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Resumo 

 

 As empresas de transporte público de passageiros têm perdido cada vez mais terreno 

face à oferta do transporte individual. A falta de apoio por parte do poder central para 

aquisição de viaturas novas, com algumas exceções como a Carris - Transportes Públicos de 

Lisboa ou os STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, originou ao longo destes 

anos o envelhecimento das viaturas, o aumento da idade média das frotas e a diminuição da 

qualidade do serviço prestado. A criação de plataformas eletrónicas a oferecer serviços de 

transporte personalizado de alta qualidade a custos atrativos cavou um fosso maior entre a 

escolha do transporte público e individual. 

 Os transportes públicos em Braga não foram exceção à regra e durante anos perderam 

clientes para outros modos de transporte. Nos finais de 2013, tendo como principal foco o 

cliente, houve necessidade de projetar um conjunto medidas estratégicas para inverter a 

situação. No Departamento de Engenharia Equipamentos e Manutenção (DEEM), fruto de 

um processo de reengenharia, os Transportes Urbanos de Braga (TUB) efetuaram alterações 

com o objetivo de aumentar a disponibilidade de viaturas para melhorar a oferta. 

 Através da análise dos dados proveniente do GMAC (Gestão de Manutenção 

Apoiada por Computador), pretende-se propor um conjunto de medidas baseadas no MDBF 

(Distância Média entre Avarias), TE (Tempo de Espera), TR (Tempo de Reparação) e TL 

(Tempo de Logística).  

 A análise ao inventário também será alvo de estudo nesta dissertação, uma vez que 

há uma íntima ligação entre os sobressalentes, a manutenção preventiva, os tempos de 

manutenção e a disponibilidade das viaturas.  

 Espera-se contribuir com propostas de valor acrescentado para melhorar a 

performance da manutenção. 

  

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Manutenção preventiva, manutenção corretiva e fiabilidade, autocarros, 

KPI, gestão de recursos humanos na manutenção, gestão de inventários. 
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Abstract 

 

 Public transport companies of passengers has lost many costumers during last 

years. The lack of support from central authorities to buy new vehicles, with some exceptions 

such as Carris - Transportes Públicos de Lisboa or STCP - Sociedade de Transportes 

Coletivos do Porto, originated aging vehicles, increasing age average fleet and a decrease in 

the quality of the service. The creation of electronic platforms offering high quality 

personalized transportation services at attractive created a biger gap between the choice of 

public and individual transport. 

 Public transportation in Braga is no exception and they lost customers to other 

transportation’s modes. By the end of 2013, focusing on the customer needs, a strategic was 

been developed to reverse the situation. In the Department of Engineering Equipment and 

Maintenance (DEEM), the Urban Transport of Braga (TUB) made changes with the 

objective of increasing the availability of vehicles and improve a better service. 

 Based on the analysis of the GMAC (Computer Supported Maintenance 

Management) data, by statistical treatment we intend to propose a set of measures based on 

MDBF (mean distance between failures), WT (waiting time), RT (repair time) and LT (logistic 

time). At the same time, and in the scope of preventive maintenance, it is the objective to 

initiate preventive policies to replace components with the objective of reducing the number 

of failures and increasing the availability of the fleet. 

 The inventory analysis will be object of this study in this dissertation because there 

is a connection between spare parts, preventive maintenance, maintenance times and 

availability of buses. 

 It’s expectable to contribute with proposal to improve maintenance performance. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Preventive maintenance, corrective maintenance, reliability, buses, KPI, 

maintenance staff, maintenance inventory 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

 Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) são a única empresa do país que aumentou 

os passageiros transportados (PT) e as receitas durante os últimos três anos. Estes resultados 

são ainda mais expressivos porque não houve aquisição viaturas novas nesse período. Fruto 

de uma estratégia com prioridade no cliente, e com esforços centrados na reorganização dos 

processos do Departamento de Engenharia de Equipamentos e Manutenção (DEEM), a 

empresa conseguiu inverter o ciclo negativo da perda de passageiros e consolidou a sua 

posição no contexto da mobilidade em Braga. 

  Contudo, em face dos objetivos da empresa, em alcançar até 2025, os vinte e cinco 

Milhões de PT, que contrastam com a falta de apoio estatal para aquisição de novas viaturas, 

os TUB verificaram a necessidade de iniciar estudos na área de fiabilidade e outros 

relacionados com a substituição preventiva de componentes; com a gestão do inventário e 

com os Key Performance Indicators (KPI), com o objetivo de dar resposta às necessidades 

da população do concelho de Braga. 

 

1.2  Objetivo da dissertação 

 

 O principal objetivo desta dissertação é, em contexto empresarial, propor um 

conjunto de medidas baseadas nos estudos mencionados no ponto anterior. Espera-se obter 

os seguintes resultados: 

  

a. Apresentação de propostas para a substituição preventiva de componentes 

numa amostra de autocarros dos TUB; 

b. Apontar propostas fundamentadas em estudos da gestão do inventário; 

c. Indicação de propostas alicerçadas no conhecimento sobre indicadores de 

desempenho; 

d. Apresentação de proposta baseadas em estudos de fiabilidade; 

e. A identificação de desafios futuros tendo em vista a melhoria contínua. 
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1.3  Organização da dissertação 

 

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos e no último são elencadas as 

conclusões e efetuadas propostas relacionadas com os resultados obtidos. 

 

 Capítulo 1: Introdução 

 Neste capítulo foram descritos os objetivos gerais. Efetuou-se uma breve justificação 

dos motivos que originaram a elaboração desta dissertação com destaque para a estratégia 

delineada pelos TUB que visam alcançar os objetivos traçados para a empresa. 

 

 Capítulo 2: Caracterização da empresa 

 Elaborou-se um historial sobre o nascimento dos transportes em Braga que culmina 

com a criação dos TUB. Caracterizou-se a empresa ao nível dos recursos humanos, frota e 

descreveu-se a estratégia que permitiu reposicionar os TUB no contexto da mobilidade em 

Braga. 

 

 Capítulo 3: Enquadramento teórico 

 Neste capítulo foi realizado o enquadramento teórico com objetivo de dar 

consistência científica à dissertação. 

 

 Capítulo 4: Estudo de caso 

 Foram descritas as alterações efetuadas no âmbito da gestão da manutenção, nas 

quais participei ativamente, alterando procedimentos, desenvolvendo software e mapas de 

suporte à decisão que permitiram a obtenção dos dados para a concretização deste trabalho. 

 Depois de recolhidos os dados foram realizados vários estudos compatíveis com os 

objetivos propostos.   

  

 Capitulo 5: Conclusões e propostas de melhoria 

 Este trabalho não termina com a entrega da dissertação, pois foram apontadas as 

conclusões e apresentadas um conjunto de propostas que se espera implementar num curto 

prazo. 
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1.4  Metodologia usada 

 

 As fases da metodologia usada neste trabalho de dissertação de mestrado estão 

descritas na Figura 1: planeamento, enquadramento teórico, recolha e tratamento de dados, 

interpretação dos resultados, conclusões e propostas de melhoria.  

 

 

Figura 1 - Metodologia usada na dissertação 

 

 O modelo geral usado para conceção desta dissertação está sucintamente 

esquematizado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Modelo para estudo de caso 
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Capítulo 2 - A Empresa 

 

 É importante caracterizar a empresa que serviu de base à conceção do presente estudo 

de caso, os Transportes Urbanos de Braga - Empresa Municipal, vulgarmente designada de 

TUB. Descrever a origem dos transportes em Braga, caracterizar a empresa no contexto da 

mobilidade da cidade, relatar as estratégias para reverter a perca contínua de clientes, são 

fatores essenciais para assimilar e justificar o estudo apresentado.  

  

2.1 A origem dos Transportes Urbanos de Braga 

 

 Com a chegada do comboio a Braga, em 21 de maio de 1875, houve necessidade de 

construir uma ligação que fizesse o transporte dos passageiros de forma rápida e cómoda 

entre a estação e o centro da cidade. As obras para implementação desse transporte foram 

iniciadas em 1877 e concluídas a 19 de maio do mesmo ano. Este meio de transporte também 

circulava por carris, mas era puxado por animais, normalmente por cavalos, e em alguns 

casos por bois. Pelo facto de ter sido inventado nos Estados Unidos da América ficou 

conhecido por Carros Americanos (Gomes, 2014, p. 20).  

 

 

Figura 3 - Carro Americano  

Fonte: Gomes (2014, p. 113) 
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 O mesmo autor afirma que o percurso inicial cruzava o centro histórico, parava na 

Rua do Souto, em frente ao café “A Brasileira” e na Avenida Central junto à “Arcada”, ainda 

hoje pontos de encontro sociais na cidade. Mais tarde, o trajeto foi prolongado pela Avenida 

da República em direção ao santuário do Bom Jesus. Em 1882, quando foi construído o 

elevador do Bom Jesus, os Carros Americanos deixaram de subir ao santuário do Bom Jesus. 

O Elevador do Bom Jesus do Monte é o mais antigo funicular a contrapeso de água em 

funcionamento no mundo, e foi executado pelo Engenheiro Raul Mesnier, que iniciou os 

estudos em Braga (TUB, Manual de Sistemas de Gestão, 2016, p. 6).  

 Em 1889, a tração animal foi substituída por máquinas a vapor, mais rápidas e 

potentes em relação à tração animal (Gomes, 2014, p. 21). No entanto, devido à poluição 

provocada pelas faúlas e a vários acidentes ocorridos no centro da cidade surgiram vários 

apelos para desviar o transporte do centro do município (Gomes, 2014, p. 13). 

 

 

Figura 4 - Máquina a vapor  

Fonte: Gomes (2014, p. 115) 

 

 Com o desgaste da frota, os Carros Americanos não conseguiam satisfazer as 

necessidades dos Bracarenses e houve urgência em modernizar os transportes com a 

introdução de carros elétricos (Gomes, 2014, pp. 24-25). O primeiro ensaio ocorreu no dia 

5 de outubro de 1914, onde participaram as pessoas ilustres da cidade e alguns populares 

(Gomes, 2014, p. 41). A inauguração do elétrico em 18 de outubro de 1914 ficou marcada 

pelo número elevado de pessoas e entidades que queriam ver a novidade (Gomes, 2014, p. 

44). 

  A conservação do sistema de tração elétrica ocorreu 24 anos após a inauguração. Em 

1937 efetuaram-se as reparações nas linhas elétricas e soldaduras nos pontos mais 

desgastados dos carris. Além dos problemas relacionados com a manutenção das 
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infraestruturas, também começaram a surgir problemas no trânsito, devido à baixa 

velocidade dos elétricos e à reduzida dimensão das faixas de rodagem. Por estes motivos 

propunha-se transportes baseados em troleicarros para resolver os problemas do trânsito da 

cidade (Gomes, 2014, pp. 97-98). 

Em maio de 1963 o sistema de tração elétrica foi substituído pelos troleicarros (TUB, 

Guia de utilização dos TUB/SM, 1982, p. 27). Estas viaturas eram muito desejadas em 

Braga, pois os elétricos estavam em elevado estado de degradação. O aumento da população 

e os problemas associados à mobilidade justificou a alteração dos elétricos por este novo 

meio de transporte, mais moderno, mais rápido e eficaz.  

 

 

Figura 5 - Troleicarro em Braga  

Fonte: Gomes (2017) 

 

Os troleicarros circularam em Braga até ao dia 10 de setembro 1979. A cidade de 

Braga foi a primeira no país a acabar com este tipo de transporte. Os troleicarros existentes 

foram vendidos para os Serviços Municipalizados de Coimbra (Gomes, 2014, pp. 100-102). 

Entretanto, em 1967 a Câmara Municipal de Braga efetuou um concurso público para 

explorarão da rede de transportes em Braga. O concurso foi ganho pela empresa Cabanelas 

e Irmão que estava sediada em Guimarães. Em 1968, a organização Cabanelas e Irmão 

trespassou a empresa para a Sociedade Transportes Urbanos de Braga designada por 

SOTUBE (TUB, Guia de utilização dos TUB/SM, 1982, p. 27). 
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No dia de 1 de fevereiro de 1982, os transportes passaram a ser explorados novamente 

pelo Município de Braga com a designação de Transportes Urbanos de Braga - Serviços 

Municipalizados, conhecidos por TUB/SM. Inicialmente instalados no edifício, n.º 72 da 

Praça do Município, rapidamente houve necessidade de mudar de local, para a Rua de Quinta 

de Santa Maria, local onde ainda hoje permanecem (TUB, Historial , 2017).  

Em janeiro de 1999, concretiza-se a passagem dos TUB/S.M. a Empresa Municipal, 

passando a designar-se EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA-

EMPRESA MUNICIPAL (TUB, Historial , 2017). 

 

 

Figura 6 - TUB hoje em dia 

Fonte:  adaptado de CMB - Câmara Municipal de Braga ( 2017) 

 

2.2 Caracterização da empresa  

 

2.2.1 Missão e valores 

 

 Os Transportes Urbanos de Braga têm como objeto social a prestação do serviço de 

transporte urbano de passageiros no concelho de Braga (TUB, Missão, 2017). 

Assumindo uma visão no sentido de ser reconhecida no domínio da mobilidade 

urbana integrada, como elemento distintivo na sociedade em termos de identidade coletiva, 

os TUB conduzem a sua atividade fixada em valores como conforto, acessibilidade, 

informação, partilha, património, tradição, transparência e pertença (TUB, Missão, 2017).  
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2.2.2 Recursos humanos 

 

 Os quadros dos Transportes Urbanos de Braga são liderados por um Conselho de 

Administração composto por três elementos dos quais dois são executivos. 

 

 

Figura 7 - Organograma da empresa  

Fonte: TUB, Organigrama (2017) 

 

 A 31 de dezembro de 2016 a empresa contava com 324 colaboradores que estavam 

distribuídos por vários departamentos. Destes merecem especial destaque os 215 Motoristas 

de Agente Único, que têm na estrutura de recursos humanos um peso considerável 

representando cerca de 66 %. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos recursos humanos baseado no Core Business 

Fonte: Própria 

66%
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Distribuição dos recursos humanos baseado
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 É importante caracterizar o DEEM ao nível dos recursos humanos conforme se 

descreve na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos recursos humanos no DEEM 

Função Total de Funcionários Tipo de Mão-de-Obra 

Supervisão 2 

Indireta 

Planeamento e controlo 3 

Manutenção auto 

Eletricistas 5 

Direta 

Mecânicos 12 

Carroçaria 

Carpinteiros 2 

Chapeiros 3 

Pintores 1 

Serralheiros 1 

Lavagem 

3 

Lubrificação 

Motorista [Teste viaturas] 1 Indireta 

Fonte: Própria 

 

 Os colaboradores dos TUB são na sua grande parte do sexo masculino, sendo mais 

uma vez os motoristas responsáveis por este desequilíbrio.  

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos colaboradores por género 

Fonte: Própria 
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 Ao nível global os funcionários caracterizam-se por um grande conhecimento da 

organização onde laboram, na medida em que acumulam grande experiencia, proveniente, 

sobretudo, do vínculo que têm na empresa.  

  

2.2.3 Frota 

 

 A frota atual dos TUB é composta por 152 viaturas com uma idade média de 18 anos. 

A marca com mais expressão é a Mercedes Benz. Apenas 6.58% das viaturas tem 

comprimento superior a 12 metro e 9.21 % usam combustível ecológico. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição da frota por marca 

Fonte: Própria 

 

Tabela 2 - Características técnicas das viaturas 

Marca Modelo 
Total de 

viaturas 
Combustível Tipo Euro 

MERCEDES BENZ 

B10M 10 Gasóleo Articulado N/A 

B10R 1 Gasóleo Normal N/A 

O405 43 Gasóleo Normal I, II 

O405GN 6 Gasóleo Articulado II 

O405N2 * 39 Gasóleo Normal II 

SPRINTER 8 Gasóleo Normal V 

SPRINTER 416F* 5 Gasóleo Normal IV 

VOLVO B7R 2 Gasóleo Normal V 

MAN 
CNG 14 Gás natural Normal III 

NL12 23 Gasóleo Normal III, IV 

MERCEDES BENZ 

[Turismo] 
SETRA 1 Gasóleo Normal II 

Frota Vs. Reserva Total de viaturas: 152 Vs. Utilização máxima/dia: 104 

Fonte: Própria 

* Viaturas usadas adquiridas aos STCP durante o ano de 2016 
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Figura 8 - Viaturas mais recentes: Volvo B7R 

 Fonte: Pinto A. (2017)  

 

2.2.4 Principais dados estatísticos 

 

 Dos principais dados decorrentes da atividade dos TUB, destacam-se os mais 

importantes que servem de benchmarking na área de transporte público de passageiros. É de 

salientar o aumento dos passageiros transportados e do volume de vendas nos últimos três 

anos. 

 

Tabela 3 - Principais dados estatísticos 

Iten 2014 2015 2016 

Rede (km) 295,69 297,67 300,47 

N.º de linhas 70 72 73 

N.º de viaturas frota 119 163 152 

Distância percorrida (km) 5.319.636 5.491.429 5.803.995 

Passageiros Transportados 10.351.857 10.796.640 11.168.196 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 99,95 99,96 99,97 

Vendas totais (€) 5.557.677,44 5.727.246,55 5.915.057,38 

Fonte: Relatório de contas TUB 2014 a 2016 
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2.3 A estratégia da empresa 

 

 Os Transportes Urbanos de Braga estavam numa situação difícil em 2013: resultado 

liquido negativo, perca de passageiros, elevado estado de degradação da frota, oficinas sem 

conservação, inexistência de políticas de marketing e barreiras entre departamentos que 

prejudicavam a comunicação empresarial. 

 

 

Figura 9 - Estado da empresa em 2013 

Fonte: Própria 

 

 Os TUB tomaram um conjunto de medidas estratégicas, com foco no cliente, para 

inverter o cenário desfavorável em que se encontravam: 

 

 Criação de novas linhas e produtos; 

 Expansão da rede de vendas; 

 Certificação em Investigação, Desenvolvimento e Inovação pela norma NP 

4457; 

 Aposta forte na comunicação: Facebook, Instagram e TUB Jornal; 

 Ações de benchmarking; 

 Criação de interfaces de embarque; 

 Aposta na aquisição viaturas elétricas: os TUB foram a primeira empresa do país 

a submeter uma candidatura de apoio à aquisição de viaturas elétricas ao abrigo 

do POSEUR (Pano Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
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Recursos). Na seguinte figura podemos observar uma viatura elétrica em testes 

na linha n.º 87 durante o mês de abril de 2017. 

 

 

Figura 10 - Experiencia realizada em Braga com viatura 100% elétrica 

Fonte: Pinto I. (2017)  

A estratégia dos TUB não ficou apenas confinada a ações diretamente ligadas aos 

clientes, mas a outras que de forma indireta potencializaram a melhoria do serviço:   

 

 Reengenharia no Departamento de Engenharia Equipamentos e Manutenção; 

 Aposta na área do conhecimento. 

 

 

Figura 11 - Estratégia global 

Fonte: Própria 
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 A forte aposta na área do conhecimento, ao nível dos recursos internos da empresa, 

levou 10 colaboradores a regressarem à Universidade para ingressar em mestrados, 

doutoramentos e ainda à criação de um departamento denominado de TUB Consulting. 

 

2.4 Expectativas 

 

Considerando a necessidade da inversão de prioridades no âmbito da mobilidade 

urbana, conforme se demonstra pela Figura 12 estão previstas algumas metas até 2020: 

 

 Redução de 25% de automóveis a circular; 

 Aumento de 50% da quota de transportes coletivos;  

 Construção de 75 km de ciclovias e aumento de utilizadores de bicicletas.  

 

 

                    Figura 12 - Inversão de prioridades 

                   Fonte: (Ciclável, 2017) 

 

 Até 2025 espera-se ainda duplicar a atual quota de passageiros transportados 

seguindo os objetivos da União Internacional Transportes Públicos (UITP). A repartição 

modal que se pretende atingir irá contribuir para um centro urbano vivo, alegre, amigo do 

peão e do ciclista, com elevado padrão de qualidade de vida urbana e hospitaleiro, onde 

estarão inseridos o comércio, os serviços e o conhecimento. 
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Capítulo 3 - Enquadramento teórico 

 

3.1 A manutenção 

 

 A manutenção é, atualmente, um exercício imergente. Contrariamente ao que sucedia 

até aos finais da década de 40, onde esta prática era quase incipiente, nos inícios dos anos 

50 a manutenção assume um lugar de destaque. De um modus operandi segundo o qual os 

equipamentos eram reparados ou substituídos apenas quando avariavam; as indústrias e as 

grandes empresas, nas quais se inserem os transportes, encetaram um novo modo de agir, 

mais preventivo, mais ativo, no que se refere aos cuidados a ter com os equipamentos (Pinto, 

2002, p. 19). 

 

3.1.1 Conceito de manutenção 

 

 “Como não existem sistemas perfeitos, é normal admitirmos que o sistema não dura 

sempre e que, durante o seu período de vida útil, encontrar-se-á inoperacional parte do 

tempo, em resultado da ocorrência de falhas” (Assis, 1997, p. 15). 

 A manutenção pode, pois, ser encarada como um conceito dinâmico, envolto num 

constante movimento de mudança (Pinto, 2002). Não estranha, por isso, que surjam várias 

formas e modos de entender este vocábulo. Assim, um conjunto de ações destinadas a 

garantir o funcionamento eficiente do parque de equipamentos e das instalações, para evitar 

avarias ou diminuição de rendimentos dos equipamentos, pode ser entendido como 

manutenção (Cabral, 2006, p. 2). No sentido profilático, a manutenção pode ser definida 

como a ação de diagnosticar, de reparar ou, até mesmo, de prevenir eventuais falhas num 

sistema (Assis, 2010, p. 184). Ainda no contexto nacional, no âmbito legal, a Norma 

Portuguesa da Manutenção NP EN 13306 de 2007 define este termo como uma necessária 

“combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, durante o ciclo de vida 

de um bem, destinadas a mantê-lo ou a repô-lo num estado”, que lhe permita um correto 

funcionamento. Importa salientar que o termo “bem” pode significar um componente, um 

aparelho, um subsistema, uma unidade funcional ou um equipamento que pode, 

eventualmente, ser considerado de modo individual. Esta norma não só define os termos e 

conceitos fundamentais da manutenção, mas também surge como uma referência obrigatória 

para todos os que participam em atividades de manutenção (Cabral, 2009, p. 17). 
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 No âmbito internacional destaca-se a norma da Associação Francesa de 

Normalização (AFNOR), dada a sua importância na evolução concetual (Castro, 2013, p. 3). 

Segundo este documento, a manutenção é um conjunto de ações que tornam possível manter 

ou reestabelecer um bem dentro de um estado específico ou na medida certa que permita 

assegurar um determinado serviço (NF X60-010).  

 Não obstante a sua importância, a norma da AFNOR é, segundo Monchy (1989, p. 

2), omissa no que se refere à importância dos aspetos económicos no conteúdo textual. 

Contudo, salienta que a lacuna patente na definição foi preenchida aquando da publicação 

do documento X60-000, uma vez que o mesmo defende que uma boa manutenção é aquela 

que é capaz de assegurar essas operações com um custo global otimizado Monchy (1989, p. 

1). Segundo este autor a prática de manutenção pode ser entendida como o zelo pela saúde 

da máquina, como se pode constatar na tabela seguinte: 

 

 

Tabela 4 - Analogia saúde humana Vs. Máquina 

 

Analogia 

 

 

SAÚDE HUMANA 

 

 

SAÚDE DA MÁQUINA 

Conhecimento do homem 

Conhecimento das doenças 

Boletim de saúde 

Dossier médico 

Diagnóstico, exame, visita 

médica 

Conhecimento dos 

tratamentos 

Tratamento curativo 

 

Operação 

Nascimento Entrada em operação 
Conhecimento tecnológico 

Conhecimento dos modos 

de falha 

Histórico 

Dossier da máquina 

Diagnóstico 

Conhecimento das ações 

corretivas 

Reparação 

Renovação, modernização, 

troca 

Longevidade Durabilidade 

Boa saúde Confiabilidade 

Morte 

 

Sucata 

 

MEDICINA 

 

 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

Fonte: Adaptado de Monchy (1989, p. 2) 

   

 Nesta linha de pensamento, quer o conceito de manutenção, quer os seus objetivos, 

sobre os quais se falará mais adiante, podem, sem qualquer problema, ser entendidos como 

uma concertação de ações de gestão, técnicas e económicas, que são aplicadas sempre tendo 

em vista a otimização e durabilidade do ciclo de vida de um determinado sistema. Gestão e 
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técnica formam, deste modo, uma simbiose cujas proporções serão definidas pela dimensão 

de cada empresa (Pinto, 2002, p. 21). Neste sentido e fruto da evolução célere da sociedade, 

o conceito de manutenção tende a perder o seu significado comum para se assumir como 

uma “gestão de ativos” (Trombeta, 2017). 

 

3.1.2 Normas de Manutenção 

 

 De acordo com as várias definições, a atividade da manutenção apresenta-se como 

uma tarefa árdua que envolve vários pormenores, uma vez que ao assegurar a disponibilidade 

e a fiabilidade de um bem, esta desempenha um papel vital na melhoria dos resultados 

operacionais e financeiros de uma organização. Seguindo esta linha de pensamento, torna-  

-se, pois, importante a uniformização de terminologias, conceitos e formas de proceder 

(Santos, 2013, p. 4, Cabral, 2009, pp. 16-19). 

 No domínio legal, a NP EN 15341:2009 surge como uma referência, pois descreve 

todo um sistema de gestão de indicadores com o objetivo de medir o desempenho da 

manutenção ao nível económico, técnico ou organizacional. Estes parâmetros servem para 

avaliar a eficiência e a eficácia, por forma a atingir a excelência da manutenção dos bens 

imobilizados (APMI, 2017).  

 Na opinião de Cabral (2009, p. 17), podem ser criados vários indicadores de 

manutenção para caracterizar os fenómenos que ocorrem nesta atividade, mas o objetivo é 

indicar os que são considerados de maior importância na gestão, com formulações 

uniformes, que possam ser utilizados e compreendidos por todos, independentemente do 

local onde são calculados. Os valores obtidos através dos indicadores são essenciais para 

comparar, prever ou extrapolar resultados entre organizações. O conjunto de indicadores 

selecionados por uma organização é designado como Key Performance Indicators (KPI), 

sendo habitual agrupá-los num quadro de bordo (Dashbord) ou analisá-los no Balance 

ScoredCard.  

 À semelhança de outros tipo de atividades implementadas por uma empresa ou 

organização, a prática da manutenção está associada a procedimentos legais e burocráticos 

que englobam documentos, realização de contratos, implementação e requisitos.  

 No tocante à documentação, a NP EN 1346:2009, elenca o conjunto de documentos 

necessários num sistema de gestão de manutenção, assim como especifica os requisitos de 

cada um deles de modo particular. A celebração de contratos de manutenção assenta na NP 

EN 13269:2009. Este documento apresenta uma check-list com os aspetos base de um 
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contrato de manutenção e sugere particularidades importantes que podem ser incluídas nos 

contratos (Cabral, 2009, pp. 18-19).  

 Numa vertente mais prática, a NP EN 4483:2009 define os requisitos de um sistema 

de gestão de manutenção. Esta norma possibilita às organizações estabelecerem políticas de 

manutenção viáveis que lhes permitam alcançar os objetivos no desempenho dos seus 

processos (APMI, 2007). Por último, mas igualmente importante, a NP EN 4492:2010 traça 

as linhas mestras na definição dos requisitos necessários para a prestação de serviços de 

manutenção. Esta norma especifica os requisitos através dos quais os prestadores de serviço 

de manutenção devem demonstrar a sua aptidão para proporcionar um serviço que vá de 

encontro à necessidade do cliente e das exigências legais e regulamentares aplicáveis (APMI, 

2017). Importa, ainda, salientar que existem muitas outras normas que complementam as 

que foram enunciadas, de onde se destacam as IEC 60050-191 e as normas da AFNOR 

(Cabral, 2009, p. 19). 

 

3.1.3 Objetivos da manutenção 

 

 Os objetivos da manutenção são definidos como “metas fixadas e aceites para as 

atividades de manutenção” (NP EN 13306:2007), como por exemplo: a disponibilidade, os 

custos, a qualidade do produto, a preservação do ambiente e a segurança. Neste sentido, os 

objetivos da manutenção e os objetivos globais da empresa devem, inevitavelmente, estar 

em harmonia, pois na manutenção é fulcral para que haja uma maior rentabilidade no 

processo produtivo, seja no âmbito da qualidade, seja no domínio dos custos. Na verdade, a 

eficácia é discernir o equilíbrio entre os benefícios e os custos que rentabilize ao máximo 

cada empresa (Cabral, 2006, p. 2).  

 Para alcançar os seus objetivos todo o processo de manutenção necessita de um 

conjunto de recursos humanos e materiais, utilizados de modo proveitoso que aumente, com 

qualidade, o ciclo de vida dos bens (Pinto, 2002, p. 22). Os objetivos da manutenção 

centram-se, ainda, em melhorar: a fiabilidade dos equipamentos através da diminuição do 

número de avarias; os tempos de reparação e a disponibilidade pelo aumento da relação entre 

o tempo de funcionamento e de não funcionamento. Importa salientar que, quando se 

cumprem todos os objetivos propostos, facilmente se conseguem alcançar outros, de índole 

mais económica como: 
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 Menos custos diretos: maior disponibilidade; 

 Menos peças de reserva: apenas se encomenda o planeado e quando 

necessário; 

 Economia de energia: obtida pelo melhor rendimento dos equipamentos; 

 Enriquecimento da empresa: expresso pelo conhecimento adquirido ao longo 

dos anos, capaz de se traduzir em benefícios; 

 Intangíveis: representados por várias grandezas, tais como atrasos na 

produção, acidentes, agressões ao meio ambiente ou na perda de um cliente 

(Pereira & Sena, 2016, p. 14). 

 

 A missão da manutenção centra-se em três grandes pilares:  

 

 Fator económico: menos custos com falhas, menores custos diretos e 

economia de energia; 

 Fator humano: condições de segurança e de trabalho; 

 Fator técnico: disponibilidade e durabilidade dos equipamentos (Monchy, 

1989, p. 9). 

 

 Nesta linha de pensamento, os objetivos e as metas da manutenção deverão visar a 

gestão dos equipamentos durante a vida útil e deverão ser atualizados de acordo com as 

variações do contexto de exploração dos bens no seu todo, pelo que todos os objetivos e 

metas deverão ser dinâmicos. Na figura 13 pode observar-se, de um modo sistemático, os 

objetivos da manutenção, bem como os benefícios da sua correta aplicação. 

 

 

Figura 13 - Objetivos da manutenção 

Fonte: Adaptado de Pereira & Sena (2016, p. 15) 
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3.1.4 Evolução histórica da manutenção 

 

3.1.4.1 Introdução 

 

 As práticas de manutenção têm alterado ao longo dos anos e a sua evolução está 

intimamente ligada com as necessidades industriais (Trojan & Marçal, 2016, pp. 2-3).  

 A ideia de que a manutenção é apenas um centro de custo, foi mudando ao longo dos 

anos, passando a ser considera uma fonte de receita, devido essencialmente aos seguintes 

fatores: 

 

 Alterações rápidas nos mercados; 

 Clientes cada vez mais exigentes: menor prazo de entrega e melhor qualidade; 

 Preocupações ambientais; 

 Cuidado em manter os equipamentos em elevada disponibilidade (Alsyouf, 2007, 

pp. 70-78). 

 

 A grande maioria dos autores considera a evolução da manutenção dividida em 

quatro etapas, mas na literatura mais recente podemos encontrar a referência a 5 gerações 

(Kardec & Nascif, 2012, p. 6 , Carteado, 2017). 

 

3.1.4.2 A primeira geração (1940-1950): Reparações após avaria 

 

 Naquela época a visão quanto à avaria de um equipamento era encarada da seguinte 

forma: “todos os equipamentos se desgastam com a idade e por isso falham” (kardec & 

Nascif, 2012, p. 6). Na mesma linha de raciocínio, a atividade da manutenção era confinada 

à reparação de avarias, e que não era importante as paragens de produção devido às avarias 

dos equipamentos. A capacidade de produção era maior que as necessidades devido ao 

excesso de mão-de-obra e não havia necessidade de evitar as paragens de produção 

(Vasconcelos, 2009, p. 10). 

 A manutenção corretiva considerava a reparação após os danos, sendo este conceito 

a principal característica da primeira geração, que originou a diversificação do conceito de 

manutenção corretiva (Trojan & Marçal, 2016, p. 3).  

 As técnicas de manutenção corretivas eram simples e os equipamentos robustos para 

contrariar a frequência das avarias (Vasconcelos, 2009, p. 10). A ideia é reforçada por 
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Trombeta (2017) que também afirma que as indústrias que funcionavam apenas com a 

manutenção corretiva, tinham poucos recursos e ferramentas, o que originava desperdícios, 

perca de tempo e custos desnecessários. 

 

3.1.4.3 A segunda geração (1950-1970): Cuidados básicos preventivos 

 

 A produção em grandes quantidades originou a descida do preço dos produtos. Este 

conceito foi desenvolvido Henry Ford na indústria automóvel e rapidamente contaminou as 

restantes indústrias. Para este autor, quanto maior a produção, menor seria o preço dos 

produtos e, portanto, mais vantagens sobre a concorrência direta. No entanto, a 1.ª e 2.ª 

guerra mundiais originaram falta de mão-de-obra masculina, o que obrigou as mulheres a 

substituírem os homens nas fábricas para manter a produção. Outra consequência das guerras 

foi o elevado número de paragens dos equipamentos, o que levou a realçar a importância das 

interrupções de produção e a encarar a falta de eficiência da manutenção corretiva 

(Vasconcelos, 2009, p. 10). 

 Segundo Mortelari e seus colegas (2011) a escassez de mão-de-obra originou, devido 

à segunda guerra mundial aliada ao aumento do consumo de todo tipo de bens, o crescimento 

da indústria e a mecanização da mesma. A produção elevada e a qualidade dos produtos 

estavam dependentes do bom funcionamento dos equipamentos, pelo que a atividade da 

manutenção começou a ganhar força (citado em Santos, 2013, p. 6). 

 Aliás, no estudo efetuado por Moubay (2010) este refere que foi nessa altura que 

surgiu o conceito de manutenção preventiva baseada no planificação de revisões e no 

conceito do planeamento do trabalho (citado em Trojan & Marçal, 2016, p. 3). 

 Naquele período, as técnicas de manutenção preventiva eram apoiadas por 

computadores grandes e lentos. Ao nível das falhas os equipamentos comportavam-se de 

acordo com a Curva da Banheira (Kardec & Nascif, 2012, p. 6).  

 No final desta geração nasceram duas novas filosofias de manutenção, uma com o 

objetivo de reduzir os custos e aumentar a qualidade do produto “Total Produtive 

Maintenance” (TPM) e a outra designada de “Reliability-Centered-Maintenanc” (RCM) 

baseada na fiabilidade dos componentes do sistema (Vasconcelos, 2009, pp. 11-12). 
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3.1.4.4 A terceira geração (1970-2000): Planos de manutenção 

   

 Moubray (2010) (citado Trojan & Marçal, 2016, p. 3) refere que este período está 

intimamente ligado às técnicas de monitorização e análise de falhas, o que originou o 

nascimento do conceito de manutenção preditiva.  

 Kardec (2012, p. 6) refere que foi neste período que houve uma redução do tamanho 

dos computadores, um aumento da sua performance, o que originou o aparecimento de 

programas informáticos potentes para auxiliar as práticas de manutenção. O mesmo autor 

afirma que as técnicas de manutenção contemplavam, ainda, além da monitorização, a 

análise de risco, projetos voltados para a fiabilidade e grupos de trabalho disciplinares. 

 Este período ficou marcado pela melhor qualidade dos produtos, pela redução de 

danos no ambiente, pela maior vida útil dos equipamentos (Carteado, 2017) e sobretudo pela 

redução do custo benefício e maior disponibilidade dos equipamentos (Kardec & Nascif, 

2012, p. 6, Carteado, 2017). 

 

3.1.4.5 A quarta geração (2000-2005): Gestão de ativos 

 

 Esta geração herdou os conceitos da indústria aeroespacial e das técnicas avançadas 

ligadas à fiabilidade (Trojan & Marçal, 2016, p. 3).  

 Nestes anos verificou-se o aumento da manutenção preditiva, a diminuição das 

manutenções preventivas, a redução das manutenções corretivas não planeadas, a tendência 

de eliminar as ações de falha, devido, principalmente, ao aparecimento do conceito de gestão 

de ativos (Kardec & Nascif, 2012, p. 6). 

 Este é um período onde se começou a falar em substituir o termo manutenção por 

“gestão de ativos”. A gestão de ativos teve origem no ano de 2002, no Reino Unido, num 

seminário promovido pelo Instituto de Gestão de Ativos, no qual se verificou a necessidade 

de elaborar uma norma para sistematizar a linguagem relacionada com a gestão de ativos 

(Trombeta, 2017). Essa norma, designada por PAS-55:2004 (Especificações para Gestão 

Otimizada de Ativos Físicos de Infraestrutura) teve várias revisões. A versão de 2008 foi 

traduzida em 2011 para Português. A norma define gestão de ativos como “a ação 

coordenada de uma organização para realizar valor com seus ativos”. A gestão de ativos, 

conforme se ilustra na Figura 14, agrega várias áreas em torno de um objetivo comum.  
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Figura 14 - Definição de ativo 

Fonte: Trombeta (2017) 

 

 A gestão de ativos apresenta-se então como um conjunto de atividades sistemáticas 

e coordenadas, através da qual uma entidade executa a gestão dos ativos ao longo do seu 

ciclo de vida com o objetivo de atingir os propostos do planeamento estratégico. A Figura 

15 ilustra, de um modo sistémico, todos os procedimentos imprescindíveis a uma correta 

gestão de ativos. 

 

 
Figura 15 - Objetivo da gestão de ativos.  

Fonte: Adaptado de Trombeta (2017) 
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 Tendo em consideração que a gestão de ativos constitui um sistema de gestão que 

procura o envolvimento de todas as áreas da empresa, a manutenção surge inserida nesse 

processo e pode-se relacionar a gestão de ativos e as várias estratégias de manutenção, 

conforme se demonstra pela Figura 16 (Trombeta, 2017). 

 

 

Figura 16 - Estratégias de manutenção e gestão de ativos 

Fonte: Adaptado de Trombeta (2017) 

 

3.1.4.6 A quinta geração: Melhoria continua 

 

 Na quinta geração pretende-se a excelência da manutenção. A excelência é 

conseguida através da integração e coordenação dos processos e funções de uma 

organização, com o objetivo de tornar céleres as decisões e satisfazer os clientes internos e 

externos. Por este motivo não se pode dissociar a excelência da manutenção do conceito de 

gestão de ativos (Trombeta, 2017).  

 As principais características desta geração, com destaque para a gestão de ativos são: 

  

 Gerir ativos e otimizar ciclo de vida dos mesmos; 

 Aumento da manutenção preditiva e monitorização do estado do equipamento 

on-line e off-line; 

 Garantir que os ativos operem na máxima eficiência; 

 Implementar melhorias com vista a redução de falhas; 

 Excelência na engenharia de manutenção (Kardec & Nascif,2012, p. 6). 
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 Trombeta (2017) agrupa os resultados do benefício da gestão de ativos em três áreas 

distintas: custo, desempenho e risco. 

 

 

Figura 17 - Vantagens na gestão de ativos 

Fonte: Trombeta, 2017 

  

 Devido há necessidade de manter os equipamentos disponíveis, de demonstrar bons 

resultados por meio de indicadores e de controlar os custos dentro das perspetivas da 

organização são necessárias equipas de trabalho dinâmicas; otimizar os ativos durante o ciclo 

de vida; aumentar a produtividade; reduzir custos de manutenção; aumentar a qualidade do 

serviço prestado e como tal a gestão de ativos não se pode dissociar da manutenção 

(Trombeta, 2017). Em termos globais a evolução da manutenção pode ser resumida de 

acordo com a Figura 18, considerando a perspetiva de 5 gerações de manutenção (Trombeta, 

2017). 

 

 

 

Figura 18 - As gerações da manutenção.  

Fonte: Adaptado de Trombeta (2017) 
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3.1.5 Estratégias de manutenção 

 

 A estratégia da manutenção pode ser considerada um método de gestão com o intuito 

de alcançar os objetivos da manutenção. Os serviços de manutenção de uma organização 

podem ser realizados de forma centralizada ou descentralizada. A organização centralizada 

da manutenção obriga a que toda a atividade seja assegurada por um único serviço e 

apresenta as seguintes vantagens (Pereira & Sena, 2016, pp. 21,22): 

  

 Comunicação facilitada com outros departamentos; 

 Normalização de métodos e procedimentos; 

 Visão global do estado dos equipamentos; 

 Gestão facilitada dos recursos humanos; 

 Racionalização dos meios materiais e otimização da sua utilização (amortização 

mais rápida); 

 Diminuição da quantidade de peças em stock. 

 

 De acordo com o mesmo autor a descentralização é uma estratégia de organização 

onde a manutenção está adstrita a vários serviços, de dimensão reduzida e ligados a cada um 

dos serviços da empresa. Este método apresenta as seguintes vantagens: 

 

 Menos efetivos nas equipas de manutenção; 

 Melhor conhecimento dos equipamentos; 

 Gestão administrativa mais leve; 

 Aumento da reação face a um problema. 

 

 A seleção dos vários métodos de manutenção, no âmbito das diferentes estratégias, 

deve ser feita ao nível da direção do serviço de manutenção e os métodos devem ser 

semelhantes em todos os setores da organização e adaptados ao nível do equipamento, ao 

nível dos grupos funcionais ou dos componentes. A manutenção deve adaptar-se a vários 

cenários, e por isso não poderá apenas existir uma só prática da manutenção numa 

organização (Pereira & Sena, 2012, pp. 25,26). Para este autor a opção da subcontratação é 

uma estratégia que permite a simplificação do trabalho de manutenção, uma vez que é 
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possível “externalizar a totalidade do departamento, com exceção do responsável de 

manutenção”. 

  

3.1.6 Tipos de manutenção 

 

 Na Figura 19 pode-se observar os dois tipos de estratégia de atuação em relação às 

falhas: antes ou após a deteção da ocorrência (NP EN 13306:2007). 

 

 

Figura 19 - Tipos e estratégias de manutenção  

Fonte: Norma NP EN 13306: 2007 

 

 Há uma relação entre a manutenção e a forma de atuar, antes ou após a ocorrência da 

falha, ou seja, em efetuar manutenção preventiva (planeada) ou corretiva (não planeada). 

Além desta divisão entre a forma de atuar, a análise das diversas formas de manutenção 

assenta em quatro conceitos (Pereira & Sena, 2016, p. 27): 

 

 As ocorrências que originam as ações de manutenção; 

 Aos métodos de manutenção que lhe são associados: preventiva sistemática, 

condicionada e corretiva; 

 As operações de manutenção: inspeção, controlo e reparação; 

 As atividades associadas: manutenção de melhoria, renovação e reconstrução. 
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Figura 20 - Formas de manutenção segundo Pereira & Senna (2016) 

Fonte: Pereira & Senna (2016, p. 30) 

 

 Para Assis (2010, p. 184), as intervenções podem ser de duas naturezas distintas: 

corretivas (resposta a falhas) e preventivas (evitar falhas). Este autor acrescenta uma 

subdivisão na manutenção preventiva sistemática (individual ou em grupo) e na manutenção 

preventiva adiciona a classe designada por inspeção. 

 

 

Figura 21 - Formas de manutenção segundo Assis (2010) 

Fonte: Assis (2010, p. 184) 

 

 Alguns autores como Siqueira (2009) efetuam uma classificação dos vários tipos de 

manutenção, segundo a programação dos trabalhos a executar em função do comportamento 

dos utilizadores em relação à falha (citado em Santos, 2013, pp. 6,7). 
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Figura 22 - Formas de manutenção segundo Siqueira (2009) 

Fonte: Santos (2009, p. 7) 

 

 É evidente que não há um consenso generalizado sobre a divisão dos tipos de 

manutenção. Mas, no que concerne à definição dos vários tipos de manutenção a opinião dos 

diversos autores é unanime (Dias, 2015, p. 20).  

 Alguns autores preocupados quer com a terminologia usada, quer com as diferentes 

definições sobre os tipos de manutenção, elaboraram um estudo para as agrupar de forma 

correta. O estudo concluiu que as causas que muitas das vezes levam os autores a usar vários 

termos para definir um determinado conceito (Torjan, 2016, p.1): 

  

 Disseminação incorreta da terminologia adotada para os tipos de manutenção ou 

explicados de modo pouco explícito; 

 Neologismo derivado de traduções de outras línguas; 

 Nomenclaturas diferentes usadas por vários autores dependendo do âmbito e 

cenário do estudo. 

 

 Nos sete artigos que estudaram foram encontrados 29 tipos de manutenções, que 

depois de agrupados de acordo com os critérios usados originaram uma classificação do tipo 

de manutenção. 
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Tabela 5 - Tipo de manutenções encontradas em artigos consultados pelos autores 

Tipo de manutenção Abreviatura 

Nas instalações AP 

Automática AUTO 

Autónoma AUT 

Por oportunidade OP 

Condicionada COM 

Corretiva CORR 

Corretiva / curativa CC 

Corretiva / paliativa CP 

Detetiva DT 

Melhoramentos IMP 

Inspeções INS 

Lubrificações LUB 

Ações de engenharia na manutenção ME 

Medição MEA 

Monitorização MON 

Fora das instalações OUTP 

Planeada PL 

Preditiva PRE 

Preventiva por condição PCOND 

Preventiva sistemática PS 

RCM RCM 

Reconstruções REC 

Remota REM 

Reparação REP 

Programada SCH 

TPM TPM 

Não programada UPL 

Não planeada USCH 

Fonte: Adaptado de Trojan (2016, p. 8) 
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 Como resultado do estudo efetuado pelos autores foi apresentado uma proposta que 

se resume na seguinte figura: 

  

 

Figura 23 - Classificação por multicritério sobre tipos de manutenção 

Fonte: Adaptado de Trojan (2016, p. 9) 

 

 Classe avançada: inclui manutenções que requerem elevado planeamento como 

a monitorização, RCM, TPM e ações de engenharia na manutenção; 

 Classe pró-ativa e preditiva: foram alocadas as preventivas e manutenção sob 

deteção;  

 Classe reativa: relacionada exclusivamente com manutenção corretiva; 

 

3.1.6.1 Manutenção preventiva 

 

 A manutenção preventiva é efetuada em intervalos de tempo pré-determinados, ou 

de acordo com critérios pré-estabelecidos, com a finalidade de reduzir a probabilidade de 

avaria, a degradação do funcionamento de um bem ou de um serviço prestado (NP EN 

13306:2007; NF X 60-010 AFNOR). 

 Monchy (1989, p. 39) está em sintonia com estas duas normas e afirma que é um tipo 

de manutenção prevista, preparada e programada antes do aparecimento de uma falha. A 

manutenção preventiva tem por objetivo evitar falhas resultantes da degradação progressiva 

(Assis, 2010, p. 184), e para identificar falhas latentes ou ocultas, ou seja, falhas de 

elementos redundantes que não podem ser detetadas durante o funcionamento normal 

(Birolini, 2003, p. 8). 
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 Na definição deste tipo de manutenção, a segurança não pode ser esquecida, pois há 

necessidade de também garantir o funcionamento em condições ótimas de segurança dos 

bens (Cabral, 2006, p. 54). No caso particular dos transportes públicos, a segurança, quer 

das viaturas, quer dos utentes assume particular destaque pelo que a manutenção preventiva 

aplicada convenientemente a certos órgãos tem um papel fundamental no capítulo da 

segurança rodoviária. 

 A manutenção preventiva não pode ser aplicada eficazmente se não existir um 

esforço concertado por parte de toda a equipa de manutenção (Pereira & Sena, 2016, p. 14). 

Aliás, a manutenção preventiva deve-se adaptar às características das falhas de cada 

equipamento (Yang, Ma, Peng, Zhai, & Zhao, 2015, p. 201). Concordando com o autor, não 

se pode deixar de referir que a aplicação da manutenção preventiva também varia de acordo 

com o core business de cada empresa. 

 Para implementar este tipo de manutenção há necessidade de desenvolver métodos 

para efetuar o planeamento da manutenção preventiva. Numa fase inicial este conjunto de 

métodos poderão aumentar custos, mas a longo prazo permitirá a gestão da documentação 

técnica, a gestão dos históricos dos equipamentos e a análise técnica do comportamento dos 

materiais. É, pois, fundamental a supervisão dos equipamentos, uma vez que permite registar 

todas as informações e constituir um histórico para posteriormente analisar estatisticamente 

os dados (Vasconcelos, 2009, p. 17). A manutenção preventiva pode ser implementada 

através de dois métodos, baseados na idade ou no uso, mas há estudos que apontam para a 

combinação das duas técnicas em simultâneo (Wang & Su, 2016, p. 1). São óbvias as 

vantagens da manutenção preventiva e os objetivos resultantes desta prática podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

 

 Reduzir as falhas em serviço de um equipamento (Monchy, 1989, p. 39);  

 Prolongar o tempo de vida de um equipamento, (Ferreira, 1998) (citado em Dias, 

2015, p. 23); 

 Reduzir a carga de trabalho (Monchy, 1989, p. 39); 

 Simplificar a gestão de stocks (Ferreira, 1998) (citado em Dias, 2015, p. 23); 

 Aumentar a segurança (Monchy, 1989, p. 39);  

 Aumento da melhoria das relações humanos por redução as tensões provocadas 

pelas falhas dos equipamentos, (Ferreira, 1998) (citado em Dias, 2015, p. 23). 
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3.1.6.2 Manutenção preventiva sistemática 

 

 A manutenção preventiva sistemática é efetuada em intervalos de tempos 

preestabelecidos ou segundo um número definido de unidades de utilização, mas sem 

controlo prévio do estado do bem (NP EN 13306:2007).  

 Em 2007, Márques diz que este tipo de manutenção é programada e sem 

conhecimento das condições dos equipamentos. Esta é aplicada a equipamentos com 

elevados custos com reparações, que provocam grandes tempos improdutivos e cujas avarias 

podem por em causa a segurança das pessoas (citado em Santos, 2013, p. 8). 

 A manutenção preventiva sistemática assume que as falhas estão associadas ao 

modelo da Curva da Banheira. Neste tipo de manutenção incluem-se trabalhos como: 

revisões, rotinas de inspeção, lubrificações e calibrações (Cabral, 2006, pp. 64,65). 

 As intervenções de manutenção preventiva sistemática são desencadeadas 

periodicamente e “com base no conhecimento da lei da degradação aplicável ao caso do 

componente particular e de um risco de falha assumido” (Pereira & Sena, 2016, p. 29). 

 No estudo efetuado, Vasconcelos (2009, p.15) refere que este tipo de manutenção é 

utilizado quando os dados devidamente tratados nos registos históricos são suficientes para 

conceber planos para acelerar ações, de forma a solucionar problemas antes de se 

manifestarem. O autor refere, ainda, que muitas empresas optam por efetuar este tipo de 

manutenção aos fins-de-semana ou à noite, quando a produção está parada, o que aumenta 

os custos diretos com a manutenção, mas mesmo assim os custos globais são inferiores 

comparando-os com as perdas de produção.  

 

Tabela 6 - Vantagens e desvantagens da manutenção preventiva sistemática 

Vantagens Desvantagens 

Aumento da disponibilidade equipamentos Exposição equipamentos a possíveis danos 

Carga trabalho equilibrada Utilização elevada de sobressalentes 

Redução do numero de horas extraordinárias Aumento de custos devido a açoes de manutenção 

Consistencia na qualidade 

Falhas em novos peças ou componentes Redução equipamentos em espera 

Normalização de procedimentos e tempos 

Fonte: Adaptado de Bicho (2010, p. 31) 
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3.1.6.3 Manutenção preventiva condicionada 

 

 A manutenção preventiva condicionada baseia-se na vigilância do funcionamento de 

um bem, e/ou em parâmetros significativos desse funcionamento, integrando as ações daí 

decorrentes (NP EN 13306:2007).  

 Estas intervenções ocorrem no fim do tempo de vida útil dos componentes, pois é 

nessa altura que é possível prever, recorrendo à medição e tendência de determinados 

parâmetros, que indicam o grau de degradação por meio de técnicas adequadas. Este tipo de 

manutenção difere da manutenção sistemática uma vez que a execução sistemática transita 

para uma execução baseada numa condição, através de inspeções de variadas formas, 

consoantes as circunstâncias, e apenas quando necessário (Pereira & Sena, 2016, p. 29). 

 A manutenção preventiva condicionada pode ser denominada de “inteligente” uma 

vez que se procede à intervenção antes de acontecer uma falha e a reparação só se faz quando 

se manifesta necessidade evidente de ocorrer (Vasconcelos, 2009, p. 18). 

 A manutenção preventiva condicionada é aconselhada para equipamentos onde as 

avarias possam ser previstas através da degradação de características detetáveis por meio de 

medição, observação ou análise (Dias, 2015, p. 26). 

 A manutenção baseada em condições é uma medida fundamental na prevenção de 

falhas inesperadas causadas por detioração interna e choques ambientais externos (Li Yang, 

2017, p. 210). 

 A comparação entre manutenção preventiva baseada em condições com as 

preventivas baseadas no tempo permitiu concluir que a preventiva condicionada é mais 

vantajosa que a preventiva sistemática e que os fatores que afetam a manutenção preventiva 

baseada na condição são: o tempo de planeamento, condições adversas de monitorização e 

as variações no nível de detioração dos equipamentos (Jonge, Teunter, & Tinga, 2017, p. 

28). 

 

3.1.6.4 Manutenção corretiva 

 

 A manutenção corretiva é efetuada depois da deteção de uma avaria e destinada a 

repor um bem num estado em que pode realizar uma função requerida (NP EN 13306:2007). 

Segundo Pereira e o seu colaborador (2016, p. 32), esta norma faz uma distinção entre a 

manutenção corretiva urgente (efetuada após a falha) e a manutenção corretiva diferida 

(adiada segundo regras bem determinadas). 
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 A manutenção corretiva é realizada para identificar e corrigir a causa das falhas e 

recomenda-se que corrijam em primeiro lugar as que tem mais probabilidade de ocorrência 

(Wang et al., 2014, p. 269). 

 Na manutenção corretiva há necessidade de considerar duas situações (Pereira & 

Sena, 2016, p. 32): 

 

 Operações paliativas: são reparações provisórias para suprimir os efeitos da falha 

e sem caracter definitivo; 

 Operações curativas: são reparações para eliminar a avaria e colocar o 

equipamento num nível de funcionamento pretendido. 

 

 Há empresas que consideram a manutenção corretiva como um método e 

desvalorizam as vantagens da manutenção preventiva, mas pressupõe as seguintes condições 

(Pereira & Sena, 2016, p. 34): 

 

 Custos de manutenção preventiva superiores aos custos da manutenção corretiva, 

o que se verifica quando uma falha não tem incidência direta na disponibilidade 

do serviço; 

 Algumas situações, embora raras, em que os serviços de manutenção 

desenvolveram procedimentos de intervenção eficientes; 

 Quando não há risco nas condições de segurança para pessoas e bens e a 

manutenção preventiva não acrescenta valor em relação à segurança; 

 Equipamentos que geram pequenas paragens, onde os tempos acumulados das 

manutenções preventiva são superiores às paragens por avarias.            

  

 A manutenção corretiva só pode substituir a preventiva quando as avarias não têm 

consequências para a segurança, para o ambiente ou para os serviços prestados. Uma avaria 

insignificante poderá fragilizar um bem e que num mesmo componente uma repetição da 

mesma avaria poderá originar danos severos (Pereira & Sena, 2016, p. 34). 

 

3.1.7 Níveis de manutenção 
 

 Segundo a norma AFNOR há 5 níveis de manutenção conforme se ilustra na Tabela 

7 (citado em Pereira & Sena, 2016, pp. 30,31). 
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Tabela 7 - Níveis de manutenção 

Nível Descrição 

Nível 1 

Regulações simples sem necessidade de abertura ou desmontagem, ou troca de consumíveis 

(lâmpadas, fusíveis, etc.). Pode ser realizada por colaboradores que não pertençam ao departamento 

de manutenção. 

Nível 2 
Resolução de avarias por substituição de componentes e operações de lubrificação e controlo de 

funcionamento. É executada por técnicos qualificados. 

Nível 3 
Refere-se à localização e diagnóstico de avarias, reparação por substituição de componentes ou 

conjuntos funcionais, reparações pequenas e todas operações de manutenção preventiva 

Nível 4 
Todos os trabalhos de manutenção corretiva planeada ou de manutenção preventiva com exceção de 

trabalhos de renovação e reconstrução. 

Nível 5 Engloba todos os trabalhos de renovação, reconstrução ou reparações. 

Fonte: Adaptado de AFNOR citado por Pereira & Sena (2016, pp. 30,31) 
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3.2 Gestão da manutenção 
 

 A norma portuguesa NP EN 13306:2007 define a gestão da manutenção como o 

conjunto de atividades de gestão que estabelecem os objetivos, a estratégia e as 

responsabilidades da manutenção, e que procedem à sua implementação através do 

planeamento, controlo e supervisão desta e da melhoria contínua dos métodos da 

organização incluindo os fatores económicos. 

A gestão da manutenção assenta-se nos seguintes princípios (Pereira & Sena, 2016, 

p. 23): 

 Implementação e exploração de um sistema de informação; 

 Inventariação e gestão de recursos técnicos e humanos; 

 Subcontratação. 

 

3.2.1 Implementação e exploração de um sistema de informação 

 

3.2.1.1 A ordem de trabalho 

 

 De acordo com a norma Portuguesa NP EN 13460:2009 a ordem de trabalho (OT) é 

um documento que tem toda a informação sobre atividade da manutenção e as interligações 

a outros documentos necessários para desenvolver o trabalho de manutenção. Na norma são 

explícitos os elementos que devem constar numa ordem de trabalho. 

Segundo Cabral (2006, p. 94), a ordem de trabalho é o motor do sistema de gestão 

da manutenção e justifica a importância deste documento: 

 

 Pedido de suporte à realização de uma intervenção; 

 Fornecer instruções ao trabalho a executar; 

 Regista todas as tarefas realizadas; 

 Suporte para apontamentos de diagnósticos e tomadas de decisão. 

  

 A ordem de trabalho é um documento muito importante na manutenção. Começando 

como um pedido de trabalho, torna-se numa descrição do trabalho a ser realizado. As ordens 

de trabalho, são uma ferramenta de gestão para a correta estratégia baseada na melhoria 

continua (Peters, 2014, p. 201). 
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3.2.1.2 Indicadores de desempenho (KPI’s) 
 

 A norma Portuguesa NP EN 15341:2009 estabelece um conjunto de indicadores para 

medir o desempenho da manutenção a três níveis: económico, técnico e organizacional. 

Estes indicadores “servem para avaliação e melhoria da eficiência e eficácia de forma a se 

atingir a excelência da manutenção dos bens imobilizados”. A aplicação prática deste 

sistema de indicadores permite a uma organização: 

 

 Medir o estado: 

 Estabelecer comparações; 

 Diagnosticar; 

 Identificar objetivos e definir metas; 

 Planear ações de melhoria; 

 Medir continuamente os resultados ao longo do tempo. 

 

 Esta norma estabelece um conjunto de fatores internos e externos que influenciam o 

desempenho da manutenção e agrupa os indicadores de acordo com esses fatores. O cálculo 

dos indicadores está bem definido no anexo P. 

 

 

Figura 24 - Fatores que influenciam os indicadores 

Fonte: Adaptado de NP EN 15342:2009 
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 Na Figura 24 está ilustrado os fatores internos e externos que afetam o desempenho 

da manutenção. Estabeleceram-se como fatores internos todos os que estão sob o domínio 

da gestão das organizações, mas fora do controlo da gestão da manutenção. Os fatores 

externos referem-se a várias influências que não estão sob o controlo da gestão das 

organizações.  

 Os indicadores da norma NP EN 15342:2009 estão agrupados em níveis. Os 

indicadores do nível 2 e 3 descrevem em detalhe indicadores do nível 1. 

 Em Portugal, ao nível das empresas de transporte público rodoviário de passageiros, 

não é muito vulgar a aplicação destes indicadores. Essas empresas optam por aplicar os 

indicadores descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Indicadores mais usados, em Portugal, nas empresas de transporte público rodoviário de passageiros 

Sigla  

NP EN 

15342:2009 

Descrição Cálculo 

T1 Disponibilidade  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  
∗ 100 

T17 MTBF 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  
 

T21 MTTR 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
 

Fonte: própria 

 

 Se tivermos informação sobre os tempos (manobras, ciclos ou km) entre as várias 

falhas de um componente não reparável, podemos calcular o tempo médio entre falhas 

(Assis, 2010, p. 14). 

 

Tempo médio entre falhas =  ∫ 𝑅(𝑡). 𝑑𝑡
𝑡

0
 (1) 

 

 Esta expressão pode ser apresentada de duas formas distintas: MTTF (Mean Time to 

Failure) ou MTBF (Mean Time Between Failures) e são usadas de forma distinta 

(Gonçalves, 2006, p. 16): 
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 MTTF: para componentes não reparáveis; 

 MTBF: para sistemas reparáveis e quando os seus órgãos/componentes falham 

desmontam-se e são reparados. 

 

 

Figura 25 -  Explicação esquemática do MTTF 

Fonte: Woo (2017, p. 15) 

 

 O MTBF é o padrão na indústria automóvel que mede a fiabilidade monitorizando a 

distância media entre avarias de uma frota de veículos. Nos transportes públicos de 

passageiros uma falha origina grandes transtornos aos clientes e atrasos nas carreiras. A 

monitorização do MTBF pode ajudar à tomada de decisões na compra de veículos novos que 

normalmente menos propensos a avarias (ART - Arlington Transit, 2017).  

 

 

Figura 26 - Explicação esquemática MTBF 

Fonte: Woo (2017, p. 17) 

 

 O MTTR (Mean Time To Repair) é o tempo necessário para reparar um problema, e 

pode ser visto como o tempo médio necessário para substituir um componente que falhou 

(Woo, 2017, p. 18). O MTTR é um parâmetro de manutibilidade que conjugado com elevado 
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nível de fiabilidade origina grande disponibilidade (Assis, 2010, p. 172). Para este autor 

existem alguns requisitos relacionados com a manutibilidade: 

 

 Acesso rápido e seguro aos órgãos mais reparados; 

 Facilidade de diagnóstico e de acesso aos locais de inspeção; 

 Facilidade de (des)montagem de componentes sem ferramentas especiais; 

 Manuais de manutenção fáceis de interpretar; 

 Planos de manutenção preventiva e lista de peças de reserva bem fundamentados. 

 

 A relação entre MTTR, MTBF, MTTF, MTTD (Mean Time To Diagnosis) pode ser 

observada através da seguinte figura: 

 

 

 

Figura 27 - Relação entre MTBF, MTTR, MTTF e MTTD  

Fonte: Woo (2017, p. 18) 

 

 No que se refere à disponibilidade a fórmula apresentada na Tabela 8 pode-se resumir 

à seguinte expressão (Leitão, 2017): 

 

Disponibilidade = 
𝑇𝑈𝑃

𝑇𝑈𝑃+𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
 (2) 

 

 Onde: 

 

 

 

 

TUP  - Tempo total de bom funcionamento 

TDOWN - Tempo total de paragens por manutenção 
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 Em termos práticos também é possível definir a disponibilidade de acordo com a 

seguinte equação (Cabral, 2006, p. 286): 

 

Disponibilidade = 
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅+𝑀𝑊𝑇
 (3) 

 

Onde: 

 

 

 

 

 

 A disponibilidade pode medir a capacidade geral, técnica ou operacional, 

dependendo das variáveis em análise, como por exemplo: Tempo medio entre avarias, tempo 

médio de reparação, downtime relativo a operações de manutenção preventiva ou a trabalhos 

administrativos (Fleischer, Weismann, & Niggeschmidt, 2006, p. 675). 

 

 

Figura 28 - Relação da disponibilidade com várias variáveis 

Fonte: Adaptado de Fleischer, Weismann, & Niggeschmidt (2006, p. 675) 

 

3.2.2 Inventários 

 

 De uma forma geral os motivos que levam as empresas a constituir e a manter os 

stocks são os seguintes (Silva, 2017, p. 2): 

 

MTBF - Mean Time Between Failure (tempo médio entre avarias) 

MTTR - Mean Time To Rapair (Tempo médio para reparar) 

MWT - Mean Waiting Time (Tempo médio de espera) 



43 

 Fazer face a situações imprevistas da procura; 

 Maior flexibilidade nas operações; 

 Salvaguarda em relação a variações do ritmo de entrega dos artigos; 

 Obter descontos de quantidade; 

 Encontrar uma quantidade de aquisição que permita reduzir custo de 

aprovisionamento: balanço entre custo da encomenda e o custo de posse de stock. 

 

 Numa visão estritamente confinada à área da manutenção de equipamentos, a razão 

pela qual uma empresa mantém um inventário de peças sobressalentes é a realização de 

manutenções com o propósito de assegurar que determinado equipamento possa executar a 

função requerida. O número de peças em armazém é definido pela procura causada por 

manutenção corretiva e preventiva para cada peça de reposição (Van et al, 2013, p. 499). 

  

3.2.2.1 Relação com tempos de manutenção e disponibilidade 

 

Num sistema de gestão de manutenção organizado, a avaria está associada a uma 

ordem de trabalho. Esta tem agregado a si dois elementos informativos: a data e hora do 

pedido de intervenção (PI), e a data e hora do início dos trabalhos. A diferença entre estas 

duas datas é designada por tempo de espera (Cabral, 2006, pp. 95-118). 

O tempo de manutenção total (TM) ainda é composto pelo tempo de logística 

(Preparação de trabalhos, fornecimento de peças, esperar serviços de técnicos, etc.) e o pelo 

tempo de reparação (Tempo efetivo gasto na reparação) (Cabral, 2006, p. 20). 

 

TM = TR + TE + TL (4) 

 

Onde: 

 

TM  - Tempo de manutenção 

TR  - Tempo de reparação 

TL  - Tempo de logística 

TE  - Tempo de espera  
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 Se existirem peças de reposição suficientes, o tempo de inatividade é limitado à 

duração de substituição dos componentes. Se não, o tempo de inatividade é prolongado com 

o timming para reparar componentes ou de os adquirir. Há assim um trade-off entre os níveis 

de inventário e a manutenção (Smidt-Destombes, van der Heijden, & van Harten, 2006, pp. 

182,183). 

Quando um equipamento falha, o tempo de inatividade pode ser significativamente 

reduzido, se todas as peças de reposição necessárias para a reparação estiverem 

imediatamente disponíveis. Se assim não for, pode resultar em vários tempos de espera e 

causar perdas de produção dispendiosas e reduzir a disponibilidade dos equipamentos (Van 

Jaarsveld & Dekker, 2011, p. 1576).  

Para aumentar a disponibilidade de um equipamento pode-se aumentar os tempos de 

bom funcionamento ou diminuir os tempos de espera e de reparação. 

A fiabilidade e os níveis de inventário dos artigos sobressalentes são os principais 

fatores que determinam o nível de serviço numa atividade e a gestão do inventário está 

interligada com a atividade de manutenção e sua gestão deve ser feita em simultâneo para 

otimizar as operações da empresa (Van et al, 2013, p. 499; Selçuk & Ağralı, 2013, p. 446; 

Ilgin & Tunali, 2007, p. 594). 

 No caso particular dos transportes estas afirmações encaixam na perfeição, e muitas 

das vezes, quando não existem peças sobressalentes suficientes para fazer face às avarias, 

existe uma frota de reserva elevada, não pondo em causa assim o serviço publico de 

transportes. 

 

3.2.2.2 A importância da codificação dos artigos 

 

 A codificação tem por objetivo descrever as características dos artigos. A codificação 

de artigos deve ser abrangente de forma a contemplar todo o género de produtos e flexível 

para abranger necessidades futuras. O código nem deve ter informação em excesso nem a 

menos e a estrutura da codificação deve ter uma estrutura hierárquica (Soutinho, 2009, p. 

14; Askin e Standridge, 1993). 

 Cabral (2006, pp. 257,258) também comunga da mesma opinião e refere que a 

referenciação de materiais deve ser composta por duas partes. A primeira sistematiza o tipo 

de material e a descreve a classificação do artigo dividida em classe, família e subfamília; a 

segunda é representada por um número sequencial. 
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Figura 29 - Nomenclatura dos artigos.  

Fonte: Adaptado de Cabral (Organização e gestão da manutenção - 6.ª edição, 2006, p. 258) 

 

 A tecnologia revolucionou a codificação de artigos, pois a identificação é feita 

através de códigos de barras e códigos QR, não havendo a necessidade de operação de 

digitação, sendo de fácil leitura pelos equipamentos adequados (Alves, 2014, p. 43). 

 

3.2.2.3 Custos relacionados com inventário 

 

 Para Ângela (2016) os custos relacionados com o inventário podem resumir-se aos 

seguintes: 

 Custo de aquisição: custo total de aquisição da totalidade dos produtos; 

 Custo da encomenda: custo associado ao lançamento de cada encomenda; 

 Custo de posse de stock: custo associado à manutenção do produto em armazém. 

 

 De acordo com Assis (2010) o custo total anual, correspondente ao somatório dos 

custos de posse de stock e de aprovisionamento (p. 262):  

 

CT = 𝑖. 𝑐. (
𝑄

2
+ 𝑆𝑆) +  C𝑎

𝐷

𝑄
   (5) 

 

 Onde: 

𝐷 - Procura média no período 

Q  - Número de unidades de uma encomenda 

Ca  - Custo de aprovisionamento 

i - Taxa custo de posse 

c - Custo unitário compra 

SS - Stock segurança 

 

3.2.2.4 Análise ABC 

 

 Nem todos os artigos têm o mesmo grau de importância e é necessário classificar os 

produtos para facilitar a gestão do inventário. A classificação dos artigos tem de atender à 
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estratégia da empresa e aos objetivos em termos do serviço a prestar ao cliente (Silva, 2017, 

p. 11). 

 A classificação de inventário utilizando a análise ABC é uma das técnicas mais 

recomendadas e é baseada no Princípio de Pareto que usa como principal critério o valor do 

inventário (Vujosevic, 1991, p. 171). 

 

 

Figura 30 - Curva ABC  

Fonte: Adaptado de FormaConceito (2017) 

 

 Os artigos da Classe A são relativamente poucos, mas representam uma quantidade 

relativamente de grande valor, enquanto os itens de classe C são relativamente grandes em 

número, mas constituem uma quantidade relativamente pequena de valor de uso anual 

(Roque, 2009, p. 21). 

 

 

Figura 31 - Níveis de serviço Vs. Análise ABC  

Fonte: Adaptado de Silva (2017, p. 15) 
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3.2.2.5 Modelos de análise de stocks 

  

 A gestão do inventário assume um papel fundamental nos processos das empresas de 

transporte. Neste tipo de empresas a gestão de stocks é mais difícil de executar em virtude 

da grande variedade de modelos de autocarros das frotas (Werbi & Tubis, 2013, pp. 65,66). 

O mesmo autor refere que a decisão mais importante que os gestores enfrentam é determinar 

o nível de stock ótimo e por isso envolve a resposta a duas questões fundamentais: 

  

 Quando encomendar? 

 Qual a quantidade a encomendar? 

 

Para responder às questões formuladas anteriormente podem ser usados modelos de 

revisão periódica ou continua (Van et al, 2013, pp. 499,500).  

 

Tabela 9 - Políticas de modelo stocks  

Política da gestão de stocks Quantidade encomenda Período entre encomenda 

Continuo Fixa Variável 

Periódico Variável Fixa 

Fonte: adaptado de Silva (2017, p. 19) 

 

 

 Quantidade económica da encomenda 

 

 O modelo da quantidade económica da encomenda assenta nos seguintes 

pressupostos (Silva, 2017, p. 21): 

 

 O prazo de entrega é conhecido e sempre cumprido; 

 A procura é conhecida, constante e sempre satisfeita; 

 A chegada da encomenda é instantânea; 

 O custo da encomenda, os custos de posse de stock são constantes, independentes 

e diferentes de zero; 

 O custo da aquisição da encomenda não depende da quantidade da encomenda; 
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 As encomendas de um produto são independentes das de outros produtos. 

 

 Segundo Assis (2010) o melhor valor da quantidade a encomendar que minimiza o 

custo total designa-se por quantidade económica da encomenda (Qee) (p. 263). 

 

 

Qee = √
𝑠.𝐷.C𝑎

𝑖.𝑐
   (6) 

 

 Onde: 

𝐷 - Procura média no período 

Ca  - Custo de aprovisionamento 

i - Taxa custo de posse 

c - Custo unitário compra 

 

 

 Modelo de revisão contínua [Modelo Q] 

 

 Este modelo resume-se a encomendar uma determinada quantidade, quando o stock 

atinge o nível de alerta, ponto de encomenda (Pe), a qual será rececionada L períodos mais 

tarde (Assis, 2010, p. 272). 

Pe = 𝐷. 𝐿 + 𝑆𝑆 (7) 

 

 Onde: 

Pe  - Ponto de encomenda 

𝐷 - Procura média no período 

L - Prazo de aprovisionamento 

SS - Stock segurança 

 

  

 Quando a procura aumenta o ponto de encomenda é atingido mais cedo. Este modelo 

é adequado quando se verifica uma das seguintes condições: variação da procura; preço de 

custo elevado ou disponibilidade de stock no fornecedor (Assis, 2010, p. 272).  
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Figura 32 - Modelo revisão contínua  

Fonte: Adaptado de Silva (2017, p. 31) 

 

 Modelo de revisão periódica [Modelo P] 

 

 De acordo com Assis (2010) este modelo consiste em encomendar com determinada 

periocidade (P) a quantidade consumida (QN) durante o último período. A quantidade 

variável a encomendar resulta da diferença entre o nível máximo e o nível do stock no 

momento da revisão. O nível máximo é calculado pela seguinte equação (pp. 272,273): 

 

NO = 𝐷. (𝐿 + 𝑃) +  𝑆𝑆 (7) 

 

 Onde: 

NO - Nível objetivo 

𝐷 - Procura média 

L - Prazo de aprovisionamento 

P – Período da revisão 

SS - Stock segurança 
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Figura 33 - Modelo de revisão periódica 

Fonte: Adaptado de Silva (2017, p. 40) 

 

 Neste modelo só é necessário encomendar sempre que se atinge o momento da 

revisão de stock e a quantidade a encomendar é apenas a necessária para repor o stock ao 

nível do nível máximo (Silva, 2017, p. 39). 

 

 Stock de segurança 

   

 Os stocks de segurança são necessários porque a procura não é estável e as 

encomendas são suscetíveis de atrasos. O cálculo do stock de segurança assume várias 

fórmulas de cálculo de acordo com a variação da procura e prazo de entrega (Assis, Apoio à 

decisão em manutenção na gestão de ativos físicos, 2010, pp. 281-284).  

  

o  Procura variável e prazo entrega fixo 

 

SS = 𝑍𝛼 .𝐷𝐿 (9) 

 

o Revisão contínua [Modelo Q] 

 

SS = 𝑍𝛼 .𝐷 . √𝐿 (10) 

 

o Revisão periódica [Modelo P] 

 

SS = 𝑍𝛼 .𝐷 . √𝐿 + 𝑃 (11) 



51 

 

o Procura variável e prazo de entrega variável 

 

SS = 𝑍𝛼 . (12) 

PE =  µ + 𝑆𝑆 (13) 

µ =  𝐷. 𝐿 (14) 

 =  √𝐿.𝐷
2  +  𝐷2.𝐿

2 (15) 

 

 Onde: 

 

𝐷 - Procura média  

𝐷- Desvio padrão da procura 

L - Prazo médio de aprovisionamento 

𝐿- Desvio padrão do prazo de aprovisionamento 

Zα ~ N (0;1) 

 

 

3.2.3 A importância dos recursos humanos na manutenção 
 

 A disponibilidade adequada para uma frota de autocarros depende não só da 

fiabilidade, segurança, qualidade do serviço prestado, mas também de uma boa estrutura de 

manutenção com adequados níveis de recursos humanos (National Center for Transit 

Research, Center for Urban Transportation Research,University of South Florida, 2011).  

No estudo efetuado em 2011 pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos da 

América, com objetivo de avaliar o número de recursos humanos necessários por autocarro 

foram considerados os seguintes parâmetros: o total de veículos da frota; o número máximo 

de viaturas utilizadas em simultâneo; o total de passageiros transportados e os quilómetros 

percorridos pela frota. Verificaram-se os seguintes rácios e a cada interventor tem em média 

a seu cargo 4 viaturas. 
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Tabela 10 - Rácios sobre recursos humanos na manutenção 

Empresas de transporte 

N
.º

 d
e 

in
te

rv
en

to
re

s 

P
ic

o
 d

e 
v

ia
tu

ra
s 

T
o

ta
l 

d
e 

v
ia

tu
ra

s 

K
m

 p
er

co
rr

id
o

s 

(M
il

h
a

s)
 Rácios 

𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠
 

 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠
 

𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠
 

Broward Country Transit 101 240 291 15.544.431 2,38 2,88 153.905 

Miami-Dade Transit 264 716 863 37.092.499 2,71 3,27 140.502 

Palm Tran 40 122 154 7.535.471 3,05 3,85 188.387 

LYNX 66 234 288 16.215.911 3,55 4,36 245.696 

Star Metro 11 63 66 2.035.927 5,73 6,00 185.084 

RTS – GaineSville 19 88 105 2.963.463 4,63 5,53 155.974 

PSTA 64 170 205 9.922.956 2,66 3,20 155.046 

VOTRAN 16 46 53 2.645.438 2,88 3,31 165.340 

Lee Tran 14 48 61 3.184.588 3,43 4,36 227.471 

Fonte: Adaptado de National Center for Transit Research, Center for Urban Transportation Research,University of South 

Florida (2011) 

 

 São aconselháveis os recursos humanos partilharem as seguintes características 

(Higgins 1995, p.15) 

 Maximizar a utilização dos conhecimentos de engenharia; 

 Abordar de forma profissional os problemas; 

 Preocuparem-se de como prevenir paragens e falhas; 

 Adequar indivíduos para cargos de responsabilidade sem caracter técnico. 

 

 A influência da engenharia com a supervisão assegura: 

 Rápido desenvolvimento de recém-licenciados por contacto com operários; 

 Aumento de desempenho fruto da comunicação bilateral; 

 Possível redução na organização de supervisão ou aumento da densidade de 

supervisão; 

 Menos resistência a ideias novas. 

 

 O autor dá enfase à importância da seleção dos colaboradores, nomeadamente o 

cuidado com os critérios relacionados com a educação, inteligência, experiencia e formação 

no ramo. Perfeitamente de acordo com esta ideia, pois estes fatores influenciam os tempos 

de manutenção, a disponibilidade e em termos gerais o trabalho em equipa. 
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3.3 Fiabilidade 

 

3.3.1 Conceito de fiabilidade 

 

 A introdução do conceito de fiabilidade na manutenção remonta aos anos 50, num 

estudo sobre as falhas de equipamentos eletrónicos de uso militar (Selito, 2005, p. 45). 

A fiabilidade é a probabilidade de um componente novo, operar sem falhas durante 

um período t, e pode ser descrita pela seguinte fórmula (NP EN 133016:2007; Gonçalves, 

2006, p.13) 

 

R(t) =  ∫ 𝑓(𝑡). 𝑑(𝑡)
∞

𝑡
 (16) 

 

A fiabilidade está intimamente ligada a dois conceitos: Sistema reparável e 

componente (Paulo, 1999, p. 21).  

Para um sistema reparável representa a probabilidade de não existir qualquer falha 

durante um período de tempo para o qual se considera possível ocorrer mais do que uma 

avaria. Assim sendo a estimativa da taxa de avarias de um sistema reparável indica-nos a 

fiabilidade. No caso dos componentes, que se considera um sistema não reparável, a 

fiabilidade é definida pela probabilidade do funcionamento para além de um horizonte 

temporal, onde apenas uma avaria pode ocorrer nesse período de vida (Paulo, 1999, p. 21). 

 Não é possível efetuar qualquer estudo de fiabilidade sem suporte estatístico prévio. 

A previsão de uma falha de um produto ou equipamento deve ser encarada como uma 

probabilidade e a informação recolhida deve fornecer: 

 

 Os modos de falha; 

 Os momentos da ocorrência de cada modo de falha (Pereira & Sena, 2012, p. 5). 

. 

 A norma Portuguesa EN NP 13306:2007 define modo de falha como a “maneira pela 

qual é verificada a incapacidade de um bem cumprir uma função requerida”. O conceito de 

modo de falha é confundido, muitas vezes, com a noção de falha, que se refere apenas à 

incapacidade de realizar uma função (Salgado, 2008, p. 16). Na Figura 34 encontra-se 

representado os diversos modos de falha (Pereira e Sena, 2016, p. 48). 
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Figura 34 - Modos de falha 

Fonte: Adaptado de Pereira & Sena (2016, p. 48) 

 

 

 

3.3.2 Taxa de falhas 

 

 A taxa de falhas (avarias) designada na literatura por “Failure Rate” é um parâmetro 

de medida da fiabilidade. De acordo com Leitão (2016) a taxa de avarias é definida de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 

 

λ (T) =  
𝑑

𝑑𝑇
[𝐸{𝑁(𝑇)}]   (17) 
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Onde: 

 

E{N(T)} - Valor esperado do número de ocorrências 

T - Representa a variável tempo das ocorrências 

 

 

Figura 35 - Representação do variável tempo em relação às falhas 

Fonte: Adaptado de Leitão (2016) 

 

 Nos sistemas reparáveis as avarias podem ocorrer de três formas distintas: linear, 

logarítmica ou exponencial. A relação entre a curva da banheira e a taxa de falhas é explicada 

na figura seguinte (Leitão, 2016).  

 

 

 

Figura 36 - Caracterização da curva da banheira 

Fonte: Adaptado de Leitão (2016) 



56 

3.3.3 Verificação da tendência da taxa de avarias 

 

O teste de Laplace é usado sempre que seja necessário comprovar umas seguintes 

situações (Pereira & Sena, 2012, p. 60): 

 

 Se num modo de avaria as ocorrências são independentes e identicamente 

distribuídas (IID), delineando-se posteriormente o seu ajustamento a uma 

distribuição estatística; 

 Se a taxa de avaria for constante, considerando que as avarias têm como origem 

os vários componentes que compõe o sistema. 

 

 Estes autores afirmam que o teste verifica se numa dada sequência de ocorrências, 

fazendo parte de um processo de falhas aleatórias, são independentes e identicamente 

distribuídas (IID), constituindo um Processo de Poisson homogéneo (PPH), e, portanto, uma 

taxa de avarias constante. O teste de bilateral deve ser aplicado sempre que não se conheça 

a tendência do fenómeno. Quando, conhecemos um fenómeno aleatório e as ocorrências não 

são IID, estamos perante um Processo de Poisson não Homogéneo (PPNH), com uma taxa 

de avarias que não é constante no tempo, utiliza-se o teste unilateral. 

O teste de Laplace assume duas equações distintas conforme se considere o teste 

limitado por tempo ou ocorrência (Paulo, 1999, p. 23): 

 

 Teste limitado por tempo: 

 

ET = √12 ∗ 𝑁 ∗ {
∑ 𝑇𝑖𝑁

1

𝑁∗𝑇𝑜
−  0,5} 

(18) 

 

Onde: 

 

N > 4 - Número de ocorrências 

Ti  - Tempos das ocorrências 

T0  - Tempo Total 
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 Teste limitado por ocorrência: 

 

ET = √12 ∗ (𝑁 − 1) ∗ {
∑ 𝑇𝑖𝑁−1

1

(𝑁−1)∗𝑇𝑜
−  0,5} (19) 

 

Onde: 

 

N > 4 - Número de ocorrências 

Ti  - Tempos das ocorrências 

T0 - Tempo da última avaria 

 

 

 Na aplicação do teste de Laplace devem ser tomados alguns cuidados especiais: 

 

 O início da análise não coincidir com o início do funcionamento do sistema; 

 Os modos de avaria mais importantes do sistema serem frequentemente causados 

por partes que têm probabilidade de ocorrência de avarias no tempo. Como por 

exemplo avarias causadas por desgaste de peças; 

 A substituição de uma parte por outra de diferente origem pode originar variações 

na taxa de avarias do sistema que está inserido; 

 Alterações nos elementos que constituem a equipa de manutenção podem 

originar aumento de avarias; 

 As reparações efetuadas não repõem para o “estado de novo”, e como tal podem 

introduzir outros problemas e originar falhas noutros sistemas; 

 As peças de substituição não serem produzidas para o mesmo tipo de 

equipamentos em que vão ser substituídas, podem provocar, por vezes, diferentes 

funcionamentos nos sistemas em que foram aplicados; 

 As avarias de um sistema podem ser causadas por componentes que 

individualmente cumprem as tolerâncias de funcionamento, mas no conjunto 

global apresentam tolerâncias que provocam avarias no sistema. 

 

 Este teste pode ser acompanhado do valor de prova, que é a probabilidade da 

estatística de teste, nas condições da hipótese nula tomar valores iguais ao mais extremo do 

que o que foi observado com base na amostra. 
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3.3.4 Modelos teóricos e relação com taxa de avarias  

 

 Pela aplicação do teste de Laplace formula-se as seguintes hipóteses (Bicho, 2010, 

p. 66): 

 

 Ho: A taxa de avarias é constante 

 H1: A taxa de avarias não é constante 

  

 Testa-se a hipótese nula, ou seja, a inexistência de tendência dos dados que se 

encontram ordenados cronologicamente, comparando o valor da estatística de teste com os 

valores da distribuição normal.  

 

3.3.4.1 Taxa de avarias constante 

 

 Para intervalo de confiança de 95%, quando ZT < 1,95 não se rejeita a hipótese nula 

H0, ou seja, a taxa de avarias é constante e os tempos são IID (Assis, Apoio à decisão em 

manutenção na gestão de ativos físicos, 2010, p. 53). 

 

 

Figura 37 - Taxa de avarias constante  

Fonte: Paulo (1999, p. 24) 

 

 A taxa de avarias é calculada pelo estimador definido na equação (20) e o cálculo do 

MTBF é obtido pela equação: 

 

MTBF =  
1

λ
 (20) 

  

 De acordo com Dias (2015, p. 37) o limite inferior é calculado da seguinte forma: 
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Ѳ =  
2 ∗  To

𝑋𝛼
2; 2(𝑁 + 1)

 (21) 

 

  

Segundo Leitão (2016) a relação entre o número de avarias em função do tempo pode 

ser expressa graficamente. 

 

 

Figura 38 - Numero de avarias em função do tempo: Taxa contante 

Fonte: Leitão (2016) 

 

3.3.4.2 Taxa de avarias decrescente 

 

 Para um intervalo confiança de 95% quando ZT  < -1,65  estamos perante um Processo 

de Poisson Não Homogéneo e portanto os tempos não são considerados IID (Paulo, 1999, p. 

24). 

 

 

 

Figura 39 - Taxa de avarias decrescente 

Fonte: Paulo (1999, p. 24) 

 

 Nestas circunstâncias a taxa de avarias é calculado recorrendo estimador definido 

pelo modelo de Crow, segundo o método de máxima verosimilhança (Leitão, 2016): 
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λ (T) = γβ 𝑇β−1 (22) 

β =  
𝑁

∑ ln (
To

Ti
)
 (23) 

γ = 
𝑁

Toβ (24) 

Onde: 

 

N - Número de avarias 

To - Tempo total  

Ti - Tempo da avaria i 

β - Fator de forma 

γ - Parâmetro de escala ou localização 

 

 

 O MTBF é calculado pela expressão (24) e segundo Dias (2015, p. 51) o limite 

inferior do MTBF é obtido pela seguinte fórmula: 

 

  Ѳ�̂�() = Ѳ�̂�(). 1   (25) 

 

Onde  1- Coeficiente de confiança 

 

Para Leitão (2016) a relação entre o número de avarias em função do tempo pode ser 

expressa graficamente. 

 

 

Figura 40 - Numero de avarias em função do tempo: Taxa decrescente 

Fonte: Leitão (2016) 
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3.3.4.3 Taxa de avarias crescente 
 

 Para um intervalo confiança de 95% quando ZT  > -1,65  estamos perante um Processo 

de Poisson Não Homogéneo e portanto os tempos não são  considerados IID (Paulo, 1999, 

p. 24) 

 

 

Figura 41 - Taxa de avarias crescente 

Fonte: Paulo (1999, p. 24) 

 

 Nestas caso a taxa de ocorrências é uma função crescente e, embora, do ponto de 

vista prático não haja qualquer interesse em produzir um estimador este teria uma forma do 

tipo (Leitão, 2016) : 

 

λ (T) = 
𝛼

𝜂𝛼 𝑇α−1 (26) 

  

 Segundo Leitão (2017) a relação entre o número de avarias em função do tempo pode 

ser expressa graficamente. 

 
 

Figura 42 - Numero de avarias em função do tempo: Taxa crescente 

Fonte: Leitão (2016) 
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3.3.5 A distribuição de Weibull 

 

3.3.5.1 Importância da distribuição de Weibull 

 

 De acordo com (Pereira & Sena, 2012, p. 32) a distribuição de Weibull foi criada por 

Waloddi Weibull que, desde observações continuas e a partir de ensaios de resistência de 

materiais e fenómenos de fadiga em chumaceiras.  

Em 1951, publicou um documento que possibilitou a divulgação desta divulgação. Ficou 

provado que esta distribuição é muito flexível para modelizar a fiabilidade de componentes 

mesmo com um número reduzido de dados. Esta distribuição é usada nas seguintes situações: 

 

 Previsão de falhas; 

 Avaliação de planos de eliminação e prevenção de falhas; 

 Justificação de alterações de projetos e tecnologia de componentes; 

 Previsão de consumo de componentes. 

 

3.3.5.2 Parâmetros da distribuição de Weibull (β, η, γ) 

 

A distribuição de Weibull pode ser caracterizada pelos seguintes parâmetros: Fator 

de forma, vida característica e parâmetro de localização 

 

a) Parâmetro de forma (β) 

Este parâmetro está relacionado com a forma gráfica da densidade de 

probabilidade da falha, e assume vários valores: 

 

 Para 0 < β <1, a distribuição indica que as falhas estão relacionadas 

com curva da banheira, nomeadamente a fase da mortalidade infantil. 

Nesta fase a função de risco é monótona decrescente. 

 Para β = 1 a função de risco é constante e as falhas estão associadas a 

eventos aleatórios. 

 Para 1 < β <4, a distribuição está associada à ultima fase da curva da 

banheira em que a função de risco é monótona crescente. As falhas 

são devidas a fadiga. 
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b) Vida característica (η) 

A variação deste parâmetro faz aumentar ou diminuir a distribuição ao longo do 

eixo das abcissas (x) e o grau de assimetria e achatamento da distribuição. 

Representa o valor x em que o componente apresenta 63,2 % da probabilidade de 

falha ou para um conjunto de componentes do mesmo tipo em observação. 

 

c) Parâmetro de localização (γ) 

Identifica o tempo com probabilidade certa de não existir falha de componentes. 

Localiza o início da função densidade probabilidade no eixo das abcissas. Este 

parâmetro pode assumir os seguintes valores 

 

 T0 = 0; quando a distribuição for de dois parâmetros; 

 T0 >0 quando houver a probabilidade certa de não haver falha ate esse 

tempo; 

 To <0 quando a falha ocorrer durante o período posterior à colocação 

em serviço. 

 

 

Figura 43 - Fator de forma e função de risco 

Fonte: Leitão (2016) 

 

3.3.5.3 Funções da distribuição de Weibull 

 

 As funções mais importantes da distribuição de Weibull são:  

f(t)= 
β

𝜂
. (

𝑥

𝜂
)

β−1

 . 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑥

𝜂
)

β

] (27) 

R(x) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑥

𝜂
)

β

] (28) 
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h(x) = 
𝑓(𝑥)

𝑅(𝑥)
=  

β

𝜂
. (

𝑥

𝜂
)

β−1

 (29) 

MTTF = 𝜂. Γ(1 +
1

𝛽
) (30) 

 

3.3.6 Substituição preventiva de componentes 

  

3.3.6.1 Requisitos necessários 

      

 A substituição preventiva de componentes tem por objetivo atuar são necessários os 

seguintes requisitos: 

 

 Custo total da substituição preventiva C(tp) de componente menor que o custo total 

de substituição devido a avaria C(tc); 

 Componentes com função de risco crescente; 

 Os tempos segundo os quais os componentes falham podem ser descritos por uma 

distribuição de probabilidade 

 

3.3.6.2 Formulação de equações para cálculo da periocidade ótima de substituição 

 

 A melhor politica de substituição preventiva é a que minimiza o custo total por 

unidade de tempo C(tp) isto é, o que resulta do valor mínimo de C(tp). Os parâmetros de 

Weibull são obtidos pelo método de máxima verisimilhança. 

 

 

C(tp) =  
𝐶𝐹. 𝐹(𝑡𝑝) + 𝐶𝑝. 𝑅(𝑡𝑝)

𝑡𝑝. 𝑅(𝑡𝑝) +  ∫ 𝑡. 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑝

0

  (31) 
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Capítulo 4 - Estudo de caso 

 

4.1 Introdução 

  

 Em 2013 o DEEM atravessava graves carências materiais e organizacionais. A opção 

de “Make or buy” foi colocada em cima da mesa, mas os TUB tomaram a decisão estratégica 

de efetuar um conjunto de ações de melhoria para reverter a situação. 

 Esta dissertação é o culminar do trabalho desenvolvido, mas é importante descrever 

as ações implementadas, sobretudo aquelas em que participei, quer no desenvolvimento de 

software, quer na alteração de processos, pois contribuíram de forma decisiva para a 

obtenção de dados para este trabalho. 

 

4.2 Ações de melhoria 

 

4.2.1 Procedimento de manutenção das viaturas 

 

 A primeira grande alteração consistiu em reformular o procedimento de manutenção 

das viaturas conforme fluxograma em anexo (Anexo A). Com a entrada em vigor desta nova 

forma de atuar, em outubro de 2014, criou-se o conceito de pedido de intervenção (PI) 

(Anexo B) e de ordem de trabalho (OT) (Anexo C) inseridos na Gestão da Manutenção 

Apoiada por Computador (GMAC). 

 O início do processo de reparação de uma viatura começa com o preenchimento do 

PI. Nenhum autocarro dos TUB é reparado sem o preenchimento deste impresso. O PI 

contém um número único que permite identificar inequivocamente o documento. A data e 

hora do PI são de preenchimento obrigatório, assim como o número da viatura e o número 

do motorista. A obrigatoriedade no preenchimento destes campos é assegurada pelo 

funcionário que receciona o pedido. 

 A identificação da viatura e dos sintomas associados à avaria permitem efetuar um 

diagnóstico inicial e afetar os recursos humanos necessários para realizar a reparação. Os 

sintomas estão pré-classificados numa linguagem acessível para facilitar o preenchimento 

do impresso, mas também é possível acrescentar uma descrição sucinta da avaria. 

 No período anterior a outubro de 2014 o procedimento de manutenção das viaturas 

baseava-se numa folha de obra. Nesse documento apenas era identificada a viatura, o número 
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do relatório da avaria, e o estado do documento (aberto ou fechado). Os tempos de trabalho 

estavam em formato texto e o cálculo era realizado manualmente. O tipo de manutenção 

realizado e a localização exata da intervenção não se registavam. 

 

 
Figura 44 - Registo de folha de obra 

Fonte: PHC ADVANCED 

 

 A entrada em vigor da ordem de trabalho colmatou estes problemas e os dados 

registados no PI são utilizados para preencher as OT que são o alicerce do Sistema de Gestão 

da Manutenção nos TUB. 

  

 

Figura 45 - Registo de ordem de trabalho 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 
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  A quilometragem da viatura é colocada automaticamente após o preenchimento do 

número do autocarro. Este controlo permite eliminar erros na introdução da quilometragem 

das viaturas. O campo de status permite identificar o estado da ordem de trabalho. Estão 

disponíveis os estados apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Estados possíveis da ordem de trabalho 

Código Tipo de estado Descrição 

01 Iniciada Reparação iniciada 

02 Aguarda material Falta de material 

03 Aguarda mão-de-obra Falta de mão-de-obra 

04 Aguarda Subcontratação Aguarda Subcontratação 

05 Encerrado Reparação finalizada 

06 Linha [aguarda material] Reparação não concluída por falta de material 

07 Linha [mão-de-obra] Reparação não concluída por falta de mão-de-obra 

Fonte: Própria 

 

 Do código 01 ao código 04 a viatura encontra-se em reparação. O código 05 indica 

que as intervenções estão concluídas, mas ainda não foram supervisionadas pelo encarregado 

geral. Os códigos 06 e 07 aplicam-se quando que a reparação não está concluída, mas a 

viatura pode circular sem comprometimento de segurança para os passageiros. Nestas 

circunstâncias é programada uma manutenção do tipo corretiva planeada para finalizar os 

trabalhos. A cada ordem de trabalho está afeto apenas um tipo de manutenção. Existem dois 

tipos de manutenção que se dividem em vários subtipos conforme a Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Tipos de Manutenção adotados 

Tipo de Manutenção Subtipo 

Planeada 

Preventiva sistemática legal 

Preventiva sistemática obrigatória 

Preventiva condicionada 

Corretiva  

Não planeada 

Corretiva 

Corretiva de pneus 

Corretiva de sinistro 

Corretiva de sistema ajuda exploração / bilhética 

 Fonte: Própria 
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 Perante a descrição da avaria é realizado o diagnóstico e são inseridas na OT as 

tarefas a executar para reparar a viatura. Cada operação tem uma localização específica 

baseada no trinómio sistema-subsistema-órgão (Anexo D). O sistema é o conjunto de 

acessórios ou peças responsáveis por realizar uma função (Ex: Sistema de travagem, Motor, 

etc.).  

 

 

Figura 46 - Seleção do Sistema-Subsistema-Órgão 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 

 

 O encarregado da oficina afeta os recursos humanos necessários e coloca o OT junto 

de um terminal, de ecrã tátil e com leitura de código de barras, que permite efetuar o registo 

dos tempos trabalho por parte dos interventores. Através da leitura do código de barras, 

impresso no documento, são identificados os seguintes campos: 

 

 Número e data da ordem de trabalho; 

 Numero, marca e modelo e quilometragem da viatura; 

 Colaborador que efetuou o pedido de intervenção 

 Sintoma da avaria; 

 Tipo de Manutenção.  

 

 Cada interventor tem que selecionar do conjunto de operações disponíveis, aquela 

que lhe está adstrita e identificar-se para concluir o registo de início de trabalho. 
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Figura 47 - Registo de início tempos  

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 

 

 Durante a reparação de uma viatura pode haver necessidade de substituir várias 

peças. Neste caso o interventor requisita os artigos necessários para completar a intervenção. 

A requisição de material é efetuada digitalmente num documento que se designa por 

Requisição ao Armazém (RA) (Anexo E). O material é separado pelo armazém e entregue 

aos interventores. Se a quantidade pedida for inferior à quantidade satisfeita, o armazém 

efetua o pedido de material ao Departamento de Aprovisionamento (DA), através de um 

documento denominado de requisição interna (RI), que origina uma Encomenda a 

Fornecedor (EF) (Anexo F). Quando o interventor termina a reparação tem de indicar a hora 

de conclusão através da leitura do código de barras presente na OT. 

 

 

Figura 48 - Conclusão de operação 

Fonte: Própria 
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 Antes de concluir a OT, é necessário importar os tempos das operações registados 

pelos interventores para a ordem de trabalho. Apenas as intervenções finalizadas podem ser 

inseridas na OT. 

 

 

Figura 49 - Tempos lançados e por lançar 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 

 

 A conclusão da ordem de trabalho resume-se a descrever a causa da avaria, a 

identificar as ações tomadas e a registar a data e hora da conclusão. Esta operação garante a 

inviolabilidade do documento. . 

 

4.2.2 Implementação de Gestão Manutenção Apoiada por Computador (GMAC) 

 

 A base do GMAC é o rigor da informação que consta na OT’s e está organizado 

conforme descrito na Tabela 13. 

 
Tabela 13 - Organização do GMAC 

GMAC Objetivo 

Controlo Controlo diário da oficina 

Indicadores Auxilia a tomada de decisões 

Financeiro Analise custos de reparação 

Equipamentos Gestão de equipamentos 

Planeamento 
Controlo de quilómetros, consumos, inspeções periódicas obrigatórias (IPO), agendamento 

revisões e inspeção aos depósitos das viaturas a gás natural 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 
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4.2.2.1 GMAC - Controlo 

 

 Foi implementado para controlar as atividades diárias da oficina através de um 

conjunto de mapas desenvolvidos especialmente para esse fim.  

 

 Listagem oficial da Frota (Anexo G1) 

A listagem oficial da frota permite ter acesso às características técnicas das 

viaturas tais como: tipo de combustível, tipo de viatura (normal ou articulada), 

possibilidade de lugar de cadeira de rodas, a lotação de pé, a lotação de sentados, 

o número de lugares totais, marca da viatura, modelo da viatura, tipo de caixa de 

velocidades e ano de matrícula; 

 Listagem sistema-subsistema-órgão (Anexo D); 

Especifica a localização das intervenções; 

 Mapa de requisições pendentes (Anexo G2) 

Este mapa permite verificar para cada viatura o material requisitado e não 

satisfeito e ainda associa a cada registo o número da OT e respetivo estado; 

 Mapa detalhado das OT’s (Anexo G3) 

O detalhe de todas as ordens de trabalho pode ser consultado sempre que 

necessário. É possível consultar os interventores que operam nas viaturas, as 

horas de início e fim de cada tarefa efetuada, o total de tempo trabalhado, o local 

da intervenção, as peças utilizadas na reparação e os custos associados à mão-de-

obra. 

 Mapa tempos funcionários (Anexo G4) 

Descreve por cada interventor o número de horas trabalhadas. Desta forma é 

possível estudar o rendimento de cada interventor; 

 Mapa de viaturas imobilizadas (Anexo G5) 

A listagem das viaturas imobilizadas pode ser consultada e impressa a qualquer 

instante. Neste mapa é possível observar o estado de cada intervenção, o número 

de dias de imobilização, a identificação da ordem de trabalho e ainda o tipo de 

manutenção associado à intervenção; 

 Mapa tipo de manutenções (Anexo G6) 

Este mapa lista o número de intervenções efetuadas por cada tipo de manutenção 

(corretiva, preventiva, etc.); 
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 Mapa da Balanço da oficina (Anexo G7) 

Uma das formas de aumentar a coesão entre o Departamento de Exploração (DE) 

e o DEMM é através de reuniões com objetivo de elencar soluções para resolver 

os problemas comuns. Este mapa foi criado para ser analisado em conjunto pois 

reflete o balanço das viaturas reparadas e por reparar. Desta forma é possível 

organizar o serviço de manutenção em função da oferta e procura; 

 Mapa de análise de atestos (Anexo G8) 

Com o objetivo de controlar o consumo de óleo, este mapa oferece a 

particularidade de comparar a quantidade reabastecida com a capacidade do 

depósito de óleo. A informação é visualizada por um sistema de níveis de alerta 

através de um símbolo (asterisco) que varia entre 1 e 3 consoante os litros 

atestados. 

 

4.2.2.2 GMAC - Indicadores 

 

 Conjunto de mapas preciosos que ajudam na tomada de decisões. Apresentam-se os 

mais importantes: 

 

 MDBF de viaturas [Anexo H1] 

O MDBF é um dos principais indicadores, pois controla a distância média 

percorrida entre avarias. O indicador é calculado seguindo a definição da norma 

NP EN 13306:2007; 

 Tempos de manutenção [Anexo H2] 

Os tempos de espera, reparação e logística são analisados periodicamente dada a 

sua importância e influencia na disponibilidade das viaturas; 

 Disponibilidade viaturas [Anexo H3] 

A disponibilidade operacional da frota pode ser obtida tendo em conta os tempos 

de espera, de reparação e de funcionamento. Os tempos de funcionamento, 

habituais apenas em máquinas industriais, são obtidos para as viaturas através 

dos tempos do sistema de bilhética que é ligado e desligado com o início-fim 

serviço dos motoristas. 
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4.2.2.3 GMAC - Financeiro 

 

 Permite identificar os custos de reparação de cada viatura relativamente à mão-de-

obra, materiais e serviços subcontratados (Anexo I). O objetivo deste mapa é controlar a 

percentagem de cada custo para os ajustar para um valor de 33,3% para cada item. 

 

4.2.2.4 GMAC - Equipamentos 

 

 Tem por função controlar os planos de revisão dos equipamentos existentes na 

manutenção.  

 

4.2.2.5 GMAC - Planeamento 

 

 Controla os quilómetros percorridos pelas viaturas, os consumos de combustível, os 

consumos de gás e de óleo e ainda as revisões e as Inspeções Periódicas Obrigatórias (IPO) 

das viaturas. Dos variados mapas existentes destacam-se os seguintes: 

 

 Consumos [Anexo J1] 

Efetua o controlo dos quilómetros e consumos das viaturas. Pode ser impresso 

por cada viatura ou por modelo de viatura; 

 Plano IPO [Anexo J2]  

Faz a gestão das inspeções. As inspeções são efetuadas de 6 em 6 meses e podem 

ser antecipadas até 3 meses. As manutenções preventivas sistemáticas são 

conjugadas com as inspeções de forma a rentabilizar o serviço. 

 

4.2.3 Sistema de navegação à vista (Dashboard) 

 

 Na oficina está disponível um dashboard que dá a indicação visual, em tempo real, 

dos veículos imobilizados, dos recursos humanos afetos, da previsão de conclusão e do 

estado da reparação. 
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Figura 50 - Dashboard da manutenção 

Fonte: Própria 

 

4.2.4 Elaboração de Software GMM (Gestão Manutenção Mobile) 

 

 A realização deste software para sistema operativo ANDROID ® teve como 

principal objetivo o acesso à gestão da manutenção, na palma da mão, através de telemóvel 

ou tablet, para aumentar a eficiência da gestão da manutenção. Pretende-se diminuir o tempo 

de manutenção e consequentemente aumentar a disponibilidade das viaturas. A aplicação 

tem as seguintes potencialidades: 

 

 Dashboard da manutenção; 

 Verificação de viaturas com manutenção corretiva planeada; 

 Listagem de inspeções periódicas obrigatórias em falta, perto do limite do 

prazo ou dentro do prazo; 

 Auditoria de stocks; 

 Listagem de artigos; 

 Artigos em rutura; 

 Viaturas com peças pendentes. 
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 A metodologia adotada para realizar o software seguiu os seguintes passos: 

desenvolvimento de webservice, em linguagem C, para obter dados da base de dados e 

programa em Java para tratamento dos dados e construção de layouts. Os webservices 

utilizados para a obtenção dos dados foram os seguintes (Anexo N): viaturas imobilizadas; 

listagem das manutenções corretivas planeadas; listagem das viaturas com IPO; listagem 

detalhada dos artigos; verificação se artigo existe na base de dados; listagem de artigos em 

rutura e listagem de viaturas com artigos em falta. 

 A aplicação (Anexo O) é constituída por um menu principal através do qual se 

permite aceder às diversas opções.  

 

 

Figura 51 - Menu principal 

Fonte: Própria 

 

 A primeira opção permite listar todas as viaturas que estão imobilizadas na oficina. 

Para cada viatura está identificado o número da viatura, modelo da viatura, tipo de 

manutenção efetuada e os funcionários que estão a trabalhar na viatura. Os resultados que se 

obtém por esta aplicação são exatamente os mesmos que se obtêm através GMAC – 

Controlo: Mapa de viatura imobilizadas. 

 

 

Figura 52 - Mapa viaturas imobilizadas: Mapa Vs. Aplicação móvel 

Fonte: Própria 
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 As viaturas com intervenção corretivas de avarias que não estejam finalizadas, quer 

por falta de mão-de-obra, quer por falta de material, mas que não ponham em perigo a 

segurança dos passageiros são colocadas ao serviço, e é marcada uma manutenção corretiva 

planeada. Com o objetivo de programar corretamente a aplicação móvel exibe uma listagem 

sobre as manutenções corretivas com indicação de várias alertas. 

 Para melhorar a atividade de coordenação Inspeções Periódicas Obrigatórias (IPO) é 

possível obter listagem com todas as viaturas com a IPO em falta, dentro do prazo ou 

próximo do limite do prazo. A IPO pode ser antecipada até ao máximo de 90 dias conforme 

o Decreto-Lei n.º 144/2012 de 11 julho segundo o artigo 7.º ponto 3.  

 A gestão das IPO’s numa empresa de transporte de passageiros é complexa pois há 

necessidade de conjugar vários fatores: o número de viaturas disponíveis para o serviço; a 

capacidade de resposta da manutenção para execução das verificações prévias e a cadência 

regular ao longo do ano tendo em conta efeitos de sazonalidade nos recursos humanos 

disponíveis. 

 

 

Figura 53 - Viaturas com manutenção corretiva planeada e IPO 

Fonte: Própria 
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 Nas empresas é usual efetuar-se auditoria aos inventários. Nos Transportes Urbanos 

de Braga este procedimento além de usual, existe a prática da auditoria poder ser executada 

por funcionários não especializados nesta matéria. Esta aplicação, através da leitura do 

código de barras (ou código QR) colocado junto da referência do sobressalente, permite 

verificar quantas peças estão disponíveis no inventário do computador e comparar essa 

quantidade com o stock real. 

 

 

Figura 54 - Código de barras 

Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 55 - Detalhe do artigo consultado 

Fonte: Própria 

 

 O supervisor da oficina e o responsável pela gestão dos stocks podem verificar quais 

as peças que estão em rotura ou próxima da mesma. A listagem é acompanhada por um 

conjunto de alertas: artigo em rutura, stock menor que stock de segurança ou stock igual ao 

stock de segurança. Os interventores também têm acesso à listagem das viaturas com peças 

em falta. 
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4.2.5 Indicadores 

 

 Com base na norma NP EN 13306: 2007 propõem-se os seguintes indicadores 

complementares aos existentes no GMAC (Anexo P: fórmulas de calculo). 

 

Tabela 14 - Proposta de indicadores 

Grupo de indicadores 

Indicadores 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Económicos E1 E3 E6 E8 E9 E11 E13 
E15 E16 E17 E18 E21 E22 

E23E24 

Técnicos T1 T2 T6 T7 T8 T9 T10 T17 T19 T21 

Operacionais O1 O2 O5 O10 
O12 O13 O16 O18 O19 

O20 O21 

Forma de Controlo 

[Destino] 
Mensal [estratégicos] 

 

Semanal [técnicos] 

 

Diário [operacionais] 

Fonte: Própria 

 

4.2.6 Gestão de recursos humanos na manutenção 

 

 Na área dos recursos humanos, apesar da formação efetuada durante 2016, propõe-  

-se formação especializada e contratação de recursos tendo em conta o novo desafio: aposta 

na manutenção preventiva e aquisição de viaturas elétricas. 

 Pelas boas práticas da Universidade da Flórida e estabelecendo uma comparação com 

os TUB pode-se construir a seguinte tabela. 

 

Tabela 15 - Relação viaturas Vs. Recursos humanos 

N.º Viaturas (1) Relação viaturas / Recursos humanos (2) Recursos necessários: (1) / (2) 

150 6 25 

150 5 30 

150 4 38 

Fonte: Própria 
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 Esta tabela confirma mais uma vez a falta de efetivos na manutenção dos TUB, uma 

vez para a área mecânica a equipa é constituída por 5 eletricistas e 12 mecânicos. Face à 

necessidade de diminuir os tempos de espera das manutenções corretivas, de aumentar as 

atividades de manutenção preventiva e em diminuir a idade média da equipa de manutenção 

recomenda-se a contratação de recursos humanos. 

 

4.2.7 Instalações 

 

 Desde o início da criação da empresa que as instalações da manutenção, antigas e 

obsoletas, não tinham sofrido nenhuma intervenção de fundo para melhorar o estado de 

conservação. Durante o ano de 2016 foram realizadas algumas intervenções de melhoria, das 

quais se destacam: pintura das fachadas exteriores, pintura dos interiores e dos equipamentos 

de trabalho; arrumação das ferramentas e locais de trabalho; colocação de extratores de 

fumo; aquisição de cortinas; melhoria na rede de ar comprimido e criação de local próprio 

para as refeições dos interventores. 

 

 

Figura 56 - Pintura interior e limpeza do espaço 

Fonte: Própria 
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Figura 57 - Ordenação de ferramentas 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 58 - Pintura de equipamentos 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 59 - Reparação de colunas elevatórias 

Fonte: Própria 
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4.2.8 Armazéns 

 

 A estratégia não se cingiu apenas em ações de melhoria no DEEM, mas também 

atingiu outros setores, como o caso dos armazéns dada a intima ligação com a manutenção. 

 

4.2.8.1 Gestão de material consignado 

 

 A implementação do controlo de material consignado no software teve como 

principal objetivo permitir não ter gastos significativos com stocks e aumentar a performance 

da manutenção uma vez que é expetável a diminuição do tempo total de manutenção à custa 

da diminuição do tempo de logística. 

 

 

Figura 60 - Gestão de consignados 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 

 

4.2.8.2 Gestão automática de stocks 

  

 A implementação de gestão automática de stocks, foi aplicada segundo o modelo de 

revisão continua, modelo Q (stock de segurança calculado com baseada na procura variável 

e prazo de entrega variável), e irá permitir uma gestão mais eficiente do stock, com resultados 

a curto prazo nos tempos da manutenção e consequentemente na disponibilidade das 

viaturas.  



82 

 

 

Figura 61 - Acesso modulo de gestão automática de stocks 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 

 

4.2.8.3 Recodificação de sobressalentes 
 

 Os sobressalentes dos Transportes Urbanos de Braga estavam codificados sem 

nomenclatura ou critério previamente estabelecido. A codificação não era inteligente e não 

permitia a identificação do artigo com facilidade.  

 Existiam peças com o mesmo nome e referencias distintas que na prática 

representavam um único artigo. Como não estava definido nenhuma regra para a designação 

do sobressalente existia várias formas de escrever o mesmo tipo de material (Exemplo: 

Lampada, Lamp ou Lâmpada). 

 Em 2014 foi criada uma nomenclatura inteligente para permitir a identificação rápida 

do sobressalente e o software foi adaptado para comportar essas alterações. A referência de 

cada artigo passou a ser dividida em duas partes. A primeira sistematiza o tipo de material e 

descreve a classificação do artigo dividida em classe, família e subfamília; a segunda é 

representada apenas por um número sequencial.  

 As classes usadas para referenciar os artigos foram as seguintes: 
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 Sobressalentes específicos [E]: no caso dos TUB o universo destes 

sobressalentes é bastante reduzido. Uma peça específica só pode ser fornecida 

pelo fabricante; 

 Sobressalentes comuns [S]: a classe de sobressalentes comuns, também 

designados de peças de reserva comuns, é a classe que contém a maioria dos 

artigos; 

  Material de consumo (C): a esta classe estão afetos todos os artigos que pela 

sua aplicação e utilização são materiais de auxílio à manutenção, sem aplicação 

específica, mas que são essenciais à execução de várias tarefas. São exemplos, 

parafusos, lixas, ferros, fusíveis, brocas, serras, elétrodos de soldadura, 

desperdícios, etc.; 

 Material recondicionado (R): a classe de componentes recondicionados foi 

criada para rastrear o material recondicionado em oficina; 

 Ferramentas (F): na classe de ferramentas podemos encontrar os diferentes 

tipos de ferramenta de uso individual ou coletivo, acessórios e conjuntos;  

 Viaturas Ligeiras (L): as viaturas ligeiras surgem como uma classe à parte uma 

vez que, embora a sua manutenção seja feita nas oficinas dos TUB, estas têm 

matérias de consumo específico e cujos custos devem ser diferenciados do custo 

de manutenção da frota operacional; 

 Equipamento (Q): dada a quantidade de equipamento presente em oficina, e 

pelas mesmas razões que justificaram a abertura de uma classe de viaturas 

ligeiras, foi necessária a diferenciação deste tipo de máquinas; 

 Óleos e Lubrificantes (O): representa um dos maiores custos e importância 

utilização, os óleos e fluidos lubrificantes são tidos como uma classe 

independente. Estão previstas famílias para óleos de motor, caixa de 

velocidades, valvulinas, direção e travões.  

 

4.2.8.4 Organização geral do armazém 

 

 A área do armazém foi reorganizada após a recodificação dos materiais. O primeiro 

passo consistiu em identificar os sobressalentes sem movimentos há mais de três anos. Desta 

análise e em conjunto com a codificação verificou-se um decréscimo da quantidade de 

referências na ordem dos 57 %. A diminuição do material permitiu reorganizar todo o espaço 

adequando cada estante a um tipo de material específico e etiquetado com código de barras.  
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4.2.8.5 Criação de armazém em regime self-service 

 

 No armazém foi criada uma zona especial, em regime de self-service, de acesso 

rápido, para os interventores usarem materiais de uso diário tais como: parafusos, porcas, 

desperdícios, etc. A empresa decidiu que seria economicamente mais vantajoso não rastrear 

diretamente estes consumíveis, evitando o custo do papel associado à emissão da RI ao 

armazém e da perca de tempo até o armazém satisfazer o pedido. No entanto, o custo da 

mão-de-obra de cada colaborador já engloba os eventuais gastos destes consumíveis.  

 

 

Figura 62 - Armazém devidamente organizado 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 63 - Armazém em regime Self-Service 

Fonte: Própria 



85 

4.3 Tendência da taxa de avarias por modelo de viatura 

 

4.3.1 Objetivo  

 

 Os valores do MTBF, calculados pelo software PHC são obtidos pressupondo uma taxa de 

avarias constante. O objetivo deste estudo foi o de verificar se os pressupostos definidos estavam 

corretos e calcular o indicador com o estimador adequado para uma amostra constituída pelos 

modelos B10M, B7R, CNG, NL12, O405GN e SPRINTER (A amostra contempla todas as viaturas 

de cada modelo).  

 

4.3.2 Modelo adotado 

 

 As viaturas foram agrupadas por modelos. Para cada modelo, as tipologias do serviço 

efetuado pelas viaturas, bem como as características técnicas das viaturas, consideraram-se 

semelhantes o que permitiu a seleção efetuada apenas por modelos. O MTBF foi calculado para cada 

modelo usando km como unidade de medida conforme ilustra a Figura 64. Os dados referem-se ao 

período compreendido entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016.  

 

 

Figura 64 - Modelo usado para calcular estudar MTBF 

Fonte: Própria 
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4.3.3 Metodologia 

 

 A metodologia adotada para calcular o MTBF seguiu os seguintes passos: aquisição 

de dados; verificação da tendência das avarias com teste de Laplace; cálculo do valor MTBF 

e respetivo limite mínimo. 

 

4.3.3.1 Desenvolvimento de rotinas em SQL e obtenção de dados pelo software  

 

 Para obter os dados foram necessários os seguintes procedimentos: 

  

 Cálculo do número de OT´s corretivas de avaria por modelo via software PHC; 

 Quilómetros percorridos por cada modelo; 

 Rotina em SQL para cálculo dos km para cada ocorrência (Anexo K). 

  

Tabela 16 - Resumo dos dados obtidos  

Marca Modelo Viaturas Avarias Km  

MAN CNG 15 1629 1.371.734 

MAN NL12 23 2381 2.345.260 

MERCEDES O405GN 6 451 379.869 

MERCEDES SPRINTER 8 479 819.056 

VOLVO B10M 10 689 509.581 

VOLVO B7R 2 247 215.147 

Fonte: Própria 

 

4.3.3.2 Verificação da tendência das avarias: Teste de Laplace 

 

 O teste de Laplace foi o procedimento usado para verificar se a sequência das avarias, 

faziam parte de um processo de acontecimentos aleatórios, independentes e identicamente 

distribuídas, constituindo um PPH e tendo, portanto, uma taxa de avarias constante.  
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4.3.4 Análise da tendência das avarias dos vários modelos 

 

4.3.4.1 Modelo B10M 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo B10M estão resumidos na Tabela 17. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se rejeita 

a hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. O 

MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

 

Tabela 17 - Valores MTBF: B10M 

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste -0.119 

Valor de prova 0,906 

Taxa de avarias 0,001352 

Limite inferior MTBF 694 

MTBF 740 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os km aquando das respetivas falhas é descrita 

pelo Gráfico 4. A análise gráfica indicia uma taxa de avarias decrescente, mas a análise 

analítica revela uma taxa constante. Foram analisados os dados mais atuais, entre janeiro e 

abril de 2017 que comprovaram a taxa de avarias constante. 

 

 

Gráfico 4 - Ordem das ocorrências Vs. Km: Modelo B10M  

Fonte: Própria 
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4.3.4.2 Modelo CNG 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo CNG estão resumidos na  Tabela 18. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se rejeita 

a hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. O 

MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

  

 Tabela 18 - Valores MTBF: CNG  

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste 1,196 

Valor de prova 0,232 

Taxa de avarias 0,001182 

Limite inferior MTBF 808 

MTBF 842 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os km aquando das respetivas falhas é descrita 

pelo Gráfico 5. A análise do gráfico aponta para uma taxa de avarias decrescente, mas a 

análise analítica demonstra uma taxa de avarias constante. Foram analisados os dados mais 

atuais, entre janeiro e abril de 2017 que comprovaram a taxa de avarias constante. 

 

 

Gráfico 5 - Ordem das ocorrências Vs. Km: Modelo CNG   

Fonte: Própria 
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4.3.4.3 Modelo NL12 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo NL12 estão resumidos na Tabela 19. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se rejeita a 

hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. O 

MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

 

Tabela 19 - Valores MTBF: Modelo NL12 

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste 1,216 

Valor de prova 0,224 

Taxa de avarias 0,001015 

Limite inferior MTBF 952 

MTBF 985 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os Km aquando das respetivas falhas é descrita 

pelo Gráfico 6. A fase final do gráfico aponta para uma taxa de avarias decrescente, mas a 

análise analítica demonstra uma taxa de avarias constante. Foram analisados os dados mais 

atuais, entre janeiro e abril de 2017 que comprovaram a taxa de avarias constante. 

 

 

Gráfico 6 - Ordem das avarias Vs. Km: NL12 

Fonte: Própria 
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4.3.4.4 O405GN 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo O405GN estão resumidos na Tabela 20. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se rejeita 

a hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. O 

MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

 

Tabela 20 - Valores MTBF: Modelo O405GN 

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste 0,996 

Valor de prova 0,319 

Taxa de avarias 0,001187 

Limite inferior MTBF 779 

MTBF 842 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os km aquando das respetivas avarias é descrita 

pelo Gráfico 7. A análise analítica comprova a análise gráfica. 

 

 

Gráfico 7 - Ordem das avarias Vs. Km: O405GN 

Fonte: Própria 
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4.3.4.5 Modelo SPRINTER 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo SPRINTER estão resumidos na Tabela 21. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se 

rejeita a hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. 

O MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

 

Tabela 21 - Valores MTBF: Modelo SPRINTER 

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste 1,530 

Valor de prova 0,126 

Taxa de avarias 0,000598 

Limite inferior MTBF 1551 

MTBF 1672 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os km aquando das respetivas falhas é descrita 

pelo Gráfico 8. A análise analítica comprova a análise gráfica.  

 

 

Gráfico 8 - Ordem das ocorrências Vs. Km: SPRINTER 

Fonte: Própria 
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4.3.4.6 Modelo B7R 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo CNG estão resumidos na Tabela 22. Como ZT  < 1,96 e VP  > 0,05 não se rejeita a 

hipótese nula H0, ou seja, assume-se a taxa de avarias constante e as ocorrências IID. O 

MTBF foi calculado pela equação (20) e o respetivo limite inferior, com intervalo de 

confiança de 95%, através da equação (21). 

 

Tabela 22 - Valores MTBF: Modelo B7R 

Parâmetros 
Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Valor estatístico do teste -0,214 

Valor de prova 0,830 

Taxa de avarias 0,001148 

Limite inferior MTBF 784 

MTBF 871 

Fonte: Própria 

 

 A relação entre a ordem das avarias e os km aquando das respetivas falhas é descrita 

pelo Gráfico 9. A análise gráfica aponta para uma taxa constante e a análise analítica 

comprova os resultados. 

 

 

Gráfico 9 - Ordem das ocorrências Vs. Km: Modelo B7R 

Fonte: Própria 
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4.4 Tendência da taxa de avarias: Modelo O405N2 [Viaturas adquiridas] 

 

4.4.1 Objetivo  

 

 Os TUB conscientes dos problemas da frota, e preocupados em satisfazer as 

necessidades dos clientes, adquiriram em 2016, aos STCP, 39 autocarros do modelo 

O405N2. A amostra usada foi de 33 autocarros (os restantes ainda não se encontravam ao 

serviço). 

   No estudo prévio realizado pela empresa, baseada nos custos financeiros das OT, no 

valor do custo por km, e no consumo das viaturas, a aquisição destes autocarros         

destinavam-se a aumentar a frota e a abater as seguintes viaturas do modelo O405:  243, 244, 

245, 246, 247, 248 e 249. 

 É objetivo deste estudo comparar a tendência da taxa de avarias das viaturas 

adquiridas com os modelos estudados anteriormente e verificar se a taxa de avarias das 

viaturas abatidas confirmam a opção estratégica delineada. 

 

4.4.2 Modelo adotado 

 

 Os dados das viaturas abatidas referem-se ao período de tempo entre 1 de janeiro de 

2015 e 31 de dezembro de 2016 e o estudo sobre a tendência das avarias foi considerada 

individualmente. 

 Para o cálculo da MTBF das viaturas adquiridas aos STCP usaram-se dados entre 1 

de janeiro e abril de 2017, pois só durante este período é que as viaturas estiveram todas ao 

serviço e durante 2016 sofreram paulatinamente muitas intervenções para as colocar em 

pleno funcionamento. 

 

 

Figura 65 - Modelo usado para calcular estudar MTBF 

Fonte: Própria 



94 

4.4.3 Análise da tendência das avarias 

 

 A metodologia adotada para obter os valores necessários aos cálculos da análise de 

tendência das avarias foi a mesma do ponto 4.3.3. 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas do 

modelo O405 e O405N2 estão resumidos na Tabela 23. O MTBF foi calculado pela equação 

(20). 

 

Tabela 23 - Comparação da taxa de avarias entre modelo O 405 e O 405N2 

Parâmetros 

Viaturas Modelo O405 

(243, 244,245,246,247,248,249) 

Período de análise 

[01.01.2015 – 31.12.2016] 

Viaturas Modelo O405N2 

Período de análise 

[01.01.2017 – 30.04.2017] 

Valor estatístico do teste  1,36; -0,70; -0,58; -0,50; 0,13; -1,39; 0,7 0,304 

MTBF 953; 1455, 1292; 836; 1181; 1451; 1431 1350 

Total de viaturas 7 33 

Fonte: Própria 

 

 Os autocarros abatidos contrariamente ao expetável apresentam uma taxa de avarias 

constante, mas elevados gastos de consumíveis e custos por km (TUB, Estudo - Frota TUB, 

2015/2016). A análise efetuada comprova que os autocarros adquiridos aos STCP tem um 

MTBF dos maiores da frota dos TUB. Esta evidencia levou à analise individual da tendencia 

de avarias de todas as viaturas não abtaidas e verificou-se a existencia de autocarros do 

mesmo modelo com taxa da avarias crescente e custos por km superiores. 

  

 

Gráfico 10 - Ordem das ocorrências Vs. Km: Modelo O405N2 

Fonte: Própria 

0

100

200

300

400

0 5000 10000 15000 20000 25000

O
rd

em
 d

as
 a

v
ar

ia
s

km

Ordem das avarias Vs. Ocorrências



95 

4.5 Impacto no MTBF provocado pelas avarias no sistema de carroçaria e chassis 

 

4.5.1 Objetivo 

 

 Tendo em conta a idade média da frota de 18 anos pretende-se averiguar qual o 

impacto sobre o MTBF das avarias de carroçaria e chassis. 

 

4.5.2 Modelo adotado 

 

 As viaturas foram agrupadas por modelos de acordo com os critérios definidos em 4.3.2 e 

4.4.2 e o MTBF foi calculado para cada modelo não se contabilizando as avarias de carroçarias e 

chassis. 

 

 

Figura 66 - Modelo usado para calcular MTBF 

Fonte: Própria 

  

4.5.3 Metodologia 

 

 A metodologia usada foi igual à dos pontos anteriores. Há apenas a considerar um 

desenvolvimento específico de uma rotina em SQL para determinar excluir as intervenções 

na carroçaria e no chassis (Anexo L). 
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4.5.4 Análise da tendência das avarias 
  

 Apresenta-se na Tabela 24 os resultados obtidos eliminando todas as avarias de 

chassis e carroçaria. 

 

Tabela 24 - Resumo de análise tendência das avarias sem considerar chassis e carroçaria 

MODELO 

MTBF 

Todas OT’s  

Todas as OT´s exceto 

por avaria na carroçaria 

e chassis 

Variação (%) Tendência 

CNG 842 936 11,16 Constante 

NL12 985 1120 13,71 Constante 

O405GN 842 1038 23,38 Constante 

SPRINTER 1678 1812 7.99 Constante 

B10M 740 969 30,95 Constante 

B7R 871 931 6,89 Constante 

Fonte: Própria 

 

 Verificou-se um aumento médio do MTBF de 15.66%, e a tendência da taxa de 

avarias não sofreu alterações. No ponto seguinte é realizado um estudo para averiguar quais 

os sistemas que mais contribuem para a paragem das viaturas. 

 

4.6 Localização das avarias (sistema) 

 

4.6.1 Objetivo 

 

 Como referido anteriormente todas as reparações estão associadas ao trinómio 

sistema-subsistema-órgão. Pretende-se com este estudo aferir qual a localização das avarias, 

em termos de sistema, que mais condiciona a paragem das viaturas, para estabelecer planos 

futuros adequados de manutenção preventiva. 

 

4.6.2 Modelo adotado 

  

 As viaturas foram agrupadas por modelos e para cada um deles foi contabilizado o 

número de corretivas de avaria por local de intervenção (sistema). 
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Figura 67 - Modelo usado para verificar os sistemas que mais influenciam paragens de viaturas 

Fonte: Própria 

 

4.6.3 Metodologia 

 

 A metodologia adotada consistiu em contabilizar o total de corretivas por sistema 

para cada modelo de viatura. Aplicou-se a análise ABC para identificar a classe A das avarias 

mais significativas. 

 

4.6.4 Análise dos dados 

 

 Os resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Sistemas mais representativos nas avarias 

Modelo Sistemas mais afetados [Classe A: Análise ABC] 

CNG Sistema elétrico [32.28%], Motor [56.76%], Travagem [73.17%] 

NL12 Sistema elétrico [33,12%], Motor [58.38%], Carroçaria [72,17%] 

O405GN Sistema elétrico [31,02%], Motor [52.11%], Carroçaria [71,46%] 

SPRINTER Sistema elétrico [54,68%], Travagem [65.82%], Suspensão [76,20%] 

B10M Sistema elétrico [28.85%], Motor [50.52%], Travagem [65.07%], Carroçaria [75.05%] 

B7R Sistema elétrico [42.54%], Motor [71.64%] 

Fonte: Própria 
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4.7 Tempos de imobilização por sistema  

 

4.7.1 Objetivo 

 

 Verificar qual dos sistemas mais influencia a duração da paragem das viaturas e 

comparar os resultados obtidos com os valores da tabela anterior sobre a localização das 

mesmas. 

 

4.7.2 Modelo adotado 

 

 O modelo seguido está resumido da figura que se segue. 

 

 

Figura 68 - Tempo de intervenções Vs. Sistemas que mais influenciam paragem das viaturas 

Fonte: Própria 

 

4.7.3 Metodologia 

 

 A metodologia limitou-se à análise dos valores provenientes do GMAC - Controlo. 

 

4.7.4 Análise dos dados 

 

 A percentagem de tempo das reparações ao motor atinge 59,55 % do tempo total 

gasto nas reparações, seguido do sistema elétrico com 12,55%. A carroçaria representa 

11,53% e o sistema de travagem 4,47%. Estes dados evidenciam que apesar das reparações 

ao motor serem em menor quantidade que as avarias elétricas, o facto é que consomem cerca 

de 60% do tempo total das reparações.  
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4.8 Evolução das avarias corretivas 

 

4.8.1 Objetivo 

 

 Pretende-se analisar a evolução e os picos das avarias corretivas durante os anos de 

2015 e 2016. 

 

4.8.2 Modelo adotado 

 

 
Figura 69 - Modelo adotado para analisar a evolução das avarias corretivas 

Fonte: Própria 

 

4.8.3 Metodologia 

 

 Com base na hora de participação das avarias e nos mapas do GMAC - Indicadores 

foi analisada a evolução mensal das avarias corretivas em 2015 e 2016 

 

4.8.4 Análise dos dados 

 

 Depois de recolhidos os dados verificou-se que o volume das avarias aumentou 

7,17% de 2015 para 2016.  
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 Figura 70 - Evolução mensal das avarias entre 2015 e 2016  

Fonte: Própria 

 

 Analisadas as horas de participação das avarias durante 2015 e 2016 verifica-se que 

25 % das avarias ocorrem entre as 19:00 h e as 04:00 h. 

 

Tabela 26 - participação de avarias por horas 

Horas Total de avarias Horas Total de avarias 

[00:00 - 00:59] 150 [13:00 - 13:59] 539 

[01:00 - 01:59] 5 [14:00 - 14:59] 753 

[04:00 - 04:59] 4 [15:00 - 15:59] 617 

[05:00 - 05:59] 200 [16:00 - 16:59] 455 

[06:00 - 06:59] 587 [17:00 - 17:59] 373 

[07:00 - 07:59] 657 [18:00 - 18:59] 378 

[08:00 - 08:59] 804 [19:00 - 19:59] 476 

[09:00 - 09:59] 981 [20:00 - 20:59] 946 

[10:00 - 10:59] 562 [21:00 - 21:59] 949 

[11:00 - 11:59] 489 [22:00 - 22:59] 78 

[12:00 - 12:59] 488 [23:00 - 23:59] 114 

Fonte: Própria 
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4.9 Manutenção corretiva Vs. Manutenção preventiva 

 

4.9.1 Objetivo 
 

 Foi objetivo deste estudo analisar a percentagem de manutenções preventivas em 

relação às corretivas entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. 

 

4.9.2 Modelo adotado 
 

 Pretende-se com este analisar a percentagem de manutenções preventivas em relação 

às corretivas. 

 

 

Figura 71 - Modelo adotado: Manutenção preventiva Vs. Corretiva 

Fonte: Própria 

 

4.9.3 Análise de dados 
 

 A análise dos dados demonstra que as manutenções preventivas são muito inferiores 

às manutenções corretivas. Estes resultados espelham a realidade pois as preventivas nos 

TUB resumem-se às revisões, inspeções, lubrificações e substituição de componentes 

ocasionais. 
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Figura 72 - Manutenção corretiva Vs. Preventiva 

Fonte: Própria 

 

 Também se verificou que da totalidade de avarias reportadas 7% não se confirmaram, 

traduzindo-se em custos desnecessários relacionados com a substituição da viatura e 

encargos com motoristas. 

  

 

Figura 73 - Avarias não confirmadas 

Fonte: Própria 

   

 

4.10 Ação benchmarking: MTBF 

 

4.10.1 Objetivo 

 

 Pretende-se com este estudo comparar o valor médio do MTBF da frota dos TUB 

com outros operadores, com a finalidade de posicionar a empresa no contexto nacional. 

 

10%

90%

Manutenção preventiva Vs. Corretiva

Preventivas Corretivas

7%

93%

Avarias não confirmadas

Não confirmada Corrretivas



103 

4.10.2 Metodologia 

 

 A metodologia adotada consistiu em assumir para todos os operadores envolvidos 

uma taxa de avaria constante no sentido de garantir que todos os dados recebidos sejam 

calculados da mesma forma. 

 

4.10.3 Análise comparativa MTBF  

 

 Pela análise da tabela verificou-se que os TUB apresentam os valores mais baixo de 

MTBF. Há também que esclarecer que o tipo de serviço dos restantes operadores (urbano, 

interurbano, expresso, etc.) não é idêntico aos realizados pelos TUB (Urbano). 

 

Tabela 27 - Comparação MTBF entre empresas 

Empresa Avarias corretivas Km efetuados MTBF 

TUB 10.663 11.313.450 1061 

STCP 

Não enviaram elementos 

CARRIS 

TRANSDEV 5.606 31.982.352 5.705 

BARREIRO    

ARRIVA [Guimarães / Famalicão] 519 11.033.000 21.258 

Horários do funchal A empresa não cedeu os dados 

Fonte: fonte própria 

 

4.11 Estudos de substituição preventiva de componentes 
 

4.11.1 Objetivo 
  

 Com este estudo pretende-se iniciar a substituição preventiva de componentes. Os travões 

foram o componente selecionado e a decisão de substituir preventivamente este tipo de componentes 

foi com o objetivo de aumentar a segurança dos clientes e diminuir as ocorrências devido ao modo 

de falha associado. 
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4.11.2 Modelo adotado 

 

 Foram selecionadas viaturas como mesmo percurso e grupo de motoristas. Os 

motoristas conduzem sempre a mesma viatura durante os dias uteis. Os materiais de reserva 

foram adquiridos ao mesmo fornecedor e a marca do sobressalente foi mantida em todas as 

substituições. As viaturas escolhidas foram a 286 e 287 e circulam diariamente na linha n.º 

94 - Ponte Pedrinha - Montélios. 

 

 

Figura 74 - Modelo adotado para cálculo da periocidade ótima de substituição componentes 

Fonte: PHC CS ENTERPRISE 20 

 

4.11.3 Metodologia 
  

 Para obter os dados necessários ao cálculo da quilometragem ótima de substituição 

dos componentes foram necessários os seguintes procedimentos: 

 

 Determinação das avarias e respetivas preventivas referentes a cada modo de 

falha; 

 Verificação se as avarias correspondem a um Processo Poisson Homogéneo; 

 Calculo dos parâmetros β e η da lei de Weibull e da periocidade ótima de 

substituição. 
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4.12 Cálculo periocidade ótima substituição preventiva de componentes  

 

4.12.1 Características gerais do percurso 

 

 Os dados mais relevantes para realização deste estudo tendo em consideração o 

modelo adotado podem-se consultar na tabela seguinte. 

 

Tabela 28 - Características gerais do percurso 

Componentes: S.TRV.0001.002 (calço travão frente) e S.TRV.0001.003 (Calço travão trás) 

Linha: 94 Tipologia: semiurbano Tempo percurso (min): 30 Km: 4.95 

Custo falha: 150 €  Custo preventiva: 50 €  

 

Fonte: Própria 

 

4.12.2 Calço de travões frente 

 

 Na tabela seguinte estão descritos momentos das avarias, calculados em dias e em km, 

tendo como referencia 01 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2017. 

 

Tabela 29 - Avarias: Travões frente 

Viatura Data da avaria Documento Km decorridos Dias decorridos 

286 08.01.2016 Ordem de tralho n.º 7488/2016 52449 372 
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(continuação) 

286 04.10.2016 Ordem de tralho n.º 13319/2016 92532 642 

286 30.04.2017 Dados finais 128999 850 

287 10.08.2015 Ordem de tralho n.º 4491/2016 32212 221 

287 23.02.2016 Ordem de tralho n.º 8599/2016 70451 418 

287 06.02.2107 Ordem de tralho n.º 12239/2016 97951 587 

287 30.04.2017 Dados finais 133238 850 

Fonte: Própria 

 

  Cálculos com unidade de medida em km 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas 

apresentados na Tabela 29, permitem não rejeitar a hipótese nula H0, ou seja, assumir a taxa 

de avarias constante e as ocorrências IID (ZT = 0,48; VP= 0,63;  ZT  < 1,96 e VP  > 0,05). 

Podemos desta forma aplicar a distribuição de Weibull. 

 Depois de calculados os tempos completos e incompletos, obteve-se iterativamente 

pelo método de máxima verosimilhança os parâmetros da distribuição de Weibull. Todos os 

parâmetros calculados estão em km com exceção do fator de forma cuja unidade de medida 

é adimensional. 

 

Tabela 30 - Parâmetros distribuição Weibull (km): Travões frente 

Parâmetros Valores 

Fator de forma 6,09 

Vida característica 46030,58 

Média 43017,67 

Variância 54044992,12 

Desvio padrão 7351,53 

 Fonte: Própria 

 

 Como Fator de forma é significativamente superior a 1 estão reunidos os 

pressupostos necessários para a substituição preventiva. Para o valor mínimo da equação 

(31) obteve-se o resultado 35.666 km. 
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  Cálculos com unidade de medida em dias 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas 

apresentados na Tabela 29, permitem não rejeitar a hipótese nula H0, ou seja, assumir a taxa 

de avarias constante e as ocorrências IID (ZT = 0,38; VP= 0,71;  ZT  < 1,96 e VP  > 0,05). 

Podemos desta forma aplicar a distribuição de Weibull. 

 Depois de calculados os tempos completos e incompletos, obteve-se iterativamente 

pelo método de máxima verosimilhança os parâmetros da distribuição de Weibull. Todos os 

parâmetros calculados estão em km com exceção do fator de forma cuja unidade de medida 

é adimensional. 

 

Tabela 31 - Parâmetros distribuição Weibull (dias): Travões frente 

Parâmetros Valores 

Fator de forma 4,87 

Vida característica 312,13 

Média 286,17 

Variância 4500,77 

Desvio padrão 67,09 

Fonte: Própria 

  

 Como Fator de forma é significativamente superior a 1 estão reunidos os 

pressupostos necessários para a substituição preventiva. Para o valor mínimo da equação 

(31) obteve-se o resultado 183 dias. 

 

4.12.3 Calços de travão trás 

 

 Na tabela seguinte estão descritos os momentos das avarias, calculados em dias e em km, 

tendo como referencia 01 de janeiro de 2015 e 30 de abril de 2017. 
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Tabela 32 - Momentos das avarias: Travões trás 

Viatura Data da avaria Documento Km decorridos Dias decorridos 

286 04.11.2015 Ordem de tralho n.º 6168/2015 42343 307 

286 25.01.2016 Ordem de tralho n.º 7857/2016 55726 389 

286 23.05.2016 Ordem de tralho n.º 10615 / 2016 74467 508 

286 30.09.2017 Ordem de tralho n.º 13266 / 2016 92013 638 

286 28.12.2016 Ordem de tralho n.º 15115 / 2016 107295 727 

286 30.04.2017 Dados finais 128911 850 

287 10.08.2015 Ordem de tralho n.º 4491/2016 32212 221 

287 23.02.2016 Ordem de tralho n.º 8599/2016 70451 418 

287 10.08.2106 Ordem de tralho n.º 12239/2016 97951 587 

287 30.04.2017 Dados finais 133238 850 

Fonte: Própria 

 

 Cálculos com unidade de medida em km 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas 

apresentados na Tabela 32, permitem não rejeitar a hipótese nula H0, ou seja, assumir a taxa 

de avarias constante e as ocorrências IID (ZT = 0,45; VP= 0,65;  ZT  < 1,96 e VP  > 0,05). 

Podemos desta forma aplicar a distribuição de Weibull. 

 Depois de calculados os tempos completos e incompletos, obteve-se iterativamente 

pelo método de máxima verosimilhança os parâmetros da distribuição de Weibull. Todos os 

parâmetros calculados estão em km com exceção do fator de forma cuja unidade de medida 

é adimensional. 

Tabela 33 - Parâmetros distribuição Weibull (km): Travões trás 

Parâmetros Valores 

Fator de forma 2,8 

Vida característica 31684,91 

Média 28213,97 

Variância 118966701,8 

Desvio padrão 10907,19 

 Fonte: Própria 
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 Como Fator de forma é significativamente superior a 1 estão reunidos os 

pressupostos necessários para a substituição preventiva. Para o valor mínimo da equação 

(31) obteve-se o resultado 17.306 km. 

 

  Cálculos com unidade de medida em dias 

 

 Os resultados do teste de Laplace a partir dos dados das avarias das viaturas 

apresentados na Tabela 32, permitem não rejeitar a hipótese nula H0, ou seja, assumir a taxa 

de avarias constante e as ocorrências IID (ZT = 0,57; VP= 0,57;  ZT  < 1,96 e VP  > 0,05). 

Podemos desta forma aplicar a distribuição de Weibull. 

 Depois de calculados os tempos completos e incompletos, obteve-se iterativamente 

pelo método de máxima verosimilhança os parâmetros da distribuição de Weibull. Todos os 

parâmetros calculados estão em km com exceção do fator de forma cuja unidade de medida 

é adimensional. 

 

Tabela 34 - Parâmetros distribuição Weibull (dias): Travões trás 

Parâmetros Valores 

Fator de forma 2,43 

Vida característica 208,76 

Média 185,12 

Variância 6584,39 

Desvio padrão 81,14 

 Fonte: Própria 

 

 Como Fator de forma é significativamente superior a 1 estão reunidos os 

pressupostos necessários para a substituição preventiva. Para o valor mínimo da equação 

(31) obteve-se o resultado 138 dias. 

 

4.13 Custos financeiros das OT’s 
 

4.13.1 Objetivo 
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 Com este estudo pretende-se averiguar qual a repartição de custos na manutenção 

referente a encargos com mão-de-obra, subcontratação e materiais. 

 

4.13.2 Modelo adotado e metodologia 
 

 Os dados foram obtidos pela consulta do mapa GMAC-custos financeiros entre 

janeiro de 2015 e dezembro de 2016. 

 

 

Figura 75 - Modelo para analisar custos financeiros 

Fonte: Própria 

 

4.13.3 Dados obtidos 
 

 Os resultados obtidos podem ser verificados na Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Custos financeiros 

Item Custo (Euro) % 

Mão-de-obra 642.226,09 39,88 

Peças 663.514,93 41,20 

Subcontratação 304.586,06 18,91 

Total 1.695.865,23 100 

Fonte: Própria 
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 Constata-se um desequilíbrio de custos, pois ideal é a repartição de 33% por cada um dos 

itens. Neste caso há necessidade de diminuir o custo de mão-de-obra e aumentar os serviços externos 

de subcontratação. Desta forma permite que haja uma redução das tarefas internas por força da 

subcontratação para conduzir a empresa para ações de planeamento das atividades preventivas com 

benefícios a médio prazo.  

 

4.14 Tempos de manutenção 
 

4.14.1 Objetivo 

 

 Foi objetivo deste estudo analisar os tempos de manutenção, nomeadamente os 

tempos de espera, de reparação e de logística e relação com a disponibilidade. 

 . 

4.14.2 Modelo adotado  
 

 Os objetivos traçados no ponto anterior estão subjugados a um modelo que se 

descreve na Figura 76.  

 

Figura 76 - Tempos de manutenção Vs. Disponibilidade 

Fonte: Própria 

4.14.3 Metodologia  

 

 Para analisar os tempos de manutenção e a disponibilidade foram usados mapas 

existentes no GMAC entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. 

 

4.14.4 Dados obtidos 
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 Na tabela seguinte podemos observar os tempos de espera, de reparação e de logística 

para 2015 e 2016. 

 
 

Tabela 36 - Tempos de manutenção 

2015 TE (h) TR (h) TL (h)  2016 TE (h) TR (h) TL (h) 

jan 4463 1599 8847  jan 4132 1342 8315 

fev 4209 1954 13417  fev 3502 1303 8756 

mar 3289 2381 18365  mar 6525 1568 6329 

abr 3960 1398 7948  abr 3943 1300 8723 

mai 5673 1560 6755  mai 4629 1472 11454 

jun 4459 1716 9595  jun 3858 1436 11264 

jul 4255 1628 9595  jul 7026 1196 12202 

ago 4034 1222 9787  ago 7480 1336 11459 

set 3379 1917 19008  set 3452 1624 8534 

out 8309 1529 8696  out 4131 1251 6807 

nov 4947 4550 14916  nov 4236 1381 7032 

dez 5208 1201 8285  dez 3570 999 4413 

Média 4682 1887 11571  Dez 4707 1351 8774 

Fonte: Própria 

 

 Através da análise dos dados verificou-se que o tempo total de manutenção decresceu 

de 2015 para 2016. Contudo, e apesar desse decréscimo, o tempo de logística e de espera 

continuaram elevados rondando o tempo médio de espera em cerca de 02:00h. 

 O tempo de logística elevado e o tempo de espera refletem-se na disponibilidade. O 

tempo de logística está relacionado com a gestão de stocks e o de espera com os recursos 

humanos existentes. A degradação na disponibilidade pelo incremento do tempo de logística 

em relação ao tempo de espera e de reparação é dos 94% para os 76%. 
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4.15 Prazo de entrega dos materiais requisitados 

 

4.15.1 Objetivos 

 

 Foi objetivo destes estudos analisar o prazo médio de entrega dos materiais entre 

janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. 

 

4.15.2 Modelo adotado  

 

 Os objetivos traçados no ponto anterior estão subjugados a um modelo que se 

descreve na figura seguinte. 

 

Figura 77 - Modelo adotado para calcular a média de entrega dos materiais 

  Fonte: Própria 

 

4.15.3 Metodologia 

 

 Para obter os dados necessários para este estudo foi implementada uma rotina em 

SQL (Anexo M). 

 

4.15.4 Análise dados 

  

 Após processar os dados verificou-se um prazo médio de entrega de 7 dias e o nível 

da satisfação dos pedidos da manutenção ao armazém foi de 70% em 2015 e 73% em 2016. 

Estes valores estão alinhados com os tempos de logística apresentados no ponto 4.12 
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Capítulo 5 – Conclusões e trabalhos futuros 

 

5.1 Conclusões  

 

 Os Transportes Urbanos de Braga têm uma ferramenta de software robusta apoiada 

nas ordens de trabalho que permite obter dados fiáveis no âmbito da inteligência operacional. 

Indicam-se as conclusões dos estudos realizados: 

 

 Politicas de manutenção preventiva 

 

  Os estudos efetuados demonstraram que as políticas de manutenção preventiva 

existentes, apesar de diminutas, originam taxas de avarias com tendência constante: A taxa 

de avarias em todos os modelos da frota é constante, com exceção no modelo O 405 (viaturas 

não abatidas) que apresenta uma taxa de avarias crescente. As viaturas deste modelo devem 

ser alvo de estudo aprofundado na área da manutenção preventiva. 

 A situação exposta no parágrafo anterior é bem evidente quando se compara a 

percentagem de corretivas em relação às preventivas. As manutenções preventivas apenas 

representam 10% das intervenções. Este valor reflete a realidade sobre as políticas de 

manutenção adotadas pela empresa que assenta sobretudo numa politica de manutenção 

corretiva. As ações preventivas limitam-se a lubrificações, inspeções, revisões, e 

ocasionalmente a substituição preventiva de componentes quando ocorrem no âmbito das 

revisões.  

 A riqueza dos elementos proporcionados pelas OT’s, permite estabelecer programas 

de manutenção adequados, tendo em conta a idade das viaturas, e os sistemas que mais 

paralelizações causam na frota (elétrico, motor, travões e carroçaria). Propõe-se desta forma 

programas de manutenção preventiva adequados, acompanhados de uma ficha de 

manutenção preventiva viatura, de forma a efetuar registos fidedignos para atuar em 

conformidade. 

 

Recomendação: Implementação manutenção preventiva sistemática com algum apoio 

manutenção condicionada. 
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 Tempos de manutenção 

 

 Os tempos de manutenção analisados permitem concluir que os tempos de reparação 

são ajustados e demonstram o bom desempenho dos interventores face ao estado da frota e 

ao número de avarias recebidas. 

 O tempo de espera médio manteve-se praticamente constante em 2015 e 2016, apesar 

do aumento da idade da frota e do número de km percorridos em 2016. No entanto, os tempos 

são elevados e refletem a insuficiência de recursos humanos na manutenção. 

 Os tempos de logística refletem a capacidade de fornecimento de peças no menor 

espaço de tempo possível. A influência destes tempos na disponibilidade degrada o valor da 

mesma em cerca de 18%. 

 Estes factos só são contrariados devido à elevada frota de reserva que atinge valores 

de 48 viaturas em relação ao pico máximo de utilização de viaturas por dia. 

 Com o objetivo de reduzir os tempos de espera propõe-se uma equipa constituída por 

2 mecânicos e 1 eletricista para o período noturno, invertendo o paradigma da manutenção 

nos TUB, insuficiente no período noturno, de forma a garantir uma reparação mais rápida 

para intervenções mais simples, proporcionando uma maior disponibilidade para as viaturas 

que iniciam o serviço às 5:00. 

 

 Gestão de stocks 

 

 Os tempos media de espera por pedidos de material ao armazém rondam os 7 dias e 

o nível de satisfação dos clientes (interventores) aos pedidos efetuados no armazém é cerca 

de 70%.  

 Propõe-se seguir as sugestões da política de gestão automática de stocks conciliada 

com material à consignação com o objetivo de melhorar os tempos de manutenção e a 

disponibilidade.  

 É necessário estabelecer parcerias com fornecedores, eliminar as encomendas 

parciais, controlar os prazos das encomendas, e efetuar anualmente a avaliação aos 

fornecedores da classe A da análise ABC.  
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 Substituição preventiva de componentes 

 

 A substituição preventiva de componentes é confinada à substituição de filtros nas 

revisões das viaturas. O estudo apresentado pretende dar o pontapé de saída para mais 

estudos no mesmo âmbito com o objetivo de obter melhores resultados a curto prazo. 

 

 Outros aspetos 

 

 Triagem de viaturas: propõe-se alterar o procedimento de decisão de imobilização 

de viaturas, que atualmente está sobre alçada do Departamento de Exploração, para a área 

da manutenção ou através da formação de uma equipa mista formada por colaboradores dos 

dois departamentos. Pretende-se desta forma uma aproximação entre o motorista e a oficina 

para com o objetivo de reduzir o número de pedidos de intervenção com avarias não 

confirmadas e esclarecer com os condutores detalhes que possam conduzir a um diagnóstico 

mais rápido. 

 

 Parqueamento de viaturas: parquear as viaturas no mesmo local para permitir 

através de uma inspeção visual verificar derrames de provocados por fugas de combustível 

ou lubrificantes e recorrer à manutenção de 1.º nível por parte dos motoristas; 

 

5.2 Trabalhos futuros 

 

 Elaboração de árvore de análise de falhas; 

 Elaboração de listas de troubleshooting para diminuir tempos de diagnóstico; 

 Elaboração de estudos para observar o efeito de várias variáveis no 

comportamento da fiabilidade (PHM); 

 Informatização do PI para garantir ainda mais rigor na informação. A ideia 

passa por implementar uma aplicação móvel que permita aos motoristas 

participar a avaria. O pedido de intervenção pode ou não da origem a uma OT 

depois da análise do encarregado da oficina que entrará também em contacto 

com o motorista. 
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Figura 78 - Informatização PI 
 

 Inteligência operacional: os elementos proporcionados pelo GMAC na área da 

inteligência operacional podem otimizar o mixing da corretiva e preventiva, 

obtendo-se desta forma o mínimo custo desejado. 
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ANEXO A: Procedimento manutenção das viaturas 
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ANEXO B: Pedido de intervenção 
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ANEXO C: Exemplo de OT 
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ANEXO D: Listagem de sistema-subsistema-órgão 
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ANEXO E: Requisição ao Armazém 
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ANEXO F: Encomenda a fornecedor 
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ANEXO G1: Listagem oficial da frota 
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ANEXO G2: Mapa requisições pendentes 
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ANEXO G3: Mapa detalhado da OT 
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ANEXO G4: Mapa tempos funcionários 
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ANEXO G5: Mapa viaturas imobilizadas 
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ANEXO G6: Mapa tipo de manutenções 
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ANEXO G7: Mapa Balanço da oficina 
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ANEXO G8: Mapa análise de atestos 
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ANEXO H1: MDBF viaturas 
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ANEXO H2: Tempos de manutenção 
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ANEXO H3: Disponibilidade da frota 
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ANEXO I: Listagens GMAC - Financeiro 
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ANEXO J1: Mapa consumos por modelo 
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ANEXO J2: Plano IPO 
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ANEXO K: Rotina SQL -Cálculo dos km para cada ocorrência 

 

-- ------------------------------------------------------------------ 
-- Analise .: Kms das ocorrências 
-- Autor ...: Francisco Vilaça 
-- .........: JAN 2017 - Criação 
-- ------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
--- / Declaração de variáveis 
---------------------------------------------------------------------------- 
  
declare @nstipoman      as varchar(67) 
declare @nsmodelo       as varchar(20) 
declare @datai        as datetime 
declare @dataf        as datetime 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
--- / Afetação de variáveis 
---------------------------------------------------------------------------- 
set @nstipoman    = 'CA%' 
set @datai      = '20150101' 
set @dataf      = '20161231' 
set @nsmodelo     = 'CNG' 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- / Tabela com o Registo Km 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
--Tabela física para ser mais rápido 
--Apagamos a tabela temporária 
 IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#nskmsperc', 'U') IS NOT NULL 
   DROP TABLE #nskmsperc ; 
 
 create table #nskmsperc 
    (     fref        varchar(20), 
          nofrota     varchar(12), 
          dataobra    datetime, 
          kms         numeric(20,0)  
    ) 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- /Indexamos a tabela 
---------------------------------------------------------------------------- 
 CREATE CLUSTERED INDEX idx_nskmsperc ON #nskmsperc (fref,dataobra) 
 
       
 BEGIN 
 
   insert into #nskmsperc 
 
            select  
            bo.fref,  
            va.nofrota,  
            bo.dataobra,  
            bi.qtt 
            from bo (nolock) 
            inner join bi (nolock) on bi.bostamp = bo.bostamp 
            inner join va (nolock) on va.fref = bo.fref 
            where bo.ndos = 223 
            and upper(va.modelo) like UPPER(@nsmodelo) 
            and bo.dataobra < @dataf 
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 END 
       
       
---------------------------------------------------------------------------- 
-- / Tabela com as Viaturas e OT's 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 declare @nsviat as table 
 (       nrfrota   varchar(12), 
            viatura         varchar(20), 
            matricula  varchar(20), 
            marca   varchar(20), 
            modelo          varchar(20), 
            periodo         varchar(30), 
            otdescricao  varchar(100), 
            dataot          datetime, 
            tipomanut  varchar(67), 
            kmsacdataOT  numeric(20,0), 
   kmsacdatai  numeric(20,0) 
      ) 
       
  BEGIN  
       
            insert into @nsviat 
 
            select  
            va.nofrota as nrfrota, 
            va.fref as viatura, 
            va.matricula as matricula, 
            UPPER(va.marca) as Marca, 
            upper(va.modelo) as modelo,  
            CONVERT(varchar(10),@datai,104) + ' a ' + 
CONVERT(varchar(10),@dataf,104) as periodo, 
            'otdescricao'     = convert(varchar(100), 
                                     rtrim(bo.nmdos) + ' Nr ' + STR(bo.obrano,10)), 
            bo.dataobra as DataOT, 
            bo.trab3 as tipomanut, 
            'kmsacdataOT' = CONVERT(numeric(20,0), 
                               isnull((select sum(a.kms) 
                                           from #nskmsperc a  
                                           where a.fref = va.fref 
                                           and a.dataobra <= bo.dataobra),0) ), 
 
   'kmsacdatai' = CONVERT(numeric(20,0), 
                               isnull((select sum(a.kms) 
                                           from #nskmsperc a  
                                           where a.fref = va.fref 
                                           and a.dataobra <= @datai),0) ) 
 
            from bo (nolock) 
            inner join va (nolock) on va.fref = bo.fref 
            where bo.ndos = 100 
            and ( bo.dataobra between @datai and @dataf ) 
            and UPPER(rtrim(bo.trab3)) like @nstipoman 
            and va.modelo like rtrim(@nsmodelo) 
            and   (bo.fref not like '5%' and bo.fref not like '100%' and bo.fref not 
like '8%') 
            order by nrfrota, DataOT asc 
             
  END  
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---------------------------------------------------------------------------- 
-- // Query final para dar resultados 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
  select 
   r.nrfrota, 
   r.viatura, 
   r.matricula, 
   r.marca, 
   r.modelo,  
   r.periodo, 
   r.otdescricao, 
   r.dataot, 
   r.tipomanut, 
   r.kmsacdataOT, 
   r.kmsacdatai, 
 
   'KmsPerc' = convert(numeric(20,0), 
      case when kmsacdataOT = kmsacdatai then 1 
      else kmsacdataOT - kmsacdatai END) 
 
  from @nsviat r 
   
  order by KmsPerc, r.dataot,r.nrfrota asc 
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ANEXO L: Rotina SQL - Exclusão de avarias de chassis e carroçaria  

 

-- ------------------------------------------------------------------ 
-- Analise .: kms das avarias, não considerando chassis e carroçaria 
-- Autor ...: Francisco Vilaça 
-- .........: JAN 2017 - Criação 
-- .........: 
-- ------------------------------------------------------------------ 
 
  
---------------------------------------------------------------------------- 
---  Declaração de variáveis 
---------------------------------------------------------------------------- 
  
declare @nstipoman      as varchar(67) 
declare @nsmodelo       as varchar(20) 
declare @nsdatai        as datetime 
declare @nsdataf        as datetime 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
---  Afetação de variáveis 
---------------------------------------------------------------------------- 
set @nstipoman    = 'CA%' 
set @nsdatai      = '20150101' 
set @nsdataf      = '20161231' 
set @nsmodelo     = 'SPRINTER' 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- / Tabela com o Registo Km 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
--Tabela física para ser mais rpido 
--Apagamos a tabela temporaria 
 IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#nskmsperc', 'U') IS NOT NULL 
   DROP TABLE #nskmsperc ; 
 
 create table #nskmsperc 
    (     fref        varchar(20), 
          nofrota     varchar(12), 
          dataobra    datetime, 
          kms         numeric(20,0)  
    ) 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- /Indexamos a tabela 
---------------------------------------------------------------------------- 
 CREATE CLUSTERED INDEX idx_nskmsperc ON #nskmsperc (fref,dataobra) 
 
       
 BEGIN 
 
   insert into #nskmsperc 
 
            select  
            bo.fref,  
            va.nofrota,  
            bo.dataobra,  
            bi.qtt 
            from bo (nolock) 
            inner join bi (nolock) on bi.bostamp = bo.bostamp 
            inner join va (nolock) on va.fref = bo.fref 
            where bo.ndos = 223 
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            and upper(va.modelo) like UPPER(@nsmodelo) 
            and bo.dataobra < @nsdataf 
 
 END 
       
       
---------------------------------------------------------------------------- 
-- / Tabela com as Viaturas e OT's 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 declare @nsviat as table 
 (       nrfrota   varchar(12), 
            viatura         varchar(20), 
            matricula  varchar(20), 
            marca   varchar(20), 
            modelo          varchar(20), 
            periodo         varchar(30), 
            otdescricao  varchar(100), 
            dataot          datetime, 
            tipomanut  varchar(67), 
            kmsacdataOT  numeric(20,0), 
   sistema   varchar(150), 
   kmsacdatai  numeric(20,0) 
      ) 
       
  BEGIN  
       
            insert into @nsviat 
 
            select  
            va.nofrota as nrfrota, 
            va.fref as viatura, 
            va.matricula as matricula, 
            UPPER(va.marca) as Marca, 
            upper(va.modelo) as modelo,  
            CONVERT(varchar(10),@nsdatai,104) + ' a ' + 
CONVERT(varchar(10),@nsdataf,104) as periodo, 
            'otdescricao'     = convert(varchar(100), 
                                     rtrim(bo.nmdos) + ' Nr ' + STR(bo.obrano,10)), 
            bo.dataobra as DataOT, 
            bo.trab3 as tipomanut, 
            'kmsacdataOT' = CONVERT(numeric(20,0), 
                               isnull((select sum(a.kms) 
                                           from #nskmsperc a  
                                           where a.fref = va.fref 
                                           and a.dataobra <= bo.dataobra),0) ), 
 
         'sistema' = isnull((select top 1 (left (a.lobs,2))  
               from bi a(nolock) 
      inner join bo b (nolock) on a.bostamp = 
b.bostamp 
      inner Join bi2 (nolock) on bi2.bi2stamp = 
a.bistamp 
      where b.ndos = 100 and bo.bostamp = 
b.bostamp 
      order by bi2.u_nshorai desc ),'XX'), 
 
   'kmsacdatai' = CONVERT(numeric(20,0), 
                               isnull((select sum(a.kms) 
                                           from #nskmsperc a  
                                           where a.fref = va.fref 
                                           and a.dataobra <= @nsdatai),0) ) 
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            from bo (nolock) 
            inner join va (nolock) on va.fref = bo.fref 
            where bo.ndos = 100 
            and ( bo.dataobra between @nsdatai and @nsdataf ) 
            and UPPER(rtrim(bo.trab3)) like @nstipoman 
            and va.modelo like rtrim(@nsmodelo) 
            and   (bo.fref not like '5%' and bo.fref not like '100%' and bo.fref not 
like '8%') 
            order by nrfrota, DataOT asc 
             
  END  
       
       
---------------------------------------------------------------------------- 
-- // Query final para dar resultados 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
  select 
   r.nrfrota, 
   r.viatura, 
   r.matricula, 
   r.marca, 
   r.modelo,  
   r.periodo, 
   'Descrição' = r.sistema + ' - ' + r.otdescricao, 
   r.dataot, 
   r.tipomanut, 
   r.kmsacdataOT, 
   r.kmsacdatai, 
 
   'KmsPerc' = convert(numeric(20,0), 
      case when kmsacdataOT = kmsacdatai then 1 
      else kmsacdataOT - kmsacdatai END) 
 
  from @nsviat r 
     where  (r.sistema + ' - ' + r.otdescricao) not like '37%'  
  and    (r.sistema + ' - ' + r.otdescricao) not like '61%' 
          
  order by KmsPerc,r.dataot,r.nrfrota 
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ANEXO M: Rotina SQL - Tempo de entrega de materiais e nível de satisfação clientes 

 

--Assunto: Fornecimentos Vs Pedidos 
---Data: JAN 2017 
--Autor:  Francisco Vilaça 
 
declare @inicio as datetime 
declare @fim as datetime 
declare @z as numeric(10,2) 
 
set @inicio = '2015-01-01 00:00:00' 
set    @fim = '2016-12-31 23:59:59'  
 
Select * from ( 
Select 
bo.nmdos as Documento, 
bo.obrano as Nrdoc, 
bo.dataobra as DataDoc, 
bi.ref as referencia, 
bi.design as Designacao, 
bi.unidade as unidade, 
replace(bi.qtt,'.',',') as QtdFornecida, 
 
'origem'= isnull((select a.nmdos + ' Nr ' + ltrim(str(a.obrano,10)) + ' de ' + 
convert(varchar(10),a.dataobra,104) 
                  from bo a (nolock) 
                  inner join bi b (nolock) on b.bostamp = a.bostamp 
                  where b.bistamp = bi.oobistamp),''), 
 
 
'QtPedida'= replace(isnull((select b.qtt 
                    from bo a (nolock) 
                    inner join bi b (nolock) on b.bostamp = a.bostamp 
                    where b.bistamp = bi.oobistamp),0),'.',','), 
 
'DemoraDias'= datediff(dd,isnull((select a.dataobra 
                                  from bo a (nolock) 
                                  inner join bi b (nolock) on b.bostamp = a.bostamp 
                                  where b.bistamp = bi.oobistamp),0),bo.dataobra) 
 
from bo (nolock) 
inner join bi (nolock) on bi.bostamp = bo.bostamp 
inner join st (nolock) on st.ref = bi.ref 
where bo.ndos = 19 
and bi.qtt <> 0 
and bi.oobistamp <> '' 
and (bo.dataobra >= @inicio and bo.dataobra <= @fim) and  
bi.ref <> ''  
and bi.ref not like 'NS%' and bi.ref not like 'ECO%'  and bi.ref not like 'SHST%'  
and st.stns = 0 ) q 
--where QtdFornecida > QtPedida 
order by 2 desc  
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ANEXO N: Webservices 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Web.Services; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

 

    /// <summary> 

    /// Retrieve data from database TUBEM, table st, ERP PHC 

    /// </summary> 

 

    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the 

following line.  

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

 

 

    public class stockcheck : System.Web.Services.WebService 

    { 

        private const String connPHC = "Server = StringIP" + ";" + 

                                       "Database = TUBEM;" + 

                                       "User Id = StringUser;" + 

                                       "Password = PassUser"; 

 

        private SqlConnection connSql = null; 

        private SqlCommand cmdSql = null; 

        private SqlDataReader reader = null; 

        private String[] Productdata; 

        private String[] missingProducts; 
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        private String[] missingBusProducts; 

        private String[] TotalProducts; 

        private String[] imb;     

 

    //Creted by F. Vilaca- TUB/EM – NOV 2016 

 

    public stockcheck() 

        { 

            //Uncomment the following line if using designed components  

            //InitializeComponent();  

        } 

 

    #region  GetImb - Get bus on mantenaince 

    [WebMethod(Description = "Get bus on mantenaince")] 

 

    public String[] GetImb() 

    { 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select " + 

                             "'viatura: ' + rtrim(nofrota) + ' - ' + isnull((select " + 

                             "case when " + 
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                             "isnull((Select va.vastamp from va (nolock) where rtrim(va.fref) = rtrim(bo.fref)), 

'') <> '' " + 

                             "then " + 

                             "isnull((Select rtrim(va.marca) + ' | ' + rtrim(va.modelo) " + 

                             "from va (nolock) where va.fref = bo.fref ),'') " + 

                             "else " + 

                             "isnull((select rtrim(fref.fref) + ' | ' + rtrim(fref.nmfref) " + 

                             "from fref (nolock) where fref.fref = bo.fref ),'') end ) " + 

                              ",'') as viatura, " + 

                              "'Manutenção: ' + Lower(substring(rtrim(bo.trab3), charindex('|', rtrim(bo.trab3)) 

+ 1, len(rtrim(bo.trab3)))) as tipoManut, " + 

                              "'Status: ' + Lower(substring(rtrim(bo.tabela1), charindex('-', rtrim(bo.tabela1)) + 

1, len(rtrim(bo.tabela1)))) as Status, " + 

                              "'Func' = 'Func:' + isnull(convert(varchar(8000), isnull((Select distinct " +  

                              "ltrim(str(a.nspeno, 10)) + '-' + RTRIM(a.nspenome) + ' | '  AS[text()] " + 

                              "From nstempos a " +  

                              "Where a.nsbostam = bo.bostamp " +  

                              "and year(a.nsdatafim) = 1900 " +  

                              "For XML PATH('') " + 

                              " ), ' - - - ')),'-') " + 

                              " From bo (nolock) " + 

                              "inner join bo2(nolock) on bo2.bo2stamp = bo.bostamp " + 

                              "inner join va(nolock) on va.fref = bo.fref " + 

                              "where bo.ndos = 100 " + 

                              "and YEAR(bo.datafinal) = 1900 " + 

                              "and fechada = 0 " + 

                              "and left(bo.tabela1, 2)  not in ('05', '06', '07') " + 

                              "and Upper(va.tipo)like '%PESA%' " + 

                              "order by viatura"; 

 

        //Open connection 

        connSql.Open(); 
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        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 

        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        imb = new String[j]; 

 

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            imb[i] = (String)dr["viatura"].ToString() + ";" +  

                     (String)dr["TipoManut"].ToString() + ";" + 

                     (String)dr["Status"].ToString() + ";" + 

                     (String)dr["Func"].ToString(); 

 

            i = i + 1; 

        } 

        return imb; 

    } 

 

    #endregion 
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    #region  GetProductData - Get product detail 

    [WebMethod(Description = "Get product detail")] 

 

        public String[] GetProductData(String product) 

        { 

            int i = 0; 

            int j = 0; 

 

            //make connection to SQL database 

            connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

            //Configure command 

            cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

            //Execute SQL query 

            cmdSql .CommandText = "select st.ref as ref," + 

                                  "st.design as design, " + 

                                  "(st.stock + st.qttrec - st.qttcat) as stock, " +  

                                  "st.ptoenc as PtoEnc, " +  

                                  "st.stmin as ss, " +  

                                  "st.eoq as QtEco " +  

                                  "from st st " +  

                                  "where st.ref = " + "'" + product + "'"; 

         

 

            //Open connection 

            connSql.Open(); 

 

            //Read data retrieved from sql query 

            reader = cmdSql.ExecuteReader(); 
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            //Load data on DataTable 

            DataTable dt = new DataTable(); 

            dt.Load(reader); 

 

            //Close connection 

            connSql.Close(); 

 

            j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

            Productdata = new String[j]; 

 

            //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

            foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

            { 

                Productdata[i] = (String)dr["ref"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["design"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["stock"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["PtoEnc"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["ss"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["QtEco"].ToString(); 

                         

                i = i + 1; 

            } 

            return Productdata; 

        } 

 

    #endregion 

 

        #region  GetMissingProducts - Get all missing products 

       [WebMethod(Description = "Missing products")] 
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       public String[] GetMissingProducts() 

       { 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select * from ( " + 

                             "select rtrim(st.ref) as ref, " +  

                             "rtrim(st.design) as design, " + 

                             "rtrim(st.usr3) as oldref, " + 

                             "( st.stock + st.qttrec - st.qttcat )  as stock, " + 

                             "st.stmin as ss, " + 

                             "st.ptoenc as pr, " + 

                             "st.EOQ as qee, " + 

                             "case " + 

                             "when (st.stock > st.stmin) then '0-Verde' " + 

                             "when (st.stock = st.stmin) then '3-Azul' " + 

                             "when (st.stock >= 0) and (st.stock < st.stmin) then '2-Amarelo' " + 

                             "when (st.stock = 0) and (select count(*) from bi(nolock) inner join bo on 

bi.bostamp = bo.bostamp where bo.ndos = 7 and bi.ref = st.ref and bo.fechada = 0) > 0  then '1-

Vermelho'  else '1-Vermelho'" + 

                             "end led " + 

                             "from st(nolock) " + 

                             "where st.stns = 0 and st.ref not like 'NS%' and st.stock <= st.stmin and st.stmin 

<> 0 " + 

                             "and st.inactivo = 0)Q " + 
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                             "order by left(led,1), ref desc"; 

 

 

        //Open connection 

        connSql.Open(); 

 

        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 

        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        missingProducts = new String[j]; 

 

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            missingProducts[i] = (String)dr["ref"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["design"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["oldref"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["stock"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["ss"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["pr"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["qee"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["led"].ToString(); 
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            i = i + 1; 

        } 

        return missingProducts; 

 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region  GetBusMissingProducts - Get all Buses with missing products 

    [WebMethod(Description = "Bus missing products")] 

 

    public String[] GetBusMissingProducts() 

    { 

 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select " + 

                             "left(bo.fref, 3) as viatura, " + 

                             "rtrim(va.marca) as marca, " + 

                             "rtrim(va.modelo) as modelo, " + 
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                             "isnull((select top 1 ltrim(str(a.obrano, 10)) from bo a (nolock) where a.bostamp = 

bo2.u_nsorista),'') as ot, " + 

                             "isnull((select top 1 convert(varchar(10), a.dataobra, 104) from bo a (nolock) 

where a.bostamp = bo2.u_nsorista),'') as Dataot, " + 

                             "isnull((select top 1 a.tabela1 from bo a (nolock) where a.bostamp = 

bo2.u_nsorista),'') as status, " + 

                             "bo.obrano as ra, " + 

                             "convert(varchar(10), bo.dataobra, 105) as data_ra, " + 

                             "bi.ref as ref, " + 

                             "upper(bi.design) as design, " + 

                             "bi.qtt as qpedida, " + 

                             "bi.qtt2 as qentrada, " + 

                             "(bi.qtt - bi.qtt2) as saldo " + 

                             "from bo (nolock) " + 

                             "inner join bo2 (nolock)on bo2.bo2stamp = bo.bostamp " + 

                             "inner join bi(nolock) on bi.bostamp = bo.bostamp " + 

                             "inner join va(nolock) on va.fref = bo.fref " + 

                             "where(bo.ndos = 12) and bi.qtt <> 0 and bo2.u_nsorista <> '' and bi.qtt2 < bi.qtt 

and bo.fechada = 0 and ISNUMERIC(left(bo.fref, 3)) = 1 " + 

                             "order by 1, 2 "; 

 

        //Open connection 

        connSql.Open(); 

 

        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 
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        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        missingBusProducts = new String[j]; 

       Boolean S1 = true; 

        String lastbus = "9999"; 

        String lastot  = "9999"; 

        String lastreq = "9999"; 

          

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

 

 

            //Verifica se é type 1 

            if (lastbus != dr["viatura"].ToString()) { S1 = true; } 

            else { S1 = false; } 

            // para a primeira vez 

 

 

 

 

 

            missingBusProducts[i] = (Boolean)S1 + ";" + 

                             (String)dr["viatura"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["marca"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["modelo"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["ot"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["dataot"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["status"].ToString() + ";" + 



173 

                             (String)dr["ra"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["data_ra"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["ref"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["design"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["qpedida"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["qentrada"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["saldo"].ToString(); 

                              

 

            lastbus = (String)dr["viatura"].ToString(); 

            lastot = (String)dr["ot"].ToString(); 

            lastreq = (String)dr["ra"].ToString(); 

          

 

 

 

 

            i = i + 1; 

        } 

        return missingBusProducts; 

 

    } 

 

#endregion 

 

#region  GetAllProducts - Get all  products 

[WebMethod(Description = "All products")] 

 

       public String[] GetAllProducts() 

       { 

        int i = 0; 
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        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select rtrim(st.ref) as ref, " + 

                             "rtrim(st.design) as design, " + 

                             "rtrim(st.usr3) as oldref, " + 

                             "( st.stock + st.qttrec - st.qttcat )  as stock, " + 

                             "st.stmin as ss, " + 

                             "st.ptoenc as pr, " + 

                             "st.EOQ as qee " + 

                             "from st(nolock) " + 

                             "where st.ref not like 'NS%' and st.inactivo = 0 " + 

                             "order by st.ref asc"; 

 

        //Open connection 

        connSql.Open(); 

 

        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 
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        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        missingProducts = new String[j]; 

 

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            missingProducts[i] = (String)dr["ref"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["design"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["oldref"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["stock"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["ss"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["pr"].ToString() + ";" + 

                             (String)dr["qee"].ToString(); 

 

            i = i + 1; 

        } 

        return missingProducts; 

 

    } 

 

    #endregion 

 

 

 

    #region  Get Planned maintenance - Get MCP 

    [WebMethod(Description = "Get MCP ")] 

 

    public String[] GetMCP() 
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    { 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select left(bo.fref, 3) as viat, " + 

                             "convert(varchar(10), bo.dataobra, 105) as data, " + 

                             "obrano as obra, " + 

                             "case " + 

                             "when datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) < 0  and left(tabela1,2) in ('05') then 

'1-Verificar' " + 

                             "when datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) < 0 and left(tabela1,2) in 

('00','01','02','03') then '2-Curso' " + 

                             "when datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) < 0 and left(tabela1,2) in ('06') then '3-

Material' " + 

                             "when datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) < 0 and left(tabela1,2) in ('07') then '4-

MO' " + 

                             "when(datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) > 0) and(datediff(dd, getdate(), 

bo.dataobra) <= 3) then '5-Amarelo' " + 

                             "when datediff(dd, getdate(), bo.dataobra) >= 0 then '6-Verde' " + 

                             "end led " + 

                             "from bo(nolock) " + 

                             "where bo.ndos = 100 and bo.fechada = 0 and bo.trab3 like 'CP%' " + 

                             "order by bo.dataobra asc"; 
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        //Open connection 

        connSql.Open(); 

 

        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 

        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        missingProducts = new String[j]; 

 

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            missingProducts[i] = (String)dr["viat"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["data"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["obra"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["led"].ToString(); 

 

            i = i + 1; 

        } 

        return missingProducts; 

 

    } 
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    #endregion 

 

    #region  GetIPO - Get IPO 

    [WebMethod(Description = "Get IPO")] 

 

    public String[] GetIPO() 

    { 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select va.nofrota as viat, " + 

                             "rtrim(va.marca)  + '-' + rtrim(va.modelo) as marca, " + 

                             "Convert(varchar(10),U_DTAGEIPO,105) as DtProxIPO, " + 

                             "Convert(varchar(10),dtinspe,105) as Limite, " +  

                             "case " + 

                             "when getdate() between U_DTAGEIPO and dtinspe then '2-Amarelo' " + 

                             "when getdate()> dtinspe then '1-Vermelho' " + 

                             "else '3-Verde' " + 

                             "end led " + 

                             "from va (nolock) " + 

                             "where va.inactivo = 0 and(va.u_ultinspe <= getdate() and year(va.U_DTAGEIPO) 

<> 1900) " + 

                             "order by va.U_DTAGEIPO asc"; 
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        //Open connection 

        connSql.Open(); 

 

        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 

        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        missingProducts = new String[j]; 

 

        //percorre a tabela e acada registo adiciona à matriz 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            missingProducts[i] = (String)dr["viat"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["marca"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["DtProxIPO"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["Limite"].ToString() + ";" + 

                                 (String)dr["led"].ToString(); 

 

            i = i + 1; 

        } 

        return missingProducts; 

 



180 

    } 

 

    #endregion 

 

 

 

    #region  ExistProduct - Exist Product 

    [WebMethod(Description = "Verify if exists product on database")] 

 

    public String[] ExistProduct(String referencia) 

    { 

        int j = 0; 

        int i = 0; 

 

        

 

        //make connection to SQL database 

        connSql = new SqlConnection(connPHC); 

 

        //Configure command 

        cmdSql = connSql.CreateCommand(); 

 

        //Execute SQL query 

        cmdSql.CommandText = "select count(st.ref) as ref " + 

                             "from st(nolock) " + 

                             "where st.ref like " + "'" +  referencia + "'" ; 

        

 

        //Open connection 

        connSql.Open(); 
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        //Read data retrieved from sql query 

        reader = cmdSql.ExecuteReader(); 

 

        //Load data on DataTable 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        dt.Load(reader); 

 

        //Close connection 

        connSql.Close(); 

 

        j = (int)dt.Rows.Count; // In this case J = 0 

 

        TotalProducts = new String[j]; 

 

        foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

        { 

            TotalProducts[i] = (String) dr["ref"].ToString(); 

            i = i + 1; 

        } 

        return TotalProducts; 

    } 

 

    #endregion 

 

 

} 
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ANEXO O: Aplicação principal em Java (Main) 

 

package pt.tub.gmm; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

 

import pt.tub.gmm.Util.BusMissingProducts; 

import pt.tub.gmm.Util.PreferencesManager; 

import pt.tub.gmm.Util.Utilidades; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity 

{ 

    //variables 

    ListView lv; 

    private Activity self = this; 

    boolean flag = true; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

    { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        //Set activity layout 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        //create custom listview 

        //Each item is an option menu 

        MainItens mainItens_data[] = new MainItens[]{ 

                new MainItens(R.drawable.dashboard, 

getResources().getString(R.string.main_option1)), 

                new MainItens(R.drawable.mcp,  

getResources().getString(R.string.main_option2)), 

                new MainItens(R.drawable.ipo, 

getResources().getString(R.string.main_option3)), 

                new MainItens(R.drawable.rev,  

getResources().getString(R.string.main_option4)), 

                new MainItens(R.drawable.verifica,  

getResources().getString(R.string.main_option5)), 

                new MainItens(R.drawable.artigos,  

getResources().getString(R.string.main_option6)), 

                new MainItens(R.drawable.rutura,  

getResources().getString(R.string.main_option7)), 

                new MainItens(R.drawable.pendentes, "Viaturas Vs Peças 

pendentes")}; 

        //Create a custom adapter 

        MainItensAdapter adapter = new MainItensAdapter(this, 

R.layout.lv_item_row_main, mainItens_data); 

 

 

 

        //carrega as preferencias 
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PreferencesManager.loadConfigs(getSharedPreferences(PreferencesManager.PR

EFS_NAME, 0)); 

        //Configure ListView 

        lv = (ListView) findViewById(R.id.LvMain); 

        lv.setAdapter(adapter); 

 

        //ClickListeners options menu 

        lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int 

position, long id) 

            { 

                switch (position) 

                { 

                    case 0: 

                            Intent a = new Intent(getBaseContext(), 

DashboardActivity.class); 

                            startActivity(a); 

                        break; 

                    case 1: 

                        Intent b = new 

Intent(getBaseContext(),PlanMaintenanceActivity.class); 

                        startActivity(b); 

                        break; 

                    case 2: 

                        Intent c = new 

Intent(getBaseContext(),IpoActivity.class); 

                        startActivity(c); 

                        break; 

                    case 3: 

                        break; 

                    case 4: 

                        Intent e = new 

Intent(getBaseContext(),StockCheckReadActivity.class); 

                        startActivity(e); 

                        break; 

                    case 5: 

                        Intent f = new 

Intent(getBaseContext(),ProductsActivity.class); 

                        startActivity(f); 

                        break; 

                    case 6: 

                        Intent g = new 

Intent(getBaseContext(),MissingActivity.class); 

                        startActivity(g); 

                        break; 

                    case 7: 

                        Intent h = new 

Intent(getBaseContext(),BusMissingProductsActivity.class); 

                        startActivity(h); 

                        break; 

                } 

            } 

        }); 

 

 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
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    { 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 

present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 

    { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        int id = item.getItemId(); 

 

        if (id ==R.id.action_credits) 

        { 

            Intent a = new 

Intent(getBaseContext(),CreditosActivity.class); 

            startActivity(a); 

            return true; 

        } 

 

        if(id==R.id.action_version) 

        { 

            Intent a = new 

Intent(getBaseContext(),VersionActivity.class); 

            startActivity(a); 

            return true; 

        } 

        if(id==R.id. action_Preferences) 

        { 

            int result = 0; 

            Intent i  = new Intent(self,PreferencesActivity.class); 

            startActivityForResult(i,result); 

            return true; 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

Intent data) 

    { 

        if(resultCode == 0){} 

 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

    } 

} 
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ANEXO P: Formulas de cálculo dos Indicadores propostos 
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