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RESUMO 

As decisões em relação às políticas de manutenção têm, cada vez mais, um papel essencial, no 

que diz respeito ao provimento de eficiência às técnicas gerenciais de manutenção, as quais 

sistematizam as regras que são obtidas a partir de modelos matemáticos, a fim de assegurar o 

alcance de objetivos inerentes às organizações. Na prática, é bastante comum o uso do bom 

senso ou a reprodução de ações sem qualquer análise da efetiva contribuição destas para o 

sistema, ou mesmo, sem um modelo matemático associado. O resultado disto é comumente 

visto nas organizações, as quais têm custos exorbitantes de manutenção e ações que só 

consomem recursos, sem, por sua vez, proporcionar qualquer melhoria ao desempenho do 

sistema. Sendo assim, essa dissertação trata da proposição de políticas de manutenção 

oportuna, sob a perspectiva multicritério. Observa-se na literatura, que este tipo de política de 

manutenção permite redução de custos substanciais. Contudo, não há estudos que observem 

outros impactos além do financeiro. Por esta razão, propõem-se dois modelos multicritério 

para suportar a construção de regras de decisão. O primeiro modelo considera um sistema 

com dois componentes; O segundo modelo considera um sistema com múltiplos 

componentes. Ambos os modelos consideram a metodologia multicritério de apoio a decisão, 

combinando os critérios custo e disponibilidade através da teoria da utilidade multiatributo 

(MAUT). A maximização da função utilidade global permite que se encontre valores nos 

quais a política oportuna é vantajosa, é realizada a aplicação numérica dos modelos ilustrando 

a aplicabilidade e demonstrando a vantagem de se considerar mais de um critério para 

determinação da política oportuna ótima. Como resultado foi possível observar que os 

modelos refletem a dinâmica da política oportuna e foi vantajosa a abordagem multicritério 

nos casos abordados. 

 

Palavras Chave: Apoio a decisão multicritério, política de manutenção oportuna, MAUT. 
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ABSTRACT 

Decisions regarding maintenance policies have, increasingly, an essential role with regard to 

the provision of efficient maintenance management techniques, which systematize the rules 

that are derived from mathematical models, to ensure the achievement of objectives inherent 

in organizations. In practice, it is quite common to use common sense or reproduction of 

actions without any effective analysis of their contribution to the system, or even without an 

associated mathematical model. The result is commonly seen in organizations which have 

exorbitant maintenance costs and actions that only consume resources, without, in turn, 

providing any improvement to system performance. Therefore, this dissertation deals with the 

proposition of opportunistic maintenance policies, from the perspective of multiple criteria. It 

is observed in the literature that this type of maintenance policy allows substantial cost 

savings. There are, no studies to observe other impacts beyond the financial. For this reason, 

we propose two multicriteria models to support the construction of decision rules. The first 

model considers a system with two components; the second model considers a system with 

multiple components. Both models consider the methodology of multicriteria decision 

support, combining the cost and availability criteria through  multiattribute utility theory 

(MAUT). The maximization of the overall utility function allows  enable us to find values  

which  make the timely policy is advantageous. Numerical application illustrating the 

applicability of the models and demonstrating the advantage of considering more than one 

criterion for determining the optimal opportunistic policy. As a result it was observed that the 

models reflect the dynamics of the opportunistic policy and that the multicritéria  approach to 

the cases addressed was beneficial. 

 

Keywords: Multicriteria decision support, Opportunistic maintenance policy, MAUT. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do problema e justificativa 

Durante as ultimas décadas com a evolução dos sistemas e tecnologias, decisões que 

levem a uma política ótima de manutenção tem se tornado cada vez mais complexas. Uma 

razão para isso se deve aos sistemas serem constituídos de muitos componentes e que muitas 

vezes dependem uns dos outros. Dekker et. al. (1996) analisa que por um lado a dependência 

entre os componentes complica a modelagem, e otimização de manutenção, mas por outro, 

oferece a possibilidade de manutenção do grupo de componentes constituintes do sistema, o 

que pode gerar algumas vantagens, por exemplo, a redução de custos.  

Há vários anos a proposição de modelos relacionados a políticas de manutenção vem 

sendo estudados, os primeiros datam da década de 30 do século passado, porem métodos 

científicos e estudos mais aprofundados foram impulsionados a partir da Segunda Guerra 

Mundial.  

Desde então vários modelos e metodologias foram criadas e propostas, sendo algumas 

mais difundidas que outras, nota-se que de acordo com o contexto da economia e a criação de 

novas tecnologias tendem a impulsionar o aprofundamento nas pesquisas e novos modelos 

são criados. 

Neste contexto é crescente o interesse de pesquisas na área de políticas de manutenção e 

estas vêm sendo aplicadas a diversas áreas além da industrial, como, construção civil, 

sistemas de serviços, área de saúde, setor militar, entre outros. 

Seguindo esta corrente que impulsiona os estudos em políticas de manutenção, e 

acompanhando a evolução dos sistemas, este trabalho se concentra nas políticas de 

manutenção oportuna que combina o uso de manutenção preventiva e corretiva, com dois 

objetivos principais: reduzir custos através do ganho em economia de escala e aumentar a 

disponibilidade em sistemas multicomponentes. 

Para Thomas et. al. (2008) a manutenção oportuna pode se tornar de grande interesse 

para os decisores e especialistas de manutenção, pois oportunidades surgem com abundância  

e sem um planejamento prévio estas oportunidades são negligenciadas, os autores destacam 

que não existem normas ou padrões consensuais em relação a manutenção oportuna como 

existem em relação a outras políticas de manutenção, como por exemplo a política de 

manutenção preventiva. 
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1.2 Objetivo do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

Fornecer um modelo que apóie o decisor na tomada de decisão em sistemas 

multicomponentes, por meio da política de manutenção oportuna, considerando mais de um 

critério através da abordagem de decisão multicritério. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Especificamente pretende-se explorar o potencial da política de manutenção oportuna 

que possibilitem o tratamento dos problemas de manutenção de uma forma mais abrangente, 

explorando ao mesmo tempo a utilização de manutenção corretiva e preventiva. Nesta 

conotação almejam-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Construir um modelo de manutenção oportuna; 

2. Modelar o problema em um contexto específico; 

3. Simular numericamente para verificar a aplicabilidade do modelo. 

1.3 Metodologia 

A metodologia adotada neste estudo é baseado na análise das partes que englobam a 

manutenção oportuna, bem como, confiabilidade, disponibilidade, distribuições de falha, 

políticas de manutenção, sistemas multicomponentes, em particular as partes mais relevantes 

da política oportuna de manutenção. Em seguida, estudar e analisar os métodos de apoio a 

decisão multicritério de forma a realizar uma análise que possa comparar os possíveis 

benefícios da adoção da política de manutenção oportuna considerando mais de um critério 

concomitantes e por último a aplicação numérica verificando a aplicabilidade do modelo 

proposto. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

No Capítulo 2 é exposta uma revisão da base teórica pertinente as políticas de 

manutenção. Este capítulo fornece a base para o entendimento da dissertação. 

 O Capítulo 3 está direcionado para a identificação dos modelos existentes que abordem 

o tratamento da manutenção oportuna. 

O Capítulo 4 descreve os modelos propostos e suas aplicações. 
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No Capítulo 5 expõem-se os resultados e discussões do modelo desenvolvido, 

ressaltando características, vantagens e observações finais quanto a sua aplicabilidade. 

Capítulo 6 é realizada a conclusão da dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo de fundamentação teórica tem-se como propósito reunir os conceitos 

básicos, que serviram como alicerce para o desenvolvimento deste trabalho. Neste intento 

segue-se a exposição de alguns conceitos fundamentais que vão desde a confiabilidade, 

disponibilidade, mantenabilidade, passando por aspectos de políticas de manutenção, 

chegando-se aos conceitos de manutenção oportuna. 

2.1 Confiabilidade contexto histórico 

A confiabilidade vem ganhando importância a cada ano com o surgimento de novas 

tecnologias, novos materiais e a exigência do mercado competitivo, onde quem garante 

confiabilidade de seu seus equipamentos consegue manter seus prazos e atender os clientes.  

No contexto histórico da confiabilidade uma das primeiras áreas a ser abordada foi a de 

manutenção de máquinas por Kintchine, 1932 e Palm, 1947, que utilizaram da experiência do 

trabalho anterior de A. K. Erang e C Ramos, na resolução de problemas de chamadas 

telefônicas com o que foi a primeira tentativa de utilizar a distribuição de Poisson como 

distribuição de entrada de chamadas, posteriormente Khintchine e Ososkov conseguiram 

provas matemáticas suficientes para o uso desta distribuição (Denson, 1998). Onde o conceito 

pode ser utilizado nos problemas relacionados a manutenção. 

No fim da década de 30 os estudos de fadigas de materiais ganharam força, uma das 

principais contribuições data de 1939 pelo professor Weibull, do Instituto Real de Tecnologia 

na Suécia que criou uma distribuição que leva seu nome e descreve a duração de vida dos 

materiais, Weibull continuou sua pesquisa e a distribuição criada por ele foi um marco na 

história da confiabilidade (Barlow & Proschan, 1965). 

Na década de 40 com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de mais confiabilidade 

dos equipamentos para as ações em guerra, os estudos em confiabilidade e o uso de técnicas 

matemáticas na quantificação e solução de problemas foram intensificados. 

Durante a Segunda Guerra Mundial observaram que os componentes eletrônicos 

precisavam de uma maior confiabilidade, esta observação levou a criação em 1950 pela força 

aérea dos Estados Unidos do grupo ad hoc, com a finalidade de estudar os equipamentos 

eletrônicos e identificar formas de aumentar a confiabilidade dos sistemas e de suas operações 

(Denson, 1998). Este grupo concluiu que: 

1. Precisava melhorar a confiabilidade dos dados coletados em campo; 

2. Melhorar a confiabilidade dos componentes desenvolvidos; 
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3. Requisitos de confiabilidade quantitativos precisavam ser estabelecidos; 

4. A confiabilidade dos componentes precisava ser verificada por teste antes de serem 

produzidos em escala; 

5. Uma comissão permanente precisava ser estabelecida para a pesquisa e 

desenvolvimento de confiabilidade. 

Para atender ao quinto item da conclusão do grupo ad hoc em 1952, o Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos estabeleceu um grupo de Confiabilidade de Equipamentos 

Elétricos o AGREE, com o objetivo de identificar as ações que poderiam ser tomadas para 

fornecer mais confiabilidade aos equipamentos eletrônicos (Denson, 1998). 

O grupo AGREE foi responsável pelo advento e firmamento da confiabilidade como 

uma disciplina, foram publicados importantes relatórios que alavancaram o desenvolvimento 

da confiabilidade, principalmente no que diz respeito a identificação de causas das falhas de 

campo, limites de aceitabilidade como quantificação para a confiabilidade, efeito dos estoques 

na confiabilidade, entre outras importantes contribuições (Coppola, 1984). 

Na década de 60, impulsionada pelo interesse da iniciativa privada, especificamente a 

indústria de mísseis, surge uma organização sem fins lucrativos a corporação RAND. Onde a 

teoria da confiabilidade foi sistematicamente estudada, produziram importantes relatórios que 

repercutiram em questões relativas a políticas de manutenção, conseguindo colocar a 

disposição da sociedade e iniciativa privada a experiência adquirida na guerra e estudos do 

governo americano, estas contribuições são úteis até os dias atuais (Ware, 2008).  

Após a década de 60 muitas técnicas foram desenvolvidas em vários contextos e 

aplicações, assim nesta abordagem histórica, buscou-se apresentar os principais 

acontecimentos que marcaram o surgimento da confiabilidade como uma disciplina sólida e 

científica. 

2.2 Mensurando a Confiabilidade 

Partindo da finalidade de cálculo, a confiabilidade é definida como a probabilidade de 

um item executar uma função predeterminada por um período de tempo especifico sob 

condições apropriadas (Barlow & Proschan, 1965). 

A partir dessa definição a confiabilidade tem um caráter probabilístico que se relaciona 

com a variável aleatória, tempo de vida T de um item, com seu mecanismo de falha que pode 

ser escrito pela expressão (2.1) 

R(t)=P(T>t)                                                                                                                            (2.1) 
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Identifica-se que as variáveis as quais asseguram a confiabilidade do equipamento estão 

relacionadas: 

• Ao estado do equipamento BOM ou FALHO; 

• As condições a qual o equipamento está sujeito, como por exemplo: a carga, o 

ambiente, a operação; 

• Variável tempo, a qual Carter (1986) a coloca como sendo a variável mais importante 

relacionada a confiabilidade.  

Com intuito de um melhor entendimento será abordado os conceitos de função taxa de 

falha e suas principais distribuições e como se relacionam com a variável tempo. 

2.2.1 A função taxa de falha 

A função taxa de falha representa a falha por período de tempo. Quando se tem um 

histórico de falhas de determinado item e se está interessado em conhecer a freqüência com 

que as falhas têm ocorrido é possível plotar um histograma de falhas onde a área representada 

por este histograma apresenta a freqüência relativa de falha em um intervalo especifico de 

tempo (Jardine, 1970). Como ilustra a figura 2.1. 

 
Figura 2.1: Histograma de Falhas  

Fonte: adaptado de Jardine, 1970 

A função densidade de probabilidade é semelhante a figura 2.1 exceto que o tratamento 

do tempo é dado no continuo onde a curva característica é ilustrada na figura 2.2. 
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Figura 2.2: Função densidade de probabilidade  

Fonte:adaptado de Jardine, 1970 

Quando o interesse é determinar a probabilidade da falha dentro de um intervalo de 

tempo especifico, calcula-se a integral da função densidade de probabilidade, f(t), dentro dos 

limites de interesse, por exemplo: Tx e Ty. 

A probabilidade da falha ocorrer entre Tx e Ty é expressa pela equação (2.2): 

=� ��������
��                                                                                                                            (2.2) 

Como não existe valor negativo para falhas a área total sobre a curva é expressa pela 

equação (2.3). 

=� ������ =�
� 1                                                                                                                     (2.3) 

A função distribuição acumulada representada por F(t), é derivada da função 

probabilidade e pode ser escrita pela função (2.4). ���� = � �������
��                                                                                                                 (2.4) 

Quando t tende para o infinito, F(t) tende a 1. 

Para representar matematicamente o comportamento das falhas se utiliza das 

distribuições estatísticas, onde a partir delas é feita uma tentativa de descrever a vida de um 

material, uma estrutura ou um dispositivo. O modo possível da ocorrência da falha de um 

item, afeta a forma analítica da distribuição, onde através da distribuição é possível descrever 

as possíveis características de falha (Barlow & Proschan, 1965). 

2.2.2 Função confiabilidade 

A função complementar da distribuição acumulada é a função confiabilidade. É 

determinada a partir da probabilidade de que o equipamento sobreviva até certo período de 

tempo especificado, tempo t. A função confiabilidade é denotada por R(t) e definida como: 
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���� = � �������
�                                                                                                                  (2.5) 

Utilizando do conceito de complementaridade R(t) é igual a 1 – F(t). Quando t tende ao 

infinito, R(t) tende a zero (Jardine, 1973). 

Assim como na função taxa de falha, o comportamento de falha do equipamento e o 

modo de ocorrência da falha influenciam na função densidade de confiabilidade. 

2.2.3 Distribuição exponencial 

Quando o item estudado apresenta uma distribuição de falha constante este é 

representado matematicamente pela distribuição exponencial, esta é uma distribuição do 

tempo de um evento quando a probabilidade deste evento ocorrer na próxima vez em um 

pequeno intervalo não varia ao longo do tempo (Evans et. al., 2000). 

A distribuição exponencial é a única distribuição contínua caracterizada pela falta de 

memória (Evans et. al., 2000). Interpretando esta característica da distribuição exponencial no 

contexto de confiabilidade, quer dizer que um equipamento novo tem a mesma probabilidade 

de falhar em um dado intervalo de tempo que um equipamento usado que possua a mesma 

taxa de falha. Assim o tempo utilizado do equipamento não irá influenciar no comportamento 

de falha em um intervalo posterior.  

A função densidade de probabilidade exponencial é:  ���� = 	
���    Para t ≥ 0                                                                                                      (2.6) 

A distribuição acumulada exponencial é dada por:  ���� = 1 − 
���	                                                                                                                   (2.7) 

A função confiabilidade é dada por: ���� = 
���                                                                                                                           (2.8) 

2.2.5 Distribuição Weibull 

A distribuição Weibull é aplicada a uma ampla gama de problemas que incluem desde a 

resistência a fadiga do aço até problemas relacionados à saúde humana. Uma das principais 

vantagens da analise Weibull é a capacidade de fornecer, mesmo quando se tem pequenas 

amostras, resultados razoavelmente precisos. Outra grande vantagem é a simplicidade de sua 

aplicação, o próprio Weibull utilizava este argumento dizendo “Acredita-se que a única 

maneira prática de progredir é escolher uma função simples” e a distribuição criada por ele 

tem esta característica possuindo-se os dados e a tabela Weibull em mãos é possível se chegar 

a soluções de vários problemas de planejamento de manutenção, dentre estes se destacam 

(Albernethy, 2008): 
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• Decisões sobre manutenção programada; 

• Decisões sobre a utilização ou não de manutenção corretiva; 

• Decisões sobre intervalos de substituição; 

• Decisões sobre tempos entre reparos. 

A função densidade de probabilidade da distribuição Weibull é dada por: 

���� = �
	 ��	��
	 
�� ��− ��	���    Para t≥0                                                                            (2.9) 

Onde: 

β- é parâmetro de forma. 

η- é parâmetro de escala. 

Sua distribuição acumulada é dada por:  

���� = 1 − 
�� ��− ��	���                                                                                                    (2.10) 

A função confiabilidade é dada por: 

���� = 
�� ��− ��	���                                                                                                          (2.11) 

Interpretando a análise Weibull no planejamento de manutenção percebe-se a 

importância do parâmetro de forma Beta (β), quando se tem β=1 a taxa de falhas é constante, 

tem-se então um caso particular da exponencial, no caso que β>1 a taxa de falha é crescente e 

quando β<1 a taxa de falhas é decrescente. 

2.2.6 Analise do comportamento das falhas 

Como dito anteriormente, o comportamento das falhas diferem de acordo com o item 

em estudo, o que influência na distribuição que será utilizada para descrever matematicamente 

estes dados. Na interpretação dos dados percebe-se que o comportamento das falhas se 

apresentam basicamente de três formas:  

• Comportamento de falhas decrescentes, que se dão muito antecipadamente, 

representado falhas no projeto, transporte ou montagem, conhecidas como falhas 

precoce ou mortalidade infantil; 

• Comportamento de falhas aleatórios, que não representam nenhuma causa especifica; 

• Comportamento de falhas crescente, que representam a ação do tempo nas falhas, ou 

seja, o envelhecimento do item.  

Para modelar o comportamento dos dados foi criada a curva da banheira onde pode 

representar o comportamento de falhas de qualquer item (Jardine, 1973), a figura 2.3 refere-se 

à curva da banheira. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

10 

 
Figura 2.3: Curva da Banheira  

Fonte: adaptado de Jardine, 1973 

De acordo com cada região da curva da banheira tem-se uma distribuição adequada para 

sua modelagem, sendo a distribuição Weibull, podendo ser utilizada para as três fases desde 

que os dados se adéqüem a Weibull. 

2.2.7 Sistemas reparáveis e sistemas não reparáveis 

Segundo O’Connor (1985) é importante distinguir os sistemas reparáveis e sistemas não 

reparáveis, pois esta distinção se faz necessária para um adequado tratamento probabilístico 

da confiabilidade. 

Sistemas reparáveis são sistemas que após a falha, podem ser reparados voltando a 

exercer a função para a qual foram projetados, podendo caso haja nova falha durante a vida 

útil, serem novamente reparados. Sistemas não reparáveis não admitem reparo, sendo 

substituído após a falha (Meeker & Escobar, 1998). 

Para sistema reparáveis, o propósito do estudo de confiabilidade é descrever as variáveis 

relacionadas ao momento anterior a falha, estas variáveis são: o tempo entre falha, TBF (Time 

Between Failure) e o tempo médio entre falhas, MTBF (mean time between failures). 

Também relacionado a sistemas reparáveis estão às variáveis: tempo para reparo, TTR 

(time to repair) e o tempo médio para reparo, MTTR (mean time to repair) que são de 

propósito do estudo de mantenabilidade e estuda o momento posterior a falha.  

Para sistema não reparáveis o estudo de confiabilidade tem como propósito descrever o 

tempo até a falha, pois o item após a falha será substituído, a variável utilizada é o tempo até 

falhar, TTF (time to failure) e o tempo médio para falha, MTTF (Mean Time to Failure) 

(Meeker & Escobar, 1998; Barlow & Proschan, 1965). 
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2.3 Mantenabilidade 

Mantenabilidade refere-se às medidas tomadas durante a concepção, desenvolvimento e 

instalação de um item fabricado, que resultem na redução de: manutenções necessárias, 

homens-horas, ferramentas, níveis de habilidade e instalações (Dhillon, 1999). 

Os estudos em mantenabilidade tiveram inicio entre a Segunda Guerra Mundial e os 

anos posteriores à guerra, quando os estudos realizados pela defesa dos Estados Unidos 

chegaram a resultados surpreendentes, impulsionando os estudos em mantenabilidade dentre 

estes resultados destacam-se (AMCP 706-133, 1976; Shooman, 1968): 

• Um estudo da Marinha informou que durante as operações de guerra os equipamentos 

elétricos estavam em estado operacional em apenas 30% do tempo; 

• A oitava força aérea na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial contava 

somente com 30% dos seus bombardeiros que estavam no pátio em estado de 

prontidão operacional; 

• O exército chegou a conclusão que dois terços dos equipamentos estavam fora de 

serviço ou em reparo em algum momento do tempo. 

Em 1957, o Grupo Consultivo em confiabilidade de Equipamentos Eletrônicos 

(AGREE), publicou vários relatórios contendo recomendações que serviram como base para a 

maioria dos padrões de mantenabilidade que são usados até os dias atuais (Retterer & 

Kowalski, 1984). 

Neste sentido o objetivo principal da mantenabilidade é melhorar a disponibilidade e 

confiabilidade do item, utilizando dos seguintes princípios (Goldman & Slatter, 1964): 

• Intercambialidade: é a medida em que uma peça pode ser facilmente substituída por 

outra idêntica, sem a necessidade de calibração ou retrabalho, essa flexibilidade de 

projeto reduz o custo com peças de reposição; 

• Acessibilidade: é a facilidade com que a peça pode ser alcançada e realizada a 

manutenção necessária, assim o objetivo é fornecer acesso a peças defeituosas sem a 

remoção de outras partes; 

• Modularização: é a divisão do sistema em funcionalidades distintas para permitir a 

remoção ou substituição; 

• Freqüência de manutenção: é a freqüência com que cada ação de manutenção deve ser 

realizada para estudar quais itens devem ter maior acessibilidade; 

• Simplicidade: simplificar o sistema reduz o custo com peças e melhora a eficácia na 

resolução de problemas; 
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• Visibilidade: é a facilidade de se ver a parte a qual necessita de manutenção, uma 

visão bloqueada aumenta o tempo de inatividade; 

• Testabilidade: é a capacidade de detecção de falhas e o isolamento dessa falha. 

Para fins de calculo, mantenabilidade é a probabilidade de um item ser reparado para 

condições ao qual foi projetado em um período de tempo T quando as ações de manutenção e 

performance estão de acordo com os procedimentos e recursos descritos (Jardine, 1973). 

Assim �(�) é a função densidade de probabilidade do tempo decorrido para efetuar as 

ações necessárias, para restaurar o sistema a condição operacional. Sendo esta definida como: � �������
�                                                                                                                              (2.12) 

Varias distribuições de probabilidade podem ser utilizadas para descrever o tempo de 

reparo de um item, como na confiabilidade, depende dos dados e características do item em 

estudo para se identificar qual distribuição se adéqua aos dados. 

2.4 Disponibilidade 

Assim como a confiabilidade e mantenabilidade os estudos de disponibilidade foram 

fortalecidos com a segunda guerra mundial e posteriores estudos dos grupos ad hoc, AGREE 

e corporação RAND. 

A disponibilidade tem uma característica de mensurabilidade, de eficácia do sistema, 

tendo uma noção de desempenho de um item. O estudo de disponibilidade se aplica a sistemas 

reparáveis, pois em sistemas não reparáveis quando um item passa para o estado de falho, este 

é substituído (Shanawani & Aly, 1983). 

Segundo Nakagawa & Osaki (1984), a disponibilidade pode ser dividida em duas 

classificações: uma classificação dependendo do intervalo de tempo de disponibilidade e a 

segunda classificação segundo o tempo de inatividade. 

Na primeira classificação, segundo o intervalo de tempo, a disponibilidade é 

subdividida em três categorias: disponibilidade instantânea [A(t)], tempo de atividade [A(T)], 

estado estável de disponibilidade A (∞). 

A disponibilidade instantânea, [A(t)] é a probabilidade do sistema estar disponível em 

um tempo aleatório, t. ���� = ������������
	�
	��	��
�	
����	������í�
�	
�	��	�
���	��
��ó���	� 
O tempo de atividade, [A(T)], é a proporção do tempo em um intervalo especificado 

(0,T) em que o sistema esta disponível, é expresso pela equação (2.13). ���� = 

� � �������

�                                                                                                              (2.13) 
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O estado estável de disponibilidade, A(∞), é o tempo de atividade disponível quanto � → ∞ é dado por: ��∞� = lim�→� �(�)                                                                                                         (2.14) 

A figura 2.4 ilustra estas classificações: 

 
Figura 2.4: Disponibilidade  

Fonte: adaptado de Shanawani & Aly, 1983. 

A representação da disponibilidade depende das condições de operação do sistema para 

sistemas contínuos a utilização do estado estável de disponibilidade é mais adequada, para 

sistemas de batelada definido por ciclo de trabalho a utilização do tempo de atividade é mais 

satisfatório, para sistemas que é requerido a performance em qualquer tempo aleatório a 

disponibilidade instantânea é melhor aplicada. 

Na segunda classificação onde a disponibilidade depende do tempo de inatividade é 

subdividida em três novas categorias: disponibilidade inerente (�), disponibilidade obtida 

(��), disponibilidade operacional (��). 
Disponibilidade inerente, �, é definida como a probabilidade de um sistema quando 

utilizado sob condições as quais foi projetado, sem considerar as ações preventiva, vai operar 

satisfatoriamente em determinado ponto do tempo. Exclui Ready time (tempo em que o 

equipamento esta pronto mas não esta operando), tempo de manutenção preventiva, tempo 

logístico, tempo de espera administrativa. É expressa por: � = ����
���������                                                                                                                  (2.15) 

Onde: 

MTBF= tempo médio entre falha. 

MTTR= tempo médio para reparo. 

Disponibilidade obtida, ��, é a probabilidade de um sistema sob condições de suporte 

ideal, ou seja, ferramentas, peças sobresselentes, e mão de obra disponíveis, esteja disponível 
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de modo satisfatório em um determinado ponto do tempo. Exclui espera de logística e tempo 

de espera administrativo, e inclui tempos de ações de manutenção preventiva e corretivas, é 

expressa por: �� = ����
������                                                                                                                      (2.16) 

Onde: 

MTBM= tempo médio entre manutenção. 

M= tempo médio de ações de manutenção corretiva e preventiva. 

Disponibilidade operacional, ��, é definido como a probabilidade do sistema quando 

usado em condições atuais de operação, se encontrar disponível em um dado ponto do tempo. 

Inclui tempo logístico, Ready time, e tempo administrativo. É expresso por: �� = ����������	���
�����������	��������                                                                                              (2.17) 

Onde: 

Ready time: tempo que o equipamento esta pronto mas não esta operando; 

MDT: tempo de inatividade incluindo espera logística, administrativa, e tempo para 

manutenção,   !� =  + �
��"	���
. 
Segundo Shanawani & Aly, 1983 para se descrever a disponibilidade de um sistema é 

necessário que se conheça: 

• O Processo de falha do equipamento; 

• O processo de reparo ou manutenção; 

• Configuração do sistema. 

Após conhecer estes três aspectos do sistema estudado, a disponibilidade, dependendo 

de cada sistema pode ser modelada de diversas formas matemática, o primeiro passo é 

encontrar a distribuição que melhor representa os processos de falha e de reparo, o segundo 

passo é conhecer a configuração do sistema e depois encontrar qual modelagem matemática 

irá melhor representar o sistema em estudo. 

2.5 A função manutenção 

Diante a crescente competição global e consumidores cada vez mais exigentes, as 

empresas estão a cada dia buscando melhorias em desempenho e competitividade o que 

depende diretamente da confiabilidade e produtividade de suas instalações, esta necessidade 

de melhorar o sistema de produção que delegou a função manutenção como primordial na 

organização (Coetzee, 1999; Madu, 2000).  



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

15 

Porém a importância dada a função manutenção nem sempre foi assim, sedo vista no 

passado por muitas organizações como um mal necessário, somente após a Segunda Guerra 

Mundial com o surgimento de novas tecnologias, que uma maior atenção passou a ser 

despendida à função manutenção conforme ilustra a figura 2.5. 

 

  

Figura 2.5: Linha do Tempo de Manutenção  

Fonte: adaptado de Pintelon et. al., 2000. 

Segundo Kelly (2006), a função manutenção assegura a integridade física necessária 

para manter a condição operacional desejada, através de ações de reparo, modificação, 

melhoria, substituição ou manutenção dos ativos, agindo integrada com as outras funções da 

instituição. 

A importância da integração da função manutenção com outras funções da organização 

e a mudança da visão das empresas em relação à manutenção foi colocada pela primeira vez 

em 1970, pelo governo da Inglaterra, onde foi responsável pela criação de uma nova 

conotação, dada a época para o contexto da manutenção, com a criação de um novo conceito, 

a terotecnologia, palavra de origem grega tereo, que significa ter cuidado com, a 

terotecnologia, é definida como a combinação de técnicas de gestão, financeira e engenharia 

que englobem desde especificações de projeto a informações de performance e custo 

(Ahlmann, 1984). 

O conceito de terotecnologia não prevaleceu na sua essência, caindo em desuso, mas 

com a evolução da função manutenção para o contexto atual e o surgimento de sistemas de 

informação, que auxiliam na gestão da manutenção percebe-se que o conceito proposto pela 

terotecnologia vem sendo cada vez mais utilizado. 

A função manutenção envolve ações planejadas e não planejadas, com objetivo de 

manter ou restaurar o sistema as condições determinadas de operação (Wang & Phan, 2000).  

Ações planejadas são definidas como a manutenção organizada e determinada com 

antecedência à falha (O’Connor, 1985), dentro desta classificação se enquadra a manutenção 
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preventiva, que constitui todas as ações programadas necessárias para assegurar que o sistema 

fique dentro das especificações e exigências de performance requeridos através da prevenção 

à falha. As ações não planejadas, estão relacionadas a manutenção corretiva onde as ações 

tem como objetivo a passagem do sistema do estado falho para o estado operacional (Kelly, 

2006). 

As ações planejadas e não planejadas incorrem um custo, onde deve-se analisar os 

custos decorridos destas decisões para se alcançar um ponto de ótimo, uma política ótima. Se 

houver demasiada ações planejadas os custos dessas ações serão excessivos e haverá pouco 

custo com falhas, por outro lado, poucas ações planejadas haverá pouco custo com o 

planejamento e altos custos com falhas (Campbell & Jardine, 2001) conforme ilustra a figura 

2.6. 

 
Figura 2.6: Custos de ações de Manutenção  

Fonte: adaptado de Campbell & Jardine, 2001. 

A principal atribuição da função manutenção é assegurar a condição do equipamento 

para que este exerça a função a qual foi projetado (Jardine, 1973). Para se assegurar esta 

condição, a função manutenção deve determinar as políticas de manutenção que serão 

adotadas que se adéqüem ao sistema produtivo que esta inserido. 

2.6 Política ótima de manutenção  

McCall (1965) define política de manutenção como sendo qualquer regra que estabeleça 

um ação a qual será adotada durante a vida útil do equipamento. 

O desenvolvimento da administração cientifica, impulsionaram os estudos em gestão de 

estoque e durabilidade dos equipamentos, na literatura, a primeira discussão clara em relação 

à gestão de equipamentos foi concebida por Wicksell’s & Akerman’s em 1923, onde discutem 

um modelo de durabilidade dos equipamentos e assumem constante o nível de serviço para 

um período fixo de tempo, com o objetivo de determinar o nível de serviço adequado que 
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otimize o tempo de vida (McCall & Jorgeson, 1962). No mesmo ano, Taylor estuda a 

substituição de equipamentos, com o principal objetivo de maximizar o valor presente de um 

equipamento, onde analisa o ciclo de vida e determina um ponto ótimo de substituição, 

descrito por ele como vida econômica do equipamento (Taylor, 1923). 

Uma política ótima de manutenção tem como objetivo, alcançar um ótimo em 

confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade ao mínimo custo de manutenção (Sherif & 

Smith, 1981). 

Wang & Pham (2006) descreve vários fatores que influenciam na tomada de decisão de 

uma política ótima, dentre estes estão: as políticas de manutenção, a configuração do sistema, 

Shut-off rules, o grau de manutenção, custos de manutenção, critérios de otimização, 

ferramentas de modelagem, dependência entre falhas e sistemas de informação, conforme 

ilustra a figura 2.7. 

 
Figura 2.7: Fatores que influenciam na política de manutenção  

Fonte: adaptado de Wang & Pham (2006) 

Com a finalidade de facilitar o processo de entendimento dos fatores que influenciam na 

política ótima de manutenção estão descritos abaixo: 

Políticas de manutenção: as políticas de manutenção vêem sendo estudadas a décadas 

e vários modelos foram criados, estes modelos se adéquam a certas categorias de política de 

manutenção dentre elas: política de substituição por idade, substituição por tempo aleatório, 

política de substituição em bloco, política de manutenção preventiva, política por limite de 

falha, política por custo de reparo, política por tempo limite de reparo, política por tempo de 

referência, política para sistemas de prontidão, políticas de manutenção em grupo, política de 
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manutenção oportuna, entre outras. Cada política de manutenção tem um modelo matemático 

que a descreve (Wang & Pham, 2006). 

Estrutura do Sistema: é como o sistema está disposto, podendo ser: sistema único, 

sistema em série, sistema em paralelo, k de n componentes funcionam e sistemas complexos. 

Shut-off rules: são regras que no caso da falha de uma unidade desliga outra, ou vice 

versa. 

Grau de manutenção: descreve qual o estado do item após o reparo, sendo classificado 

em: 

• Reparo imperfeito são ações de manutenção que restaura o sistema a condição 

operacional, porém não tão bom quanto novo;  

• Reparo mínimo repara o sistema para uma taxa de falha igual a que tinha antes da 

falha; 

• Reparo perfeito restaura o sistema a condição de tão bom quanto novo e tem a mesma 

distribuição de falha de um equipamento novo; 

• Pior reparo ações de manutenção que resultam na pior condição de reparo e um 

aumento da taxa de falha. 

Custo de manutenção: o custo de manutenção que estão sendo considerados nos 

modelos matemáticos. 

Critérios de otimização: os critérios de otimização das políticas de manutenção podem 

ser divididos em critérios de custos e critérios de confiabilidade. Na abordagem de custo, se 

quer minimizar custos, na de confiabilidade, maximizar disponibilidade. 

Ferramentas de modelagem: são várias as ferramentas de modelagem, Jardine (1973) 

divide os modelos em duas classes: modelos determinísticos e modelos probabilísticos, estes 

modelos utilizam de técnicas da Pesquisa Operacional para encontrar um ótimo ou um 

conjunto de solução de acordo com o critério ou critérios de otimização utilizado, são os 

modelos que vão apoiar a decisão sobre a ação de manutenção a ser tomada, a figura 2.8, 

mostra os aspectos fundamentais na modelagem de manutenção. 

 
Figura 2.8: Aspectos fundamentais na modelagem de manutenção  

Fonte: adaptado de Campbell & Jardine, 2001. 
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Do equipamento se coleta os dados, dos dados se identifica os parâmetros que 

descrevem estes dados, e defini-se, o modelo que melhor representa o equipamento, que irá 

resultar em informações para apoiar a decisão de manutenção sobre o equipamento. 

Horizonte de planejamento: diz respeito ao tempo que se assume no modelo podendo 

ser infinito, finito, discreto ou continuo. 

Dependência: é utilizada em sistemas multicomponentes onde existe algum tipo de 

dependência entre os componentes. 

Sistema de informação: servem de suporte para a decisão através de informações 

referentes aos dados que são alimentados no sistema. 

Neste contexto nota-se que não existe uma política de manutenção melhor do que outra, 

o que existe são situações diferentes que atendem a diferentes necessidades. Através da 

combinação dos fatores que melhor descrevem o sistema ou equipamento em estudo com os 

fatores que influenciam nas políticas de manutenção, procura-se assim encontrar uma política 

ótima. Dentre estas políticas, está à política de manutenção oportuna, que é o foco deste 

trabalho a qual esta inserida no contexto de política de manutenção para sistemas 

multicomponentes. 

2.7 Política de manutenção para sistemas multicompo nentes 

Cho & Parlar (1991) define modelos de sistemas multicomponentes como sendo 

modelos de manutenção que estão preocupados com políticas ótimas de manutenção de um 

sistema constituído por diversas componentes de máquinas ou vários equipamentos, que 

podem ou não dependerem uns dos outros, economicamente, estrutural ou estocasticamente. 

Neste contexto, estes modelos objetivam realizar um planejamento de manutenção 

ótimo para sistemas constituídos por vários componentes que interagem entre si. 

Thomas (1986) classifica os sistemas multicomponentes considerando a dependência 

entre os componentes do sistema, dividindo em dependência econômica, estrutural e 

estocástica:  

• Dependência econômica: o custo de manutenção conjunta dos componentes não são 

iguais ao custo de manutenção individual do componente, podendo ser sub-dividida 

em duas classes: dependência econômica positiva quando a dependência gera algum 

tipo de economia, e dependência econômica negativa quando a dependência aumenta 

os custos; 

• Dependência estocástica: ocorre quando o estado dos componentes influenciam na 

distribuição do tempo de vida de outros componentes, existindo a interação entre as 
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falhas ou dependência probabilística, indicando assim a relação existente entre o 

componente que falhou e os outros componentes; 

• Dependência estrutural: diz respeito aos casos em que um componente para sofrer 

ação de manutenção exige que outros componentes sejam desmontados ou reparados. 

Cho & Parlar 1991, descrevem uma segunda classificação dos modelos para sistemas 

multicomponentes baseada no aspecto de planejamento estacionário ou dinâmico:  

• Modelos estacionários, assumem uma situação estável ao longo do tempo fornecendo 

regras estáticas para a manutenção, como por exemplo, freqüência de manutenção 

periódica; 

• Modelos dinâmicos, utilizam as informações de curto prazo como deterioração de 

componentes, oportunidades inesperadas para gerar decisões sobre manutenção, estes 

têm a característica de serem dinâmicas ao longo do horizonte de planejamento.  

Em sistemas multicomponentes a utilização de um método que tente encontrar um 

ótimo local como solução, se torna bem complexo, pois são vários componentes a se 

considerar (Kobbacy & Murthy, 2008).  

2.8 Apoio a Decisão Multicritério 

Uma das primeiras abordagem considerando análise de decisão Multicritério data de 

1951 com os trabalhos de Koopmans e Kuhn & Tucker, onde começaram a abordar 

sistemáticas para encontrar a melhor alternativa ou ranking entre elas, considerando vários 

critérios ou objetivos, na década de 60 as pesquisas avançaram, onde, em 1972 ocorreu a 

primeira conferência internacional de Tomada de  Decisão Multicritério, desde então as 

pesquisas no tema cresceram, surgindo jornal especializado no tema  Journal of Multi-criteria 

Decision Analysis, grupos e associações de pesquisa como International Society on Multiple 

Criteria Decision Making, vários livros e diversas publicações (Yu, 1999). 

O apoio a decisão multicritério é uma abordagem sistemática de problemas composta 

por um conjunto de axiomas e procedimentos sistematizados de forma a tratar a complexidade 

de problemas de decisão (Keeney & Raiffa, 1999). Os métodos de apoio à decisão visam 

organizar e estruturar o processo decisório, levando em consideração a coerência entre os 

valores, objetivos e critérios com a decisão final, contribuem para a tomada de decisão, em 

relação a escolha, classificação ou ordenação de alternativas (Figueira et. al. 2005). 

Os métodos de apoio a decisão multicritério, apóiam o decisor na tomada de decisão, 

podendo o decisor ser um indivíduo ou um grupo de indivíduos (Figueira et. al. 2005). A 

decisão é o processo que conduz direta ou indiretamente à seleção de, ao menos, uma 
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alternativa a de A que deixe o decisor mais satisfeito com o resultado obtido X1(a),...,Xn(a) e  

através de um índice ou valor de desajabilidade que combine X1(a),...,Xn(a) para a tomada de 

decisão (Kenney & Raiffa, 1999). A alternativa é uma das possibilidade que integram o objeto 

da decisão, podendo ser identificada no inicio ou no decorrer do processo (Figueira et. al. 

2005). As alternativas são avaliadas através de critérios, que são instrumentos construídos 

para avaliar e comparar potenciais ações, através dos critérios é possível identificar diferentes 

dimensões das alternativas, podendo assim estabelecer uma alternativa melhor do que outra 

em relação ao critério avaliado (Belton & Stewart, 2002)   

Para Bouyssou (1993) a utilização de métodos multicritérios de apoio a decisão tem as 

seguintes vantagens: a construção de uma base de diálogo entre diferentes agentes que 

participam do processo decisório, a incorporação de subjetividade e incertezas, a possibilidade 

de avaliar a solução entre diferentes objetivos, podendo haver conflito entre eles. De acordo 

com Zopounidis (1999) os métodos multicritérios facilitam a compreensão de problemas 

complexos utilizando de critérios qualitativos e quantitativos para avaliar alternativas no 

processo decisório e proporcionam a participação do decisor  o que resulta em melhor 

entendimento de especificidades relacionadas ao problema. 

2.9 Teoria da Utilidade Multiatributo 

Um dos métodos Multicritério de apoio a decisão trata-se da teoria da utilidade 

multiatributo conhecida por MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) derivou da Teoria da 

Utilidade descrita por Daniel Benoulli em 1738 como uma forma para medir preferências, em 

1944 o trabalho de Jhon Von Neuman e Oskar Morgenstern intitulado “Theory of Games and 

Economic Behaviour” foi um marco na teoria da utilidade (Almeida, 2011). 

Keeney & Raifa (1999) foram responsáveis por introduzirem o conceito de mensurar a 

utilidade de cada alternativa constituinte do conjunto de alternativas candidatas à resolução do 

problema, constituído de múltiplos atributos através da formulação de uma função 

matemática, no momento que se constrói a função utilidade, obtem-se um modelo matemático 

que descreve preferências  

Assim o objetivo é encontrar a função utilidade multicritério que represente as 

preferências do decisor de acordo com seus parâmetros, onde a função utilidade u é definida 

em um conjunto de conseqüências, obedecendo a seguinte propriedade: 

u(x1...,xn) > u(x1’,..., xn’) � (x1,...,xn) > (x1’..., xn’) 
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Em que a função utilidade u tem a propriedade de que dada a função distribuição de 

probabilidade A e B, em relação as conseqüências, a distribuição de probabilidade A é pelo 

menos tão desejável quanto B, se e somente se: 

EA[u(xa)] > EB [u(xb) ] 

Onde, a alternativa xA é pelo menos tão desejável quanto xB se e somente se: 

u(xA) > u(xB) 

Um importante conceito relacionado a MAUT é o conceito de Loteria que trata de 

representar as conseqüências através de loterias, onde  “p” é a probabilidade de ganhar a 

opção mais desejada “X”, e 1-p, de ter a opção menos desejada “Y” (Kenney & Raiffa, 1999). 

A figura 2.9 representa uma loteria 

 
Figura 2.9: Loteria 

Fonte: adptado de Kenney & Raiffa, 1999  

Para Almeida (2011) o decisor deve respeitar a seis axiomas para que assim sua função 

utilidade possa ser expressa corretamente e se evite inconsistências, os axiomas estão 

apresentados a seguir: 

• Axioma de Ordenabilidade: dadas as conseqüências A e B, pode-se dizer que A é 

preferível a B, ou A é indiferente a B ou B é preferível a A; 

• Axioma de Transitividade: se A é preferido a B e B é preferível a C, então A é 

preferível a C. Se A é indiferente a B e B é indiferente a C, então A é indiferente a C; 

• Axioma da continuidade: se A é preferível a B e B é preferível a C, então existe uma 

probabilidade p, 0< p < 1, tal que B seja indiferente a uma loteria com probabilidade p 

de ocorrer A e p-1 de ocorrer C; 

• Axioma de Substitutabilidade: é possível substituir um evento incerto com 

conseqüência A por outro evento equivalente mais complexo B. 

• Axioma da Redutibilidade: é possível reduzir um evento complexo com conseqüência 

A por outro evento equivalente menos complexo B, sem que afete a preferência do 

decisor. 
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• Axioma da Monotonicidade: caso exista duas consequencias equivalentes, o decisor 

prefere aquela com maior probabilidade de alcançar o resultado desejado. 

De acordo com Keeney & Raiffa, 1999 existem duas análises principais referentes ao 

tratamento das alternativas para o método MAUT: a função utilidade aditiva e a função 

utilidade multiplicativa. Sendo a forma aditiva a mais simples e largamente utilizada (Belton 

& Stewart, 2002). A função utilidade na forma aditiva é a agregação por adição através de 

uma média ponderada das utilidades segundo cada atributo, calcula-se a utilidade 

multiatributo para cada criério em seguida os valores resultantes da função utilidade são 

somadas, realizando a ponderação dos critérios conforme sua importância relativa aos demais 

(Clemen e Reilly, 2001). 

Para a utilização da função utilidade aditiva deve-se respeitar a condição de 

independência, isto significa que uma relação de troca ou trade-off entre dois critérios, não 

pode depender de qualquer outro critério (Belton & Stewart, 2002). 

A função utilidade aditiva #���	pode ser expressa pela equação (2.18):  #��� = ∑ #�(%����)�
��
                                                                                                        (2.18) 

Onde #� é a função utilidade do critério %� sendo uma função estritamente crescente que 

retorna valores em uma escala comum, a fim de permitir que os critérios a serem comparados 

e adicionados não tenham problemas com diferentes unidades de medida (Vincke, 1992). 

A função utilidade multiplicativa para sua utilização exige que cada subconjunto de 

critérios satisfaça a condição de independência com os demais critérios, esse modelo é 

expresso pela equação (2.19): #��� = ∏ #�(%����)�
��
                                                                                                       (2.19) 

Onde #� é a função utilidade do critério %�.  
3.Manutenção Oportuna 

Manutenção oportuna pode ser definida como um método sistemático de coleta, 

investigação, planejamento prévio, de atividades, com objetivo de gerar um conjunto de 

tarefas de manutenção para agir no surgimento de uma oportunidade (Day & George, 1982).    

Uma oportunidade pode ser relacionada a ações preventivas ou corretivas de 

manutenção que resultem em uma oportunidade para ação em outro componente, ou alguma 

parada da planta, por outro motivo que não esteja relacionado a manutenção.  

A manutenção oportuna é aplicada a sistemas multicomponentes, muitas vezes é 

descrita como uma combinação de ações de manutenção corretiva e preventiva, do ponto de 
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vista prático, a política de manutenção oportuna é bastante significativa, pois a maioria dos 

sistemas são multicomponentes e muitas vezes há algum tipo de dependência entre os 

componentes (Vergin & Scriabin, 1977). 

O inicio dos estudos de manutenção oportuna decorrem da década de 60 com as 

pesquisas da corporação RAND no objetivo de combinar técnicas de manutenção corretiva e 

preventiva. Um dos primeiros trabalhos publicados se devem a Radner & Jorgensen em 1963, 

onde consideravam a substituição oportuna de uma única peça não monitorada na presença de 

varias peças monitoradas (Shanawani & Aly, 1983). 

Samhouri (2009) descreve as políticas de manutenção oportuna em relação a seus 

objetivos sendo dividida em dois objetivos principais:  

• Estender a vida útil do equipamento, ou pelo menos, o tempo médio para a próxima 

falha, com esta política espera-se reduzir as interrupções do processo e as 

conseqüências dessas interrupções, aumentando a disponibilidade do sistema;  

• Economia de escala, aproveitando os recursos e tempo já despendidos na ação de 

correção ou prevenção da falha, para reduzir os custos com manutenção. 

Neste sentido, são vários os modelos que procuram explorar a manutenção oportuna de 

modo a encontrar uma política ótima para sistemas multicomponentes, no próximo capítulo é 

realizado uma revisão da literatura pertinente aos modelos de manutenção oportuna.  
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3 MODELOS DE MANUTENÇÃO OPORTUNA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

Este capítulo busca descrever as políticas de manutenção oportuna, considerando as 

diversas visões e abordagens encontradas na literatura, de modo a abranger as várias faces 

deste problema, e descrever os métodos de resolução mais aplicados. 

Como dito anteriormente, os primeiros estudos de manutenção oportuna são da década 

de 60 com os trabalhos de Radner & Jorgenson (1963) em um dos seus primeiros trabalhos 

relacionado ao tema, os autores observam que um sistema com diversas partes com 

distribuição de falhas estocásticas e com economia de escala em suas manutenções, pode ser 

vantajoso adotar uma política de manutenção oportuna, no modelo proposto em seu artigo, 

todas as partes do sistema, exceto uma, são inspecionadas continuamente e que a parte 

remanescente não pode ser inspecionada, exceto quando é substituída. Se as partes 

monitoradas têm distribuição exponencial do tempo até a falha, a política de substituição 

ótima para a parte remanescente tem a seguinte forma: considerando-se que a parte 

monitorada seja rotulada como 0, e que existe M partes monitoradas rotuladas 1,....M, então 

existe M+1 números: n1,....nm, N, com 0≤ ni ≤ N ≤ ∞, tal que: 

a) Se a parte i falhar a um tempo quando a idade da parte 0 estiver entre 0 e ni, substituir 

a parte i sozinha (i=1,....M); 

b) Se a parte i falhar a um tempo quando a idade da parte 0 estiver entre ni e N, então 

substituir as partes 0 e i juntas; 

c) Se a parte 0 alcançar a idade N a um tempo quando todas as partes monitoradas estão 

boas, substituir a parte 0 sozinha. 

O parâmetro N é finito, exceção quando a confiabilidade da parte não monitorada tende 

a zero neste caso a idade da parte não monitorada tende ao infinito. 

McCall & Jorgenson (1962), estabelecem políticas de substituição aplicada a sistemas 

de mísseis balísticos, que estão sujeitos a falhas estocásticas em que o estado atual do sistema, 

bom ou falho, não é conhecido com certeza, o objetivo é comparar alternativas de políticas de 

manutenção que minimize o custo total por equipamento por período de tempo, onde a 

maximização da confiabilidade do sistema é um caso especial deste objetivo, em que se 

ignora o custo financeiro das ações de manutenção. Os autores dividem as políticas de 

manutenção em duas subdivisões: 
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• Na primeira a distribuição dos tempos de falha para as partes não sujeitas a inspeção é 

conhecida; 

• Na segunda a distribuição é conhecida, porém um ou mais parâmetros que 

caracterizam a distribuição são desconhecidos e o intervalo de substituição é adaptado 

à medida que novas informações são coletadas.  

A segunda subdivisão compreende as políticas de substituição em que o tempo para 

substituir as partes não monitoradas depende do estado das outras partes do sistema, assim 

como a taxa de falha e o custo das ações de manutenção são considerados na determinação 

dos intervalos de substituição.  

A primeira classe dessas políticas é oportuna, pois as ações são designadas para 

tomarem vantagem da oportunidade que surge, devido a falha das partes remanescentes. Os 

autores comparam os resultados com a política de substituição por tempo até a falha.  

James & Forbes (1975) estudam a manutenção oportuna em uma turbina a jato de um 

modelo de caça da força aérea americana, onde a turbina é construída em um módulo com 

cinco peças, a ação de manutenção em alguma destas cinco peças gera uma oportunidade. O 

objetivo é maximizar o tempo de operação através de uma política de substituição, onde se 

determina uma idade critica, n, a partir de n a substituição oportuna passa a ser considerada 

vantajosa, conforme ilustra a figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Substituição Oportuna,  

Fonte: James & Forbes, 1975. 

Assumem que o custo de manutenção oportuna é menor que o custo de substituição por 

falha, e que a taxa de falha na região B é crescente.  

Sethi (1976) considera um sistema de operação continua disposto em série com duas 

unidades, onde a falha de uma unidade gera a oportunidade de substituição da outra unidade a 

um custo reduzido. Quando uma unidade falha é imediatamente substituída, com isso geram 

oportunidades de substituição na outra unidade. O problema é formulado por um processo de 

decisão de Markov. Tem como objetivo determinar uma política de substituição que minimize 

o custo total esperado caracterizado pelo parâmetro, i, se existe a oportunidade de substituir a 

unidade no custo i. Uma política de substituição simples é considerada para um caso especial 
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onde as oportunidades surgem de acordo com um processo de chegada exponencial, quando 

as unidades tem um aumento da taxa de falha, a política ótima é novamente determinada. 

Berg (1976) propõem uma política de substituição oportuna em um sistema composto 

por dois componentes, supondo que os componentes são idênticos e estão sujeitos a 

distribuição de falha exponencial, se um dos componentes falha o outro é substituído caso 

tenha atingido um limite de controle calculado, o problema é modelado por processo de 

Markov encontrando o limite de controle.  

Berg (1978) relaxa a suposição das duas unidades serem idênticas, neste modelo os dois 

componentes são substituídos quando um deles falhar e o outro componente tiver ultrapassado 

o limite de controle, L, ou qualquer um deles atingir uma idade crítica, S. 

Ohashi & Nishida (1981) considera um sistema de duas unidades onde as unidades têm 

dependência estocástica e econômica, modelam o problema com processo de Markov e 

encontram um limite de controle fixo, que após este limite de controle, a substituição 

oportuna é vantajosa economicamente. 

Day & George (1982) em seu artigo descrevem o problema de manutenção em um 

sistema de energia nuclear, sendo o objetivo principal especificar quais peças com vida útil 

limitada devem ser substituídas quando existe uma oportunidade, minimizando custo de 

substituição e atendendo a restrição de disponibilidade da planta. Como resultado objetiva-se 

determinar uma política de manutenção visando um período a frente (uma oportunidade), para 

substituir todas as peças que iram atingir o limite de vida dentro de um tempo t, assim toda 

vez que uma oportunidade ocorre, a relação vida útil, custo e taxa de falha é calculada e se 

determina a política de substituição. 

L’Ecuyer & Haurie (1982) estudam um sistema com n componentes independentes e 

com distribuição de tempo de vida que tem taxa de falha crescente e com elevado custo fixo 

de substituição proporcionando economia de escala na atividade de substituição usando 

manutenção oportuna onde determinam quais componentes devem ser substituídos 

preventivamente, além da substituição periódica utilizam para otimização programação 

dinâmica. 

Pullen & Thomas (1986) propõem um modelo para uma política de manutenção 

oportuna em um sistema composto por duas unidades: uma unidade, A, tem política de 

substituição determinística a intervalos fixos, ou na ocorrência de uma falha a outra peça , B, 

tem uma substituição aleatória o objetivo é minimizar os custos quando as atividades são 

combinadas.  
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A substituição individual e conjunta são avaliadas. Se pelo menos um dos itens 

sobreviver a um tempo de limite critico t, a substituição conjunta é realizada, é analisado a 

economia de escala de modo que o custo de substituir as duas partes em conjunto é menor que 

a soma do custo da substituição individual, são determinadas três políticas de substituição: 

• Substituição simples, se a peça A não falhar, atingindo a sua vida útil, e a parte B não 

excede o limite critico; 

• Substituição simples, se uma das peças falhar e a outra não atingiu o limite critico; 

• Substituição conjunta, se ambas as partes passam a ter a mesma oportunidade após 

exceder o limite critico. 

Dekker & Smeitink (1991) aborda problema da definição de prioridades da execução de 

pacotes (um conjunto de atividades) de manutenção, na ocorrência de uma oportunidade 

aleatória, considerando que as oportunidades têm duração limitada e apenas um número 

limitado de pacote podem ser executados. O objetivo principal foi criar um modelo para 

determinar uma política ótima onde maximize o número de pacotes executados, é utilizado 

modelo de política de substituição oportuna em bloco, os autores consideram que quanto 

maior o custo de adiar a execução de pacotes de manutenção até a oportunidade seguinte, 

maior a prioridade daquele pacote, assumem a manutenção perfeita onde após a execução de 

um pacote as partes envolvidas ficam tão boas quanto nova, assumem também que um pacote 

de manutenção atende a apenas uma parte do sistema. Os limites de controle ótimo e o custo 

de adiar a execução de um pacote é calculado, e determinado a execução de cada pacote.  

Zheng & Fard (1991) propõem um modelo de manutenção oportuna baseado no 

monitoramento da taxa de falha, em um sistema reparável composto por múltiplas unidades 

que possuem função de taxa de falhas diferentes, sendo L  o limite da taxa de risco e U a taxa 

de risco de tolerância. A unidade é reparada quando a taxa de risco atinge o intervalo (0, L-U). 

Uma unidade é substituída quando seu risco chega a L ou quando falha. Quando uma unidade 

é substituída por que seu risco chegou a L, todas as unidades com taxa de risco no intervalo 

(L-U, L) são substituídas, é calculado o intervalo para reparo, o limite de substituição e a 

tolerância de substituição para encontrar a razão do custo total ótimo. 

Albion & Chao (1992) abordam um modelo para um sistema em série onde uma 

unidade tem multi-estados e as outras unidades tem estado binário e distribuição de tempo de 

vida exponencial, consideram dependência estocástica da taxa de falha nas unidades de estado 

binário com a unidade de multi-estados, os autores comparam a substituição oportuna com 
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substituição individual com objetivo de determinar qual política proporciona maior  

disponibilidade para o sistema. 

Kececioglu & Sun (1994) estudam um modelo de manutenção oportuna corretiva e 

preventiva de substituição em um sistema composto por múltiplos componentes com 

diferentes distribuições de vida dos componentes, com o objetivo de otimizar a combinação 

da utilização de manutenção corretiva e preventiva baseada na idade dos componentes, o 

modelo foi aplicado em um sistema de rolamentos. 

Savic et. al. (1995) em seu artigo descreve uma política ótima oportuna usando 

algoritmo genético, primeiro considera a política de substituição em bloco, esta primeira 

abordagem é ilustrada em um sistema hipotético com 20 componentes, com objetivo de 

encontrar o custo mínimo de substituição, a distribuição Weibull é utilizada neste modelo, os 

autores assumem que o custo de uma interrupção do sistema é o mesmo com substituição em 

bloco ou individual, depois consideram a política de substituição em bloco quando surge uma 

oportunidade, a escolha do bloco a ser substituído depende da probabilidade de sua vida e 

custo residual, os autores ilustram o problema variando o número de componentes envolvidos 

demonstrando a influencia do numero de grupos no problema. 

Zheng (1995) estabelece um modelo de substituição para sistemas multicomponentes 

que considera qualquer evento de uma parada isolada para estabelecer substituições de vários 

componentes, para obter uma economia de custo total. Considera que uma unidade é 

substituída ao falhar ou quando excede um valor T. Quando uma unidade é substituída, todas 

as unidades no intervalo (T-W, T) são substituídas. Tanto a substituição por falha quanto a 

substituição preventiva geram oportunidades de substituição de outras unidades, 

preventivamente, é encontrado o valor ótimo de T e W com objetivo de minimizar o custo de 

substituição médio. 

Sheu & Jhang (1996) propõe um modelo de manutenção oportuna baseado em duas fase 

para um grupo de unidades independente e identicamente reparáveis. O modelo inclui o custo 

de tempo parado e a política de manutenção de mínimo reparo e substituição. No primeiro 

intervalo (0, T] as falhas são solucionadas com mínimo reparo ou com substituição em caso 

de falha “catastrófica” , no segundo intervalo (T, T+W] as falhas são solucionadas com 

mínimo reparo ou com substituição em caso de falha “catastrófica” após o tempo T+W uma 

política de inspeção em grupo é acionada e após a substituição a unidade é considerada como 

nova, após um tempo k de tempo de vida é considerada a manutenção oportuna. 
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Van et. al. (1998) estudam uma política de manutenção para substituição de lâmpadas 

de controle de tráfego aéreo, a instalação consiste em três tipos de lâmpadas, verdes, 

vermelhas e amarelas. As ações de substituições das lâmpadas são corretivas ou preventivas. 

Consideram a dependência econômica por que a ação de substituição tem um custo fixo de 

transporte e mão de obra requerido. A falha individual oferece a oportunidade para 

manutenção em outras lâmpadas diminuindo o custo fixo. A política de substituição oportuna 

estudada foi baseada na idade, quando ocorre uma oportunidade a lâmpada em falha é 

substituída e todas as outras que tiverem atingido determinada idade também são substituídas. 

Dekker et. al. (1998) descrevem um sistema composto por n lâmpadas idênticas e 

independentes sujeitas a falhas estocásticas onde o número de lâmpadas em falha é 

determinado a partir de um parâmetro m de luminosidade. Na substituição das lâmpadas em 

falha geram uma oportunidade para substituição preventiva de outras lâmpadas. Uma política 

de substituição oportuna é proposto para substituição de lâmpadas que tenham atingido um 

limite de idade.  

Allen et. al. (1997) descrevem uma política de manutenção oportuna em um centro de 

acelerador linear de feixe de partículas onde um conjunto de tarefas de manutenção é proposto 

para agir em uma oportunidade, este planejamento tem como objetivo aumentar a 

disponibilidade global do acelerador linear, os autores propõem uma mudança na filosofia da 

política de manutenção, onde a lista de tarefas pendentes fica disponível no sistema de 

informação e são sempre atualizada e disponibilizada a equipe de manutenção, neste artigo 

discutem o processo de implantação desta política assim como a responsabilidades da equipe. 

Das & Achayra (1999) tratam do problema de seleção de política ótima preventiva que 

maximize o tempo de operação de uma usina termoelétrica, o modelo proposto considera 14 

equipamentos com componentes essenciais para a disponibilidade da planta.Três modelos são 

considerados pelos autores: 

• Política de substituição por falha: quando uma unidade falha é substituída sem nem 

um tipo de ação preventiva; 

• Política de manutenção oportuna: se um sub-sistema ou unidade X é reparado em uma 

falha, se considera a manutenção oportuna em outros sistema. Se uma manutenção 

preventiva em X em um tempo T1, um reparo pode ser realizado em um sistema Y ou 

manutenção preventiva em um sistema de reserva enquanto o sistema continuo opera 

em um período T2; 
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• Política combinada de substituição por idade e oportuna: nesta política é considerado a 

substituição por idade determinística e política de substituição oportuna. 

A segunda política se revelou vantajosa em relação as outras duas políticas para a 

unidade termoelétrica estudada pelos autores. 

Mohamed-Salah et. al. (1999) propõem uma estratégia de manutenção oportuna em um 

sistema de produção composto por k linhas de produção diferentes e sem estoque 

intermediário, onde os componentes sofrem desgaste com o tempo de uso, a política propõem 

combinar ações preventivas com corretivas, com o objetivo de reduzir o número total de 

paradas, e atividades de manutenção, reduzindo o custo total com as atividades de 

manutenção. O sistema é disposto em série, onde a falha de algum componente interrompe a 

linha de produção inteira, duas estratégias de manutenção oportuna foram estudadas. Na 

primeira estratégia quando o componente j (j≠i) não falha e o componente i falha, a diferença 

entre o intervalo Tj (manutenção preventiva de j) e a ocorrência da falha em i é considerado 

para a decisão da manutenção oportuna. Na segunda estratégia é estabelecido um limiar de 

substituição onde todos os componentes que estiverem dentro deste limiar no surgimento de 

uma oportunidade são substituídos. 

Jhang & Sheu (1999)  propõe uma politica de manutenção oportuna onde assume que o 

sistema tem dois tipos de falhas, no tipo de falha I é solucionado com reparo mínimo quando 

ocorre o tipo de falha II ocorre ação de substituição. O tipo de falha I e II são dependentes do 

tempo. A substituição ocorre com o segundo tipo de falha ou após decorrido um tempo T o 

que ocorrer primeiro. O custo do reparo mínimo depende da parte aleatória e da parte 

determinística. As oportunidades surgem de acordo com um processo de Poisson, 

independente das falhas onde é calculado um tempo ótimo T* que minimize o custo. 

Pham & Wang (2000) introduzem uma política (τ ; T) de manutenção oportuna para um 

sistema k de n sujeito a manutenção imperfeita e falha parcial. A política oportuna proposta 

foi dividida em dois estágios no primeiro estágio mínimo reparo antes do tempo τ, entre o 

tempo τ e T a política de manutenção corretiva é combinada com política de manutenção 

preventiva, e no tempo T manutenção preventiva. 

Bevilacqua & Braglia (2000) os autores em seu artigo a discutem a escolha da melhor 

estratégia de manutenção a ser adotada para cada instalação (setor) de uma refinaria de 

petróleo utilizaram o método AHP (Analytic Hierarchy Process) para a escolha a melhor 

estratégia, consideram cinco tipos possíveis de estratégias de manutenção: preventiva, 

preditiva, baseada na condição, corretiva e oportuna. A manutenção oportuna foi adotada nos 
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casos em que a oportunidade ocorre na proximidade de um tempo de controle T e na 

priorização das atividades a serem realizadas.  

Gurler & Kaya (2002) propõe um modelo de manutenção oportuna para um sistema em 

série com itens idênticos, no modelo o tempo de vida dos componentes são descritos em três 

estados: bom, defeituoso e falho, quando em estado de falho a manutenção corretiva é 

acionada imediatamente e a política oportuna é aplicada aos itens defeituoso. Na manutenção 

preventiva um limite de tempo é analisado para determinar a política oportuna. 

Haque et. al. (2003) apresentam um algoritmo genético junto com lógica fuzzy para 

controlar e determinar uma política de substituição oportuna, o modelo proposto pelos autores 

busca a decisão ótima considerando o tempo de vida e os valores residuais dos componentes. 

Consideram um sistema em série S e n onde os componentes sofrem degradação com o tempo 

C1, C2,....Cn. A falha de um componente causa a falha do sistema. O sistema pode ser 

restaurado apenas substituindo o componente que falhou a um custo de substituição Tf, o que 

gera uma oportunidade para substituir outro componente que está próximo do fim de sua vida 

útil, podendo-se decidir em substituir nesta oportunidade ou adiar, o que pode gerar duas 

conseqüências: 

• O componente pode falhar antes que ocorra outra conseqüência e terá de ser 

substituído; 

• Pode haver outra oportunidade gerada pela falha de algum outro componente onde a 

decisão de substituir ou não o componente deverá novamente ser tomada. 

Na substituição oportuna é levado em conta, o tempo de vida do componente, a 

distribuição de falha e a escala de economia.  

Dekker & Rijn (2003) em seu artigo descrevem um sistema de suporte a decisão de 

manutenção preventiva baseado em oportunidades chamado de PROMPT onde o sistema tem 

por objetivo otimizar as atividades de manutenção oportuna, e considera que uma 

oportunidade é qualquer evento em que um componente possa sofrer manutenção preventiva 

sem incorrer em custos de desligamento e parada da unidade, o sistema foi desenvolvido para 

atender a ocorrência de uma oportunidade aleatória levando em consideração que a 

oportunidade tem duração limitada. 

Scarf & Deara (1998) consideram dois componentes em série onde a falha de um causa 

a parada do sistema e onde existe dependência econômica e  o custo de manutenção em um 

componente é maior que o custo incluindo os dois componentes. Consideram que o 

componente é substituído se falha ou alcança um tempo T ou o que ocorrer primeiro. Devido a 
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dependência econômica consideram a manutenção oportuna onde o componente é substituído 

quando falha ou atinge uma idade T ou no tempo T´ < T se existe uma oportunidade. 

Scarf & Deara (2003) propõe uma política de substituição em bloco para um sistema 

com dois componentes. Uma política de Substituição em bloco de um único componente é 

considerada da seguinte forma: substituir todos componentes em falha, substituir o 

componente 1 no tempo k∆1, k=1,2,... e substituir o componente 2 no tempo k∆2, k=1,2,... 

Substituição em bloco pode ser um grupo: substituir componentes em falha ou no tempo k∆, 

k=1,2,... Também pode ser combinado substituir os dois componentes na ocorrência de falha 

ou substituir o sistema no tempo k∆, k=1,2,... Na política de substituição modificada um 

componente só é substituído no momento de substituição do bloco se sua idade for maior que 

um valor critico. O tempo de substituição do bloco pode ser independente ou combinado. 

Politica oportuna de substituição em bloco: falha do componente 1, passado o tempo do 

componente 2, τ2 , for maior que b2́   em seguida substituir os dois componentes, caso 

contrario, substituir o componente 1. Na falha do componente 2, passado o tempo do 

componente 1, τ1, for maior que b1́   , substituir os dois componentes, caso contrario substituir 

o componente 2. 

Das & Acharya (2004) propõem dois modelos de políticas de substituição preventiva 

para um componente que apresenta sinais da ocorrência de defeito e consegue operar por um 

tempo aleatório nesta condição de defeito, antes que falhe. O tempo desde o aparecimento do 

defeito até o aparecimento da falha é chamado de delay time. Na primeira política os autores 

sugerem a substituição de um componente defeituoso quando falhar ou a substituição 

preventiva do mesmo componente em um tempo fixo no aparecimento do defeito, 

considerando como parâmetro a degradação da performance. A segunda política propõem a 

substituição oportuna onde o componente defeituoso é substituído na primeira oportunidade 

após o surgimento do defeito consistindo de um tempo fixo, desde a ocorrência do defeito, o 

tempo entre oportunidades é considerado uma variável aleatória distribuída 

exponencialmente. 

Castanier et. al. (2005) considera dois componentes em série com dependência 

econômica. O custo de inspeção ou substituição é considerado uma só vez se a ação  nos dois 

componentes for conjunta. A condição dos dois componentes é modelada por um processo 

estocástico e monitorado por ações de inspeção. Na política de manutenção oportuna são 

definidos limites para decisão para ação conjunta nas manutenções preventivas e corretivas. 
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Cui & Li (2006) apresentam um modelo de manutenção oportuna para sistema 

multicomponente com modelo de shock que sofre danos acumulativos e componentes 

estocasticamente dependentes, consideram que no surgimento de uma oportunidade 

desencadeia uma reparação de todos os componentes de modo que os danos acumulativos da 

degradação em vários componentes são reduzidos. 

Zhou et. al. (2006) propõe um modelo de manutenção preditiva baseada na condição 

para um sistema multi-unidades que é continuamente monitorado, primeiro aplica a 

manutenção preventiva sempre que a confiabilidade de uma unidade i atinge um limite R, no 

modelo os autores consideram o custo de set-up e utilizam programação dinâmica para 

política de manutenção oportuna com objetivo de maximizar o custo descontado através da 

manutenção oportuna combinada com a manutenção preventiva determinada pela manutenção 

baseada na condição. 

Zequeira e. al. (2008) estudam a determinação de uma política ótima de manutenção em 

conjunto com a política de estoque de segurança para satisfazer a demanda durante o período 

de interrupção para manutenção. Consideram a manutenção oportuna com objetivo de 

diminuir os custos globais com manutenção. Propõem encontrar um tempo T após a ultima 

ação de manutenção para se produzir um estoque de segurança S, que esteja disponível 

quando a ação de manutenção é realizada, com objetivo de diminuir o número de interrupções 

da produção, aumentando a disponibilidade e reduzindo os custos globais com manutenção, 

quando T aumenta o número esperado de falhas aumenta. Portanto a determinação de um 

ponto ótimo de T e S, é calculado para que não afete a demanda. 

Samhouri (2009) propõem um modelo de manutenção oportuna para sistemas 

complexos, os autores utilizam algoritmos genéticos para decidir se a manutenção oportuna é 

rentável ou não. Consideram os seguintes fatores pra utilização ou não da manutenção 

oportuna: 

• Custo de vida restante do componente; 

• Custo do tempo parado do sistema; 

• Custo de uma parada não planejada (incluindo custo direto e indireto); 

• Custo do risco (custo do risco dos componentes); 

• Taxa de falha dos componentes; 

• Custos secundários de uma falha; 

• Preço unitário do produto acabado. 
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Os autores consideraram a técnica de algoritmo genético como um sucesso na 

determinação do uso e mensuração dos custo da manutenção oportuna, e sugerem a aplicação 

dos algoritmos genéticos em outras áreas como em segurança industrial. 

Nilsson et. al. (2009) propõem um modelo para otimização de manutenção oportuna em 

um sistema de bombeamento de água em uma usina nuclear que é um sistema critico para 

disponibilidade da planta. Discutem a substituição de dois selos mecânicos no eixo da bomba, 

se a substituição de um selo é realizada individual ou conjunta se torna vantajosa ou não, 

quando efetuada em uma oportunidade antes do fim de sua vida útil. 

Besnard et. al. (2009) estudam uma política de manutenção oportuna para turbinas de 

uma usina de energia eólica offshore utilizam programação linear inteira com uma função 

objetivo de custo para otimizar a política de manutenção oportuna  a manutenção preventiva é 

baseada na condição com monitoramento, o custo fixo da manutenção preventiva é alto. 

Aproveitam de momentos de baixa produção e de ocorrência de falha para realização de 

manutenção oportuna. O modelo oportuna reduziu em 43% dos custos de manutenção 

preventiva. 

Derigent et. al. (2009) propõe um modelo de manutenção oportuna baseado em 

modelagem fuzzy considerando a proximidade dos componentes e a mantenabilidade gerando 

uma seqüência ótima de manutenção oportuna. O contexto da manutenção e econômico é 

considerado para propor ações de manutenção oportuna que dê suporte ao tomador de decisão 

de acordo com os recursos de materiais e custos de manutenção envolvido. 

Xiao-jun et. al. (2010) os autores propõem a manutenção oportuna preventiva para uma 

unidade multi-sistemas, onde sempre que um componente atinge um limite de confiabilidade 

uma ação de manutenção preventiva tem de ser executada, o que gera a oportunidade para 

ação de manutenção preventiva em outros componentes, o objetivo é maximizar o numero de 

manutenções preventivas a serem realizadas.  

Jia (2010)  estuda uma política de manutenção oportuna em um ativo composto por 

múltiplos e não idênticos componentes com tempo de vida dos componentes limitados e 

dependência estrutural e econômica. Com taxa de falha independente e constante. No modelo 

considera três tipos de custo, o custo da visita, de substituição e o custo do componente, de 

forma a explorar a dependência econômica e estrutural com objetivo de minimizar o custo de 

manutenção total de um contrato num tempo fixo ou o custo médio de manutenção a longo 

prazo através da utilização do processo Markoviano de decisão. 
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Laggoune et. al. (2010) consideram um sistema multi-componentes em série com 

operação contínua quando o sistema para por manutenção preventiva ou corretiva surge a 

oportunidade para substituir preventivamente outro componente. Utiliza de simulação Monte 

Carlo para otimizar o planejamento de manutenção preventiva, intervalos ótimos de 

manutenção preventiva τ são definidos a decisão da política oportuna  envolve os custos 

esperados de manutenção corretiva, preventiva ou oportuna por unidade de tempo onde   tk 

=kτ (com k= 1,2,....,k) com c( τ, k1, k2, ......, kq)  a decisão de substituição oportuna se a falha 

ocorrer no intervalo [ (k-1)τ, kτ]  

Zhou et. al. (2009) propõe uma política de manutenção oportuna para um sistema multi-

unidades baseado em otimização de ações de curto prazo de ações de manutenção em 

conjunto com manutenção imperfeita. Na realização de manutenção preventiva gera 

oportunidade para ação de manutenção em outras unidades do sistema. Com objetivo de 

encontrar a política ótima de manutenção preventiva que maximiza as decisões de curto prazo 

de manutenção oportuna que diminua o custo levando em consideração o custo de set-up. 

Tian & Liao (2011) em seu artigo os autores propõe um modelo para sistemas 

multicomponentes baseado na proporção de risco onde existe dependência econômica e 

diferentes componentes são sujeitos a monitoramento. O custo fixo de manutenção preventiva 

ocorre apenas uma vez quando múltiplos componentes são substituídos simultaneamente. Na 

política proposta, componente i é preventivamente substituído se K*h i  > d1  , onde K é 

constante, hi  é o valor do risco do componente i . A substituição preventiva de um 

componente oferece a oportunidade de combinar manutenção preventiva em outros 

componentes, assim se a substituição preventiva é realizada em algum componente do 

sistema, é realizada manutenção preventiva nos componentes se J de K*hi  > d1 , d2 , (d1 ≥ d2 ≥ 

0) nos níveis de risco 1 e 2 utilizando o limiar de risco das variáveis de decisão para 

minimizar a longo prazo o custo esperado de substituição.  

Shaomin & Longhurst (2011) propõem um modelo de substituição oportuna baseada no 

tempo, considerando dois tipos de falha, tipo I solucionada com ação corretiva ou mínimo 

reparo, tipo II falha catastrófica solucionada com ação corretiva ou substituição, tem como 

objetivo otimizar a substituição oportuna para estender  o tempo de contrato da garantia e 

minimizar o custo esperado de ciclo de vida. 

Bedford et. al. (2011) consideram um sistema em continua operação que apresenta 

sinais de deterioração e dependência estrutural o modelo propõe usar a informação de 

deterioração para manutenção oportuna, o artigo considera que a ação de manutenção restaura 
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a condição do equipamento como novo e a política de manutenção oportuna baseada na 

condição conforme o risco de falha usando a estimativa de tempo de vida do período, onde c 

indica uma ação de manutenção na primeira oportunidade observada em  (1≤ c ≤ m) onde c é 

o sinal critico que indica o aumento do risco, antes deste sinal a manutenção oportuna não é 

considerada. 

Este capítulo buscou descrever os diferentes modelos de manutenção oportuna 

encontrados na literatura, assim como os vários contextos em que foram aplicados, nota-se 

que apesar da existência de uma diversidade de modelos, ainda há uma carência de modelos 

que permitam a observação de múltiplos critérios simultaneamente como abordaremos no 

próximo capítulo.  
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4 MODELOS PROPOSTOS 

Como dito anteriormente os modelos de manutenção oportuna encontrados na literatura 

tratam de maximizar ou minimizar um único critério, porém é natural que se queira levar mais 

de um critério em consideração, neste sentido um modelo Multicritério pode ser vantajoso. De 

acordo com Cavalcante (2011) o método multicritério de apoio a decisão MAUT é uma 

abordagem apropriada especialmente em casos que tratam de incerteza como é o caso dos 

modelos de manutenção. 

Primeiramente foi proposto um modelo para um sistema constituído por duas partes 0 e 

1 que teve inspiração nos cálculos para política de manutenção oportuna apresentado por 

Jorgenson et. al. (1966) onde os autores apresentam como calcular a disponibilidade e custo 

para política de manutenção oportuna com limites críticos (n,N), no entanto estes critérios não 

foram tratados juntos, foram otimizados de forma tradicional onde tratam de maximizar ou 

minimizar cada critério individualmente, neste trabalho propõe-se tratar estes critérios em 

conjunto. No modelo para dois componentes as oportunidades surgem quando um dos 

sistemas falha, onde um componente tem taxa de falha crescente e outro taxa de falha 

constante, estes componentes são periodicamente inspecionados, assim a idade do 

componente que tem taxa de falha crescente é monitorada e através dos limites críticos, ações 

de manutenção são recomendadas, como ilustra a figura (4.1). 

 
Figura 4.1: Modelo para dois componentes  

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al, 1966. 
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Posteriormente relaxou-se a hipótese do sistema ser constituído por duas partes 0 e 1 e 

abordamos um sistema com diversas partes Para este objetivo o modelo para diversos 

componentes foi inspirado no modelo proposto por Dagpunar (1996) onde o autor propõem 

uma política de manutenção que busca minimizar o custo por ciclo através de limites críticos 

(x,t,T) para tomada de decisões, onde além do critério custo levamos em consideração o 

critério disponibilidade. 

No modelo para diversos componentes as oportunidades surgem conforme um processo 

de Poisson e através dos limites críticos x, t e T é estabelecida as regras de decisão, como 

mostra a figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2: Modelo para diversos componentes  

Fonte: Adaptado de Dagpunar, 1996. 

Nos modelos propostos nesta dissertação os critérios custo e disponibilidade foram 

tratados em conjunto através do método de apoio a decisão multicritério, MAUT (Teoria da 

Utilidade Multiatributo), onde buscou-se encontrar a relação entre estes critérios que 

descrevam a preferência do decisor. Neste sentido o modelo pode se adequar a várias 

situações onde o decisor priorize o custo ou a disponibilidade, por exemplo, em um sistema 

de serviço em que uma falha afeta diretamente o cliente o critério disponibilidade pode ser 

mais importante, em um sistema de produção que possa ter estoque de produto acabado o 

critério custo pode se tornar mais importante, assim o tratamento multicritério da política de 

manutenção busca representar estas situações divergentes através da maximização da função 

utilidade global. 
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Neste sentido através do método MAUT procura-se explorar a relação de trade-offs 

entre os critérios custo e disponibilidade, para que assim seja possível obter como resultado a 

melhor alternativa aos olhos do decisor.  

Keeney e Raiffa (1993) descrevem um procedimento de cinco passos a se seguir para 

garantir uma maior consistência nos resultados do método MAUT, onde a partir destes passos 

integrando com a política oportuna foram construídos os modelos propostos, conforme ilustra 

a figura 4.1  

 

 

Figura 4.3: Passos para construção do modelo,  

Fonte: Adaptado de Keeney & Raiffa, 1993. 
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Para uma melhor exposição dos modelos propostos primeiro é apresentado o modelo 

para dois componentes e sua aplicação numérica no tópico 4.1 e posteriormente o modelo 

para diversos componentes no tópico 4.2, onde cada passo proposto na figura 4.3 é seguido. 

4.1 MODELO PARA DOIS COMPONENTES 

4.1.1 Introduzir a terminologia das idéias 

Esta etapa deve ser realizada cuidadosamente, pois é a base para toda a estruturação do 

modelo e deve representar o problema real que está sendo abordado, para que se alcance 

resultados coerentes com o contexto da política oportuna. Neste sentido o modelo deve 

responder a seguinte questão: quando é vantajoso para o decisor realizar manutenção no 

surgimento de uma oportunidade. 

Oportunidades para ações de manutenção surgem no decorrer do tempo a medida que se 

detecta que um dos sistemas esta falho, assim uma política que leve em consideração qual 

ação deve ser tomada no surgimento dessa oportunidade é de extrema importância, pois caso 

isso não seja considerado, essa oportunidade poderá ser negligenciada ou até mesmo uma 

decisão que não seja ótima para o sistema, pode ser tomada.  

Neste sentido o modelo assume que o sistema é composto pelo subsistema 0 que tem 

taxa de falha crescente, e o subsistema 1 que tem taxa de falha constante. Ambos os sistemas 

são inspecionados periodicamente em que o estado falho ou não falho é revelado. O sistema 

falha de três maneiras:  

•  0 falha e 1 não falha; 

•  1 falha e 0 não falha; 

•  1 e 0 falham. 

Essa descrição implica que o decisor tem varias alternativas de decisões nos pontos de 

inspeção, dependendo do estado do sistema no ponto. Onde x, y e z, são respectivamente, o 

estado bom(1) ou falho (0) do subsistema 0, a idade do subsistema 0, e o estado do subsistema 

1. 

A política ótima para os limites críticos (n,N) tem as seguintes regras de decisão: 

• No estado (1,T,1), ambos os sistemas estão bons não fazer nada se T<N; e caso T=N, 

substituir ou reparar o subsistema 0, conforme ilustra a figura 4.4; 
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n N

 

 

Se na inspeção a idade de 0 é 

menor que n e ambos os sistemas 

estão bons (1,T,1)

Nem uma ação é recomendada

Se na inspeção idade de 0 está 

entre n e N e ambos os 

sistemas estão bons (1,T,1)

Nem uma ação é recomendada

Se na inspeção a idade de 

0 é igual a N  substituir 0 

sozinho 

 

Figura 4.4: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al, 1966. 

• No estado (1,T,0) representado na figura 4.5, a ação de renovação deve substituir ou 

reparar se: 

1) O subsistema 1 sozinho se T<n; 

2) Ambos os subsistemas se n≤ T ≤ N. 

 

n N

 

Se na inspeção a idade de 0 é 

menor que n e o sistema 1 esta 

falho (1,T,0)

Substitui 1 sozinho

Se na inspeção a idade de 0 é 

esta ente n e N o sistema 1 esta 

falho (1,T,0)

Substitui ambas as partes se 

beneficiando da oportunidade

 

Se na inspeção a idade de 

0 é igual a N  substituir 0 

sozinho 

 

Figura 4.5: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al, 1966. 

• No estado (0,T,0) e (0,T,1) apenas uma ação é recomendada como mostra as figuras 

4.6 e 4.7 respectivamente: 
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Figura 4.6: Regras de decisão  

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al, 1966. 

 

 

 

Figura 4.7: Regras de decisão  

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al, 1966. 

Para descrever os objetivos que representam o modelo estes foram apresentados de 

forma hierárquica conforme proposto por Kenney (1992), onde a hierarquia representa o 

conjunto objetivo no qual os atributos são definidos e posteriormente avaliados em relação as 

suas conseqüências, estes estão demonstrados na figura 4.8 
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Figura 4.8: Hierarquia dos objetivos  

 

O conjunto de conseqüências são avaliadas em relação a n e N onde cada alternativa 

gera conseqüências em termos de custo chamado de C(n,N) e disponibilidade indicado por 

G(n,N) assim n e N representam um vetor � = (�,'), onde cada alternativa corresponde a 

um ponto no espaço de conseqüência (%���;((�)), conforme ilustra a figura 4.9 

 

 

Figura: 4.9: Espaço de conseqüências  

Fonte: adaptado de Cavalcante 2011 

4.1.2 Calculo das Probabilidades 

Neste tópico busca-se demonstrar o cálculo das probabilidades que serão utilizadas para 

encontrar os valores dos atributos. 

Onde: 

p0 representa a falha do subsistema 1, independente da idade. 



Capítulo 4 Modelos Propostos 

 

45 

pi representa a falha do subsistema 0 entre a inspeção i-1 e i, dado que estava bom em i-

1 e pi≥ pi-1 

qi representa a falha de um subsistema ou ambos os subsistemas entre a inspeção i-1 e i, 

dado que ambos estavam bons em i-1; qi ≥ qi-1 . qi  é encontrado a partir de uma relação de p0 e 

pi é dado por (4.1) ) = ���1 − �� + ��1 − ���+ �. ��                                                                                 (4.1) 

f i representa não substituir ou reparar o subsistema 0 até a ith inspeção, onde i é o 

número de inspeções no período e as renovações são perfeitas, ou seja, restaura o sistema a 

condição de novo. fi é também a probabilidade do ciclo terminar em i, sendo que o ciclo 

termina sempre que o subsistema 0 é substituído ou reparado. fi é relação de qi  , pi e p0. 

� = * �∏ +1 − ��,, 1 ≤ � ≤ � − 1�

��
)∏ (1 − ��)∏ +1 − )�,,� ≤ � ≤ ' − 1�


���
��

��


1 −∏ ���

�
 , � = ' �                                                        (4.2) 

� = ∑ ��
��
                                                                                                                            (4.3) �� = 0                                                                                                                                    (4.4) 

4.1.3 Definindo o atributo Disponibilidade 

Agora iremos descrever como se encontra os valores do atributo disponibilidade. Para 

este atributo foi utilizado como referência o cálculo apresentado por Jorgenson et. al. (1966). 

Os valores de tempo de considerados são: -�= tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 se não estiver falho; -��= tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 em falha; - = tempo de substituir ou reparar o subsistema 1 em falha; -� = tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 não falho e o subsistema 1 em 

falha; -� 
! = tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 em falha junto com o subsistema 1 

em falha. 

Estas considerações de tempo são interessantes no sentido da flexibilidade do modelo 

diante de sua aplicação, pode haver casos onde o tempo de substituir ou reparar o sistema 

falho ou não falho seja iguais, ou situações que estes tempos são diferentes. 

As idades críticas n e N devem ser escolhidos de modo que a razão de tempo bom 

durante o ciclo seja máxima, ou seja, que retornem o maior valor de disponibilidade por ciclo. 

O ciclo termina sempre que o subsistema 0 é substituído ou reparado. 

Onde: 
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E(X) = tempo gasto em substituir ou reparar o subsistema 1 entre 0 e a primeira falha do 

subsistema 0 ou n, ou o que ocorrer primeiro; 

E(Y) = tempo de 0 até a primeira falha do subsistema 0 ou o primeiro fim de ciclo de 

falha do subsistema 1 ou N, ou que ocorrer primeiro; 

E(Z) = tempo gasto para substituir ou reparar até o fim do ciclo. 

O número critico de n e N é escolhido de forma que a equação (4.5) seja maximizada. ((�,') = "(#)
"�$��"�#��"(%)                                                                                                      (4.5) 

O valor esperado de X é dado por (4.6): .�/� = ��0
∑ �1 − ���1 − ��
���&
��                                                                                  (4.6) 

Onde � = ∑ ��
��
                                                                                                                            (4.7) �� = 0                                                                                                                                    (4.8) 

O valor esperado de Y é dado por (4.9) .�1� = ∑ ����

�
 + '(1 − ∑ �)��


�
                                                                                      (4.9) 

O valor esperado de Z é encontrado através de (4.10) .�2� = ∑ .2 + ∑ .2′ + (1 − ∑ �)0���

�


��

��

��

�
                                                             (4.10) 

Onde .�2� = 3�
(0�
′ ��� + 0����1 − ���)                                                                           (4.11) 3 = ∏ (1 − ��)
��
                                                                                                               (4.12) .+2′, = 4�
(0�
′ ��� + 0����1 − ���+ 0�
���1 − ��)                                              (4.13) 4 = ∏ (1 − ��)∏ (1 − )�)

���
��

��
                                                                                       (4.14) 

Os valores de n e N são maximizados pela equação 5.5 para os valores de downtime 

utilizados. 

4.1.4 Definindo o atributo custo  

Para o atributo custo foi utilizado como referência o cálculo apresentado por Jorgenson 

et. al. (1966). O modelo considera um sistema composto por duas partes que tem distribuição 

de falhas estocasticamente independentes porém os custos não são independentes onde o 

custo de substituir ambas as partes é menor que o custo de substituir cada parte 

separadamente. 

Assim os seguintes custos são considerados: 5� = custo para substituir ou repara o subsistema 0 não falho; 
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5 = custo para substituir ou reparar o subsistema 1 falho; 5� = custo para substituir ou reparar o subsistema 0 não falho junto com o subsistema 

1 falho; 5�� = custo para substituir ou reparar o subsistema 0 falho; 5� ! = custo para substituir ou reparar o subsistema 0 falho junto com o subsistema 1 

falho 

Neste sentido o custo por ciclo C(n,N) é descrito como:  

O número esperado de substituição da parte 1 sozinha vezes o custo para substituir ou 

reparar o subsistema 1 falho, mais a probabilidade de substituir a parte 0 e 1 juntas vezes o 

custo de substituir ambas as partes, mais a probabilidade da parte 0 não falhar até N,vezes o 

custo de substituir a parte 0 antes da falha. Os valores de custo são divididos por E(L) que é 

encontrado através da soma de E(X), E(Y) e E(Z) para encontrar o valor de custo por tempo 

total de ciclo. 

Assim o número esperado para substituir a parte 1 sozinha vezes o respectivo custo é 

dado por (4.15): �� ∗ C
 ∗ ∑ [�1 − F'� ∗ �1 − p'�
�](�&
'��                                                                                 (4.15) 

A probabilidade de substituir a parte 0 e 1 juntas vezes o custo de substituir ambas as 

partes, é dado por(4.16): 3 ∗ �(C�
! ∗ p' ∗ p��) + +C�� ∗ p' ∗ �1 − p��,+ 	(�4� ∗ 6(C�
! ∗ p' ∗ p�� + +C�� ∗ p' ∗ �1 − p��,+ 	(C�
 ∗ p� ∗ (1 − p'))]                              (4.16) 

Onde  3 = ∏ (1 − ��)
��
                                                                                                                                                    (4.17) 

e 4 = ∏ (1 − ��)∏ (1 − )�)
���

��

��
                                                                                                          (4.18) 

E por último a probabilidade da parte 0 não falhar até N, vezes o custo de substituir 0 

antes da falha: 

[1 − ∑ �] ∗ %���

�
                                                                                                                                                      (4.19) 

E(L) é dado por: .�7� = .�/�+ .�1� + .(2)                                                                                                                           (4.20) 

Através das equações 4.15, 4.16, 4.19, 4.20 pode-se escrever 4.21 que representa o 

custo por tempo total de ciclo: 
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                                                                                                                                             (4.21) 

Os custos são minimizados para os valores de n e N pela equação 4.21. 

4.1.5 Verificando a Independência 

Nesta etapa identifica-se a independência em utilidade entre os atributos custo C(n,N) e 

disponibilidade G(n,N). Segundo Almeida (2011) a identificação da independência facilita a 

determinação da função utilidade pois esta pode ser descrita como a soma das utilidades 

individuais. Assim a função utilidade multiatributo pode ser escrita conforme a equação 4.22 #+%���,(���, = ∑ 8���(�)�
��
                                                                                        (4.22) 

Onde: �� representa a função utilidade individual dos critério C(n,N) e G(n,N); 8� representa a constante de escala de cada critério; 

N  representa o número de critérios. 

O terceiro passo consiste em verificar a função utilidade para os atributos de custo 

C(n,N) e disponibilidade G(n,N), é a função utilidade que avalia os atributos e evita 

incoerência em relação a unidades diferentes, assim a função utilidade varia entre 0 e 1, sendo 

0 a opção mais indesejada e 1 a opção mais desejada. Tendo verificado a independência a 

função utilidade é identificada separadamente para cada atributo.  

O próximo passo é verificar as constantes de escala, que dependem da forma da função 

utilidade multiatributo, segundo Kenney & Raiffa(1999) para o caso em que a função 

utilidade tem a forma aditiva as constantes de escala, quando se trata de dois atributos basta 

que se encontre a constante de escala para um atributo, sendo que para o segundo atributo 

pode ser obtido através da equação 8
 + 8& = 1. 

O último passo trata de verificar a consistência da função utilidade obtida de modo a 

certificar que realmente representa as preferências do decisor e retrata o problema abordado.  

Para facilitar o entendimento e ilustração do modelo proposto é realizado no próximo 

capítulo uma aplicação numérica do modelo. 
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4.1.6 Aplicação Numérica 

Para a aplicação numérica foram utilizados dados de um problema descrito por 

Jorgenson et. al. (1966) onde aborda um sistema composto por duas seções de um avião a 

jato, uma seção dos compressores chamada de parte fria e outra seção compreendendo a 

turbina e sistema de combustão chamada parte quente, na abordagem dos autores consideram 

um único critério a disponibilidade, aqui além da disponibilidade consideramos o critério 

custo. 

A seção fria falha de acordo com uma distribuição geométrica com parâmetro �� =
1/50, onde ��	é a probabilidade dessa seção falhar entre duas inspeções, dado que estava boa 

até a ultima inspeção.  

A distribuição de tempo de falha da seção quente é caracterizado por uma probabilidade 

condicional � = �/50 com � = 1,2, … ,50 onde � é a probabilidade da seção quente falhar 

entre a inspeção i e i+1  dado que estava bom até a inspeção i. 

Os tempos de entrada de para o cálculo da disponibilidade G(n,N) e custos de para se 

encontrar C(n,N) estão demonstrados no quadro 4.1 

Quadro 4.1: Valores de entrada para o modelo  

Constantes Valores de entrada 
�� 2 tempo de substituir ou reparar o subsistema 1 falho 

�� 4 tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 não falho 

��� 5 tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 não falho junto o subsistema 1 falho 
��� 4 tempo de substituir ou reparar o subsistema 0  

���
�  5 tempo de substituir ou reparar o subsistema 0 falho e o sistema 1 falho 

�� 8 custo de substituir ou reparar o subsistema 1 falho 
�� 9 custo de substituir ou reparar o subsistema 0 não falho 
��� 10 custo de substituir ou reparar o subsistema 0 não falho junto com 1 falho 

��� 17 custo de substituir ou reparar o subsistema 0 falha 
���
�  25 custo de substituir ou reparar o subsistema 0 falho e o sistema 1 falho 

Fonte: Adaptado de Jorgenson et. al. (1966) 

Para a aplicação do método MAUT seguiu-se os passos descritos em no capítulo 4 deste 

trabalho. 

Foram realizada as combinações de n e N que resultaram nos valores de custo C(n,N) e 

disponibilidade G(n,N), onde n variou de 2 à 50 e N de 3 a 51 respeitando a restrição de N>n, 

estes valores de variação de n e N foram determinados em relação as distribuições de 

probabilidade apresentada. 
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4.1.6.1 Determinando o espaço de conseqüências 

Para a determinação do espaço de conseqüências foram encontrados os limites máximos 

e mínimos de cada atributo. Para o atributo custo foi utilizada a equação (4.21) onde o valor 

máximo para o custo foi em C(25,26) resultando em 1,426 o valor mínimo para o custo foi 

obtido em C(2,7) resultando em 1,206. Para o atributo disponibilidade foi utilizado a equação 

(4.2) o valor máximo encontrado ocorreu em G(9,51) resultando em 0,71 e o valor mínimo 

em G(2,3) resultando em 0,42. O espaço de conseqüência encontrado esta demonstrado na 

figura 4.10. 

C
0

C
*     

G
0

G
*

= 1,206 =1,426

= 0,42

= 0,71

 

Figura 4.10: Espaço de conseqüências 

4.1.6.2 Função Utilidade Para o Custo 

Após os passos descritos anteriormente a determinação da função utilidade alusiva ao 

custo representada por �1, em que ����� corresponde ao valor de custo para cada vetor �� 

quando a função utilidade assume o valor 1, o custo será mínimo 1,206 e acontecerá em 

�� = �2,7�; a função assume valor 0 quando custo for máximo 1,426, o que corresponde a 

�� = �25,26�. A função que obteve um bom ajuste para o atributo custo variando o vetor �� 

foi a função exponencial conforme mostra o Quadro 5.2 

Quadro 5.2: Função utilidade para o custo 

Atributo Função Utilidade Parâmetros  

Custo  �
 = /

��(−1
 ∗ %���) 9 = :;<.=> ? = @.=A 
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4.1.6.3 Função Utilidade Para a Disponibilidade 

A função utilidade para a disponibilidade representada por �2 sendo ((�) o valor para 

disponibilidade para cada vetor �. Quando a função utilidade assume o valor 1, a 

disponibilidade será máxima 0,71, e acontece quando �� = �9,51�; a função assume valor 0 

quando a disponibilidade for mínima 0,42 , o que corresponde a �� = �2,3�.Para o atributo 

disponibilidade variando o vetor �� a função que obteve melhor ajuste foi a função logística 

conforme demonstrado no quadro 5.3 

Quadro 5.3: Função utilidade para disponibilidade 

Atributo Função Utilidade Parâmetros  

Disponibilidade B) = 9)CDE(−?)/	F(G*)) 9) = =.<A> ?) = A.HIH 

 

4.1.6.4 Determinando as constantes de escala  

Antes da determinação da constante de escala, um fator essencial para a obtenção do 

formato da função utilidade global é a verificação dos conceitos de independência em 

utilidade e independência aditiva. 

Nos modelos apresentados não foi realizada uma aplicação direta com o decisor e 

admitiu-se que há independência aditiva e em utilidade. Após a verificação de tais conceitos, 

a representação da função de utilidade global possui a forma aditiva. 

A partir da identificação do formato da função utilidade global, pode-se obter as 

constantes de escala, conforme descrito em 4.1.5. Como resultado da obtenção das constantes 

de escala, os valores considerados encontram-se na figura 4.11. 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Constantes de escala 
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4.1.6.5 Função utilidade global  

Após a determinação das constantes de escalas e das funções utilidades para cada 

atributo, é possível apresentar a função utilidade global que representa os atributos custo e 

disponibilidade, a função global está demonstrada na equação (4.23) 

�J��,'� = 8
 ∗ �1 + 8& ∗ �2                                                                                             (4.23) 

A partir da determinação da função utilidade global, pode-se maximizar tal função para 

obter a política ótima oportuna, onde o os valores de n e N que retornaram o valor ótimo para 

função utilidade global foram �J�8,51� = 0.88, estes valores de n e N retornam para o valor 

de custo %�8,51� = 1.25 e disponibilidade (�8,51� = 0.69 

Para verificar a consistência do modelo foi realizado a análise de sensibilidade variando 

as constantes de escala, para esta verificação quando a constante de escala foi 1 para cada 

critério individual a utilidade máxima ocorreu no mesmo ponto da otimização do critério 

individual, por exemplo, quando a constante de escala da disponibilidade foi 1 a utilidade 

máxima ocorreu no ponto G(9,51), mostrando assim a consistência do modelo com as 

hipóteses adotadas. 

4.2 MODELO PARA DIVERSOS COMPONENTES 

Agora iremos relaxar a hipótese do sistema ser constituído por duas partes 0 e 1 e 

abordaremos um sistema com diversas partes. Para este objetivo como dito anteriormente o 

modelo foi inspirado no modelo proposto por Dagpunar (1996) onde o autor propõem uma 

política de manutenção que busca minimizar o custo por ciclo através de limites críticos 

(x,t,T), assim além do custo tratamos o critério disponibilidade através do método 

multicritério de apoio a decisão MAUT . 

Para desenvolvimento do modelo foram seguidos os passos propostos por Keeney e 

Raiffa (1993) e descritos no capítulo 4. 

4.2.1 Introduzir a terminologia das idéias 

Nesta etapa busca-se descrever as particularidades do modelo para que o decisor 

entenda a dinâmica da política, buscando-se assim que esteja consistente com sua preferência.  

O modelo descreve a política para um componente e considera o surgimento de 

oportunidade quando algum subsistema ou sistema constituinte do mesmo falhe e permite que 

o componente em questão possa ser substituído, onde as oportunidades surgem conforme um 
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processo de Poisson com taxa λ. Neste sentido abrange um sistema com diversos sub-sistemas 

ou outros sistemas que formem o sistema multicomponente. 

Considerar que as oportunidades surgem conforme um processo de Poisson é razoável 

por se tratar de um sistema com vários componentes que são regularmente mantidos. 

Pensando no processo de Poisson onde se tem uma situação de muitos ensaios de 

Bernoulli com uma pequena probabilidade de sucesso, e o número esperado de sucesso é 

constante (Campello, 2010). Relacionando esta propriedade com o modelo, significa que 

vários componentes podem falhar conforme uma taxa λ gerando assim as oportunidades com 

pequena probabilidade de sucesso por considerar que o sistema é regularmente mantido. 

Os axiomas do processo de Poisson também são respeitados, sendo: 

• Axioma 1 - O número de eventos que ocorrem em dois intervalos disjuntos de tempo 

são variáveis aleatórias independentes, o que significa que as oportunidades que 

ocorrem em dois intervalos disjuntos são independentes. 

• Axioma 2 - A variável aleatória '��� + �� −'(��) depende apenas de t e não de �� 
ou do valor de '����, o que quer dizer que o processo estocástico não se altera ao 

longo do tempo ou seja que a contagem das oportunidades pode iniciar a qualquer 

instante de t, o que é bem importante para o modelo pois como veremos o limite 

critico que passa a considerar as oportunidades pode variar. 

• Axioma 3 - A probabilidade de que pelo menos um evento ocorra num período de 

tempo de duração ∆t é: 

p�∆t� = λ∆t + ο�∆t�,∆t → 0, λ > 0 

Desta maneira é possível calcular o surgimento da oportunidade num intervalo de tempo 

específico. 

• Axioma 4 - A probabilidade de que dois ou mais eventos ocorram num período de 

duração ∆t é ο�∆t� assim o acontecimento simultâneo de duas oportunidades é 

excluído pois o surgimento de uma oportunidade em que ela seja considerada ela 

estará sendo executada não tem como ocorrer outra simultânea.  

Assim podemos observar que considerar que as oportunidades surgem conforme um 

processo de poisson é coerente com a política proposta. 

As variáveis de decisão são (x,t,T), sendo: 

• x se o componente falha e tenha excedido o limite de idade x é substituído, caso 

contrário realiza reparo mínimo onde o reparo mínimo restaura o sistema a mesma 

condição que tinha antes de falhar 
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• t no surgimento de uma oportunidade e tenha excedido o limite de controle t 

considera a oportunidade. 

• T o componente é substituído preventivamente se alcança o limite T. 

Como restrição � ≥ �, �, assim temos duas situações uma onde x>t e outra em que x≤t. 

Para o caso onde x>t as regras de decisão estão demonstradas na figura 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

Para o outro caso onde x≤t as regras de decisão estão demonstradas na figura 4.13 e 4.14 

Para x<t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 
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Para x=t 

 

 
 

Figura 4.14: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

Relacionando as variáveis de controle x, t e T às regras de decisão, existem outros casos, 

que demonstram a flexibilidade da aplicação do modelo, estes casos são: 

Quando � = � = � corresponde ao mínimo reparo de [0,�) junto com a substituição 

preventiva no tempo T, como mostra a figura 4.15 

 

 

 

Figura 4.15: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

No caso em que � = 0, � = � corresponde a política clássica de substituição por idade, 

como mostra a figura 4.16 

 

 

 

 

Figura 4.16: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

Sendo � = � a política de reparo mínimo ocorre em [0, �), e a substituição por falha 
ocorre em [�,�)  ou interrompido em T, como mostra a figura 4.17 
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Figura 4.17: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

No caso em que se tem � = 0 o modelo não considera o reparo mínimo, considerando a 

substituição por falha, oportuna e preventiva, como mostra a figura 4.18  

 

 

 

Figura 4.18: Regras de decisão,  

Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996). 

Quando � = � o modelo considera a substituição oportuna e preventiva, como mostra a 

figura 4.19 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Regras de decisão,  

 Fonte: Adaptado de Dagpunar (1996).  

Os casos � = � = ∞ e � = 0,� = ∞ não foram considerados porém podem ser 

encontrados em Muth (1977) e Woodman (1967) respectivamente. 
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A figura 4.20 representa de forma hierárquica, o conjunto objetivo no qual os atributos 

são definidos e posteriormente avaliados em relação as suas conseqüências, conforme 

proposto por Kenney (1992) 

 

Figura 4.20: Hierarquia dos objetivos  

 

Neste sentido o modelo busca otimizar a função utilidade global para os limites críticos 

x, t e T. 

4.2.2 Calculo das Probabilidades 

Após entender a dinâmica das regras de decisão do modelo iremos agora ao cálculo das 

probabilidades que serão utilizados para encontrar os valores para os atributos. As notações 

utilizadas são: 

λ = taxa de oportunidade do processo de Poisson; 

X = tempo para primeira falha do componente; �K��� = L���(/ > �) função confiabilidade de X; ���� = −�K′��� função densidade de probabilidade de X ; ���� = +�,�
�-�,� taxa de falha do componente até idade u; 

���� = M ������,

�
 

Um ciclo é definido como o tempo entre duas substituições consecutivas, onde N& e a 

probabilidade do ciclo terminar em uma oportunidade, N. probabilidade do ciclo terminar em 

manutenção preventiva, N/ probabilidade do ciclo terminar com substituição por falha. 

Para o primeiro caso onde tem-se x>t N. = �-(�)
�-($) 
��(���)                                                                                                               (4.24) 

N/ = � +(�)
�-($)

�
� 
��(���)�"                                                                                                      (4.25) 

N& = 1 − N. − N/                                                                                                                (4.26) 
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O ciclo termina em (y, y+δy) onde t ≤ y < x com probabilidade 	
�������O" + P(O") 
caso em que o valor esperado de reparo mínimo por ciclo é R(y). Alternativamente o ciclo 

termina em [x,T] com probabilidade 
��(���) com valor esperado de reparo mínimo R(x). 

Integrando em relação a y, resulta no número esperado de reparo mínimo por ciclo, como 

pode ser observado na equação(4.27) ����
������� + � 	
��������
� ��"��"                                                                                (4.27) 

O valor esperado do tamanho do ciclo é dado por (4.28) .�1� = � �"�
� + � 
��(���)�"�

� + � �-(�)
�-(�)

�
� 
��(���)�" = � + 0�

�                                          (4.28) 

Para o segundo caso onde x≤t : N& = � �-(�)
�-(�)

�
� 	
��(���)�"                                                                                                    (4.29) 

N. = �-(�)
�-($) 
��(���)                                                                                                               (4.30) 

N/ = 1 − N2 − N3                                                                                                               (4.31) 

O valor esperado de reparos mínimos por ciclo é R(x). e o tamanho esperado do ciclo é 

dado por: .�1� = � �"�
� + � �(�)

�(�)
�
� �" + � �-(�)

�-(�)
�
� 
��(���)�" = � + � �(�)

�(�)
�
� �" + 0�

�                            (4.32) 

4.2.3 Definindo o atributo custo  

Nesta etapa é demonstrado como são calculados os valores de (x,t,T) para o atributo 

custo. Os custos considerados são: 

• %
	Custo de reparo mínimo; 

• %&	Custo de substituir com uma ação oportuna; 

• %.	Custo de substituir com uma ação preventiva; 

• %/	Custo de substituição por falha. 

O custo é descrito como custo do reparo mínimo vezes o valor esperado de reparo 

mínimo por ciclo, mais o custo com uma ação oportuna vezes a probabilidade do ciclo 

terminar com uma oportunidade, mais o custo com uma ação preventiva vezes a probabilidade 

do ciclo terminar com uma ação preventiva, mais o custo de substituição por falha vezes a 

probabilidade do ciclo terminar por falha, os valores de custos são divididos pelo valor 

esperado do tamanho do ciclo, alcançando o valor esperado de custo por ciclo para (x,t,T). 

Para o primeiro caso onde x>t  tem-se (4.33) 
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%��, �,�� = 1�2��������	�
��3 �����������
���	



4�1�0��10�1�0�

����
�

                                            (4.33) 

Para o segundo caso onde x≤t tem-se (4.34) %��, �,�� = 1�5����6�1�0��10�1�0�
��3 ��(�)

��(	)




	
�����

�

                                                                                     (4.34) 

As equações (4.33) e (4.34) resultam em (4.35): 

                 (4.35) 

Assim através de (4.35) encontra-se os valores de custo para respectivos x, t e T. 

4.2.4 Definindo o atributo disponibilidade  

Neste atributo busca se encontrar os valores de x,t,T que resultem no melhor valor de 

disponibilidade, os valores de tempo gasto com cada ação de manutenção estão descritos 

como: 

• �
	Tempo gasto com reparo mínimo; 

• �&	 Tempo gasto com uma ação oportuna; 

• �.	 Tempo gasto com uma ação preventiva; 

• �/	 Tempo gasto por falha 

A disponibilidade é encontrada através da razão do valor esperado do ciclo pelo tempo 

parado do ciclo, onde o tempo parado do ciclo é obtido pelos valores de tempo gasto em cada 

tipo de ação vezes as probabilidade de sua ocorrência. 

Para o primeiro caso onde x>t  

((�, �,�) = ����
�

��2��������	�
��3 �����������
���	



4���0���0���0������

�

                                     (4.36) 

Para o segundo caso onde x≤t tem-se  

((�, �,�) = ��3 ��(�)

��(	)




	
�����

�

��5����6���0���0���0����3 ��(�)

��(	)




	
�����

�

                                                               (4.37) 

Através da relação entre as equações (4.36) e (4.37) resultam em (4.38): 
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                           (4.38) 

Através de (4.38) é possível encontrar os valores de G disponibilidade para os valores 

de x,t,T 

4.2.5 Avaliando o conjunto de conseqüências  

Nesta etapa é realizada a avaliação do conjunto de conseqüências em função de x, t, T 

onde cada alternativa gera conseqüências em termos de custo C(x,t,T) e disponibilidade 

G(x,t,T) onde x,t,T representam um vetor � = (�, � ,�), correspondente a um ponto no 

espaço de conseqüência (8���;((�)). 
A próxima etapa consiste em identificar a independência em utilidade entre os atributos 

custo C(x,t,T) e disponibilidade G(x,t,T). Verificada a independência, a função utilidade 

multiatributo pode ser escrita conforme a equação 4.39 #+%���,(���, = ∑ 8���(�)�
��
                                                                                        (4.39) 

Sendo: �� representa a função utilidade individual dos critério k(x,t,T) e G(x,t,T); 8� representa a constante de escala de cada critério; 

N  representa o número de critérios. 

Posteriormente é definida a função utilidade que representa o atributo custo C(x,t,T) e 

disponibilidade G(x,t,T) e definindo as constantes de escala, como se trata de dois atributos a 

constante de escala é definida para um atributo sendo que para o outro é definida por 8
 +8& = 1, assim é possível descrever a função utilidade global, por último é realizado a 

verificação da consistência da função utilidade obtida  

No próximo tópico é realizada a aplicação numérica do modelo com o objetivo de 

ilustrar e aplicabilidade do modelo. 

4.2.6 Aplicação numérica  

Para a aplicação numérica foram utilizados dados realísticos, seguindo os passos 

propostos no modelo onde a distribuição do tempo de falha do componente observado segue 

uma distribuição Weibull ���� = exp	[−(Q ∗ �)�] com tempo médio para falha E(x)=1, e 



Capítulo 4 Modelos Propostos 

 

61 

Q = Γ(1 + 1/R), os valores utilizados para aplicação numérica podem ser observados no 

quadro 4.4. 

Quadro 4.4 Valores dos parâmetros custos e tempos utilizados  

Valores Descrição 
β=2 Parâmetro da Weibull 
λ=1 Taxa que surgem as oportunidades 
��	= 2 Custo de reparo mínimo 
��	= 5 Custo de substituir com ação oportuna 
��	= 8 Custo de substituir com ação preventiva 
��	=12 Custo de substituir por falha 
��	= 0.14 Tempo gasto com reparo mínimo 
��	= 0.22 Tempo gasto para substituição com ação oportuna 
��	= 0.4 Tempo gasto para substituir com ação preventiva 
��	= 0.6 Tempo gasto para substituir por falha 

 

Foram realizadas as combinações de x,t,T que resultaram nos valores de custo C(x,t,T) e 

disponibilidade G(x,t,T), através do software Mathcad. 

4.2.6.1 Determinando o espaço de conseqüências  

Para a determinar o espaço de conseqüências foram encontrados os limites máximos e 

mínimos de cada atributo. Para o atributo custo foi utilizada a equação 4.35 quando 

maximizada resultou nos limites de controle ��1.555x10��, 1.19x10��, 1.19x10��� = 6.723x10� 

quando minimizada valor mínimo para de custo mínimo foi ��2.94,1.13,2.94� = 6.185. Para o 

atributo disponibilidade foi utilizado a equação 4.38 quando maximizada ��2.43,0.82,2.43� =

0.74 quando minimizada	��0,1.11x10��, 1.11x10��� = 2.5x10��. O espaço de conseqüência 

encontrado esta demonstrado na figura 4.21. 

 

Figura 4.21: Espaço de conseqüências 

4.2.6.2 Função Utilidade Para o Custo 

O próximo passo é determinar a função utilidade respectiva ao custo representada por �
, em que %��� corresponde ao valor de custo para cada vetor � quando a função utilidade 
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assume o valor 1, o custo será mínimo 6.185, a função assume valor 0 quando custo for 

máximo 6.723x107. A função que se ajustou para o atributo custo variando o vetor � foi a 

função exponencial conforme mostra o Quadro 4.5 

Quadro 4.5: Função utilidade para o custo 

Atributo Função Utilidade Parâmetros  

Custo  �
 = /

��(−1
 ∗ %���) 9 = A.:I ? = <.<HA 

 

4.2.6.3 Função Utilidade Para a Disponibilidade 

Para a disponibilidade a função utilidade é representada por �2 sendo ((�) o valor para 

disponibilidade para cada vetor �. Quando a função utilidade assume o valor 1, a 

disponibilidade será máxima 0,74 a função assume valor 0 quando a disponibilidade for 

mínima 2.5x10��. Para o atributo disponibilidade variando o vetor �� a função que obteve 

melhor ajuste foi a função logística conforme demonstrado no quadro 4.6 

Quadro 4.6: Função utilidade para disponibilidade 

Atributo Função Utilidade Parâmetros  

Disponibilidade B) = 9)CDE(−?)/	F(G*)) 9) = A.=S ?) = <.HA 

 

4.2.6.4 Determinando as constantes de escala  

Como o modelo trata dos mesmos atributos do modelo para dois componentes as 

constantes de escala e as hipóteses consideradas são as mesmas demonstrada no subtítulo 

4.1.6.4 desta dissertação, sendo os valores	 8
 = 0.65 e 8
 = 0.35. 

4.2.6.5 Função utilidade global 

Após a determinação das constantes de escalas e das funções utilidades para cada 

atributo, é possível apresentar a função utilidade global que representa os atributos custo e 

disponibilidade, a função global está demonstrada na equação (4.40) 

�J��,'� = 8
 ∗ �1 + 8& ∗ �2                                                                                             (4.40) 
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A partir da determinação da função utilidade global, pode-se maximizar tal função para 

obter a política ótima oportuna, onde o os valores de x,t,T que retornaram o valor ótimo para 

função utilidade global foram �J�2.66,0.96,2.66� = 0.99, que retornaram os seguintes 

valores de custo e disponibilidade respectivamente, %�2.66,0.96,2.66� = 6.217 e (�2.66,0.96,2.66� = 0.736 

Para verificação da consistência do modelo foi realizada a análise de sensibilidade, onde 

no caso em que a constante de escala do custo foi priorizada com valor 1 a utilidade global foi 

maximizada nos mesmos valores de tempo correspondente a otimização do critério custo, o 

mesmo ocorreu para o critério disponibilidade. 
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5.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capitulo objetiva-se demonstrar os resultados obtidos através da aplicação 

numérica do modelo e a interpretação destes resultados, onde o propósito dos modelos foi 

combinar os critério custo e disponibilidade para política de manutenção oportuna em 

conjunto com as regras de decisão apresentada em cada modelo. 

Para o modelo de dois componentes, a interpretação destes números críticos � = 8 

períodos de inspeção e ' = 51, encontrados é descrita como: se a seção fria falhar antes da 

seção quente, na idade de 8 períodos de inspeção, a seção quente é reparada sozinha. Se a 

seção fria falhar quando a seção quente tenha ultrapassado 8 períodos de inspeção, porém 

menos que 51 períodos, ambas as seções são reparadas e se a seção quente não for reparada 

em 51 períodos de inspeção ela é enviada para o departamento de manutenção e reparada, 

como pode ser observado na figura 5.1 

 

 

 

Figura 5.1: Valores obtidos no Modelo para dois componentes 

Pode-se observar que a combinação dos critérios obteve resultados satisfatórios, quando 

comparados com os resultados da utilização individual de cada critério. Quando comparamos 

o critério custo o valor que retornou o custo mínimo com valor de 1.206 foi em n=2 e N=7 

este valor para disponibilidade retorna um valor de 0.58, assim se tem custo baixo a baixo 

valor de disponibilidade. Considerando o critério disponibilidade unicamente o valor que a 

disponibilidade foi máxima 0.71 em que n=9 e N=51 o valor de custo foi 1.28, assim se tem 

alta disponibilidade a alto custo. 

Assim o modelo para dois componentes encontrou a utilidade máxima em n=8 e N=51 

que retornam para o valor de custo %�8,51� = 1.25 e disponibilidade (�8,51� = 0.69 e 

alcançou um alto valor de disponibilidade a um custo não tão alto, se comparado com os 

critérios individuais, como pode ser observado no Quadro 5.1 
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Quadro 5.1: Resultados 

 

No modelo para diversos componentes a utilidade máxima �J�2.66,0.96,2.66� = 0.99, 

que resultam em, %�2.66,0.96,2.66� = 6.217 e (�2.66,0.96,2.66� = 0.736 respectivamente 

quando comparado os critério individuais no momento que a disponibilidade é máxima 0.74 o 

custo também é alto resultando em 6.31, quando o custo é mínimo 6.185 a disponibilidade é 

baixa sendo 0.65, neste sentido com o tratamento multicritério se alcançou uma maior 

disponibilidade, pagando um pouco a mais de custo. A figura 5.2 mostra os valores obtidos 

com a utilidade global. 

 

 

Figura 5.2: Valores obtidos no Modelo para diversos componentes 

Foram realizadas variações nas variáveis do modelo para diversos componentes com o 

intuito de demonstrar o comportamento do modelo perante essas variações e mostrar como o 

modelo pode se adequar a diversas situações que podem ser encontradas na realidade das 

empresas. Os resultados obtidos estão dispostos no quadro 5.2 

 

 

 

 

CUSTO MIN (n,N)= DISP CUST MIN (n,N)= 

UTILIDADE TOTAL 

(8,51)= 

CUSTO DA 

UTILIDADE 

DISPONIBILIDADE DA 

UTILIDADE 

1,20 0,58 

0,88 1,25 0,69 

DISP MAXIMA (n,N)= 

CUSTO DISP MAX 

(n,N)= 

0,71 1,28 
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Quadro 5.2: Resultados 

 

  

Dentro dos resultados obtidos alguns casos foram selecionados para demonstrar os 

casos que foram descritos no sub-item 4.2.1, estes estão elucidados abaixo: 

 

1. Caso em que x>T 

 

Para o caso onde o tempo e custo da manutenção oportuna foi menor que o tempo da 

preventiva e o tempo da preventiva é próximo ao tempo da falha o modelo obteve como 

resposta que deve ser realizado a manutenção caso falhe antes da manutenção preventiva, 

como mostra o quadro 5.3 

Quadro 5.3: Resultados 

 

 

O resultado encontrado no modelo está demonstrado na figura 5.3 
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Figura 5.3: Resultados 

O quadro 5.4 faz um comparativo entre a otimização de cada critério individual com o 
resultado da abordagem multicritério: 

Quadro 5.4: Resultados 

 

 

2. Caso que x<T 

 

Aumentado a diferença entre o tempo da preventiva e o tempo de manutenção por falha, 

o intervalo que deve ser realizado a manutenção caso falhe diminuiu e com o tempo gasto 

com a manutenção oportuna baixo em relação aos outros tempos o modelo obteve como 

resultado que deve-se aproveitar mais as oportunidades, os valores considerados e o resultado 

esta demonstrado no quadro 5.5 

Quadro 5.5: Resultados 

 

 

 

 



Capítulo 5  Resultados e Discussão 

 

68 

A figura 5.4 ilustra o resultado obtido: 

 

  

 
Figura 5.4:Resultados  

 

O quadro 5.6 demonstra a otimização de cada critério individual com a otimização 

multicritério 

Quadro 5.6: Resultados 

 

 

3. Caso que x=t=T 

 

No caso em que custo com a oportunidade é alto e tempo da oportunidade também é 

alto e o tempo e custo do reparo mínimo é baixo o modelo teve os seguintes resultados 

demonstrado no quadro 5.7 

Quadro 5.7: Resultados 
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A figura 5.5 ilustra o resultado obtido:  

 

 

 

 

Figura 5.5:Resultados  

 

Abaixo podemos comparar o resultado da otimização individual com a encontrada 
através do método MAUT demonstrado no quadro 5.8: 

Quadro 5.8: Resultados 

 

 

4. Caso em que x=0 e t=T 

 

Quando o custo e tempo para o reparo mínimo foi alto e o tempo gasto com a ação 

oportuna é próximo ao tempo gasto com a preventiva o modelo obteve como resultado uma 

política preventiva, o quadro 5.9 mostra os valores utilizados e os resultados encontrados: 

Quadro 5.9: Resultados 
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A figura 5.6 representa as regras de decisão: 

 

 

 

Figura 5.6:Resultados  

 

No quadro 5.10 pode ser feita a comparação da otimização individual de cada critério e 
a encontrada com a abordagem multicritério: 

Quadro 5.10: Resultados 

 

 

5. Caso que x<t e t=T 

 

No caso que o tempo gasto com a ação oportuna é maior que o tempo gasto com a 
ação por falha o modelo teve como resposta não realizar manutenção oportuna, como pode-se 
verificar no quadro 5.11 

Quadro 5.11: Resultados 

 

A figura 5.7 ilustra o resultado encontrado com o modelo: 
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Figura 5.7:Resultados 

 

No quadro 5.12 temos o comparativo da otimização individual com o tratamento em 
conjunto dos critérios. 

Quadro 5.12: Resultados 

 

 

6. Caso que x=0 e t<T 

 

Quando o tempo gasto com o reparo mínimo é maior que o das outras ações o modelo 

obteve como resultado não realizar reparo mínimo, como mostra o quadro 5.13 

Quadro 5.13: Resultados 
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A figura 5.8 mostra o resultado encontrado no modelo 

 

 

 

 
Figura 5.8:Resultados 

 

O quadro 5.14 mostra os resultados obtidos com a otimização individual e com o 

tratamento multicritério: 

Quadro 5.14: Resultados 

 

 

7. Caso que x=0 e t=T 

 

No caso que o tempo gasto com a ação por falha é muito maior que gasto com a ação 

oportuna e com reparo mínimo o modelo não indicou realizar a manutenção por falha, como 

mostra o quadro 5.15 

Quadro 5.15: Resultados 
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A figura 5.9 mostra o resultado encontrado no modelo: 

 

 
 

 
Figura 5.9:Resultados  

 

O quadro 5.16 demonstra a otimização individual de cada critério e os resultados 

obtidos encontrados com a abordagem multicritério: 

Quadro 5.16: Resultados 
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6.CONCLUSÃO 

O modelo multicritério mostrou-se favorável quando comparado com a maximização ou 

minimização dos critério individuais, mostrando que foi adequado a utilização do método 

MAUT no tratamento da manutenção oportuna no caso abordado. Onde foi possível 

incorporar a incerteza e tratar os trade-offs entre os critérios considerados no modelo, e obter 

como resultado a melhor alternativa aos olhos do decisor.  

Através da aplicação numérica foi possível demonstrar o potencial de aplicabilidade dos 

modelos e do tratamento da manutenção oportuna. Caso não se tenha definido quais ações 

devem ser tomadas no surgimento de uma oportunidade, decisões a respeito se tornam difíceis 

o que pode gerar prejuízos para as empresas. 

No contexto atual com novas tecnologias e competição global, oportunidades para 

redução de custos não podem ser ignoradas ou negligenciadas, em se tratando de políticas de 

manutenção, a política de manutenção oportuna oferece a redução de custos com manutenção 

através da exploração da dependência existente em sistemas multicomponentes.  

Os sistemas multicomponentes estão cada vez mais presentes nas empresas e modelos 

para este tipo de sistemas são de extrema importância para que estes executem a função para a 

qual foram projetados. 

Neste sentido o modelo proposto responde a questão levantada, quando é vantajoso para 

o decisor considerar a oportunidade, e fornece as regras de decisão no surgimento das 

oportunidades. 

Apesar dos modelos terem apresentado resultados satisfatórios, existem limitações 

relativas a exigência de que se conheça os dados de entrada, como valores de custo e tempo, 

além das distribuição de probabilidades. Como trabalho futuro pode-se explorar a adoção de 

outros critérios, combinados com a política oportuna e a aplicação dos modelos em um estudo 

de caso. 
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