Pelo deslocamento da assimetria da distribuição a posteriori da confiabilidade pode-se 

perceber a influência do aumento das condições de estresse utilizadas nos ambientes. A 

confiabilidade do sensor para o nível usual de estresse (130 º e 9000 psi) e para o tempo de 

missão τ = 43830 horas foi na ordem de 0,9214, o valor mais provável. Como sugerido 

anteriormente, a equipe de desenvolvimento deverá realizar modificações no projeto atual 

para reduzir ou até mesmo erradicar os modos de falhar que surgiram na execução dos testes, 

haja vista, que a confiabilidade a posteriori ficou abaixo da meta de 95% referente ao tempo 

de missão de 5 anos. Salientamos também que os dados obtidos nesta fase inicial servirão 

como informações à priori para a próxima etapa de desenvolvimento de acordo com o 

fluxograma mostrado na Figura 3.2. Se com essas modificações realizadas o sensor mostrar 
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uma boa evolução então esta segunda geração de sensores será construídas e unidades 

disponibilizadas para o acompanhamento dos mesmos em campo (Poços ONSHORE de 

produção de petróleo). Com isso, os objetivos propostos nesta dissertação foram alcançados, 

pois, a confiabilidade dos sensores tanto nas condições aceleradas bem como nas condições 

usuais foi encontrada decorrente dos dados de tempo de falha proveniente da execução dos 

Testes Acelerados. Vale salientar que o valor da confiabilidade do sensor nas condições usuais 

ficou abaixo da meta estabelecida pela equipe de desenvolvimento, sendo sugeridas 

modificação do projeto atual para ser ter um produto mais robusto e confiável. O valor da 

confiabilidade encontrado, como dito anteriormente, sofre influência do método de elicitação 

do especialista, poder-se-ia ter encontrado um outro valor se fosse utilizado um método mais 

robusto, como também, a análise da confiabilidade se restringiu somente aos modos de falhas 

relacionados à cola podendo em trabalhos futuros serem abordados outros modos de falha, 

como por exemplo, relacionados à deformação da membrana devido ao aumento na pressão. 
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