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Resumo 

O objetivo deste trabalho é estudar a ocorrência de falha na infraestrutura de portagem da Brisa, por forma a 

reunir informação acerca das suas causas e motivações, que possam aumentar o seu conhecimento, e assim, 

facilitar a tomada de medidas que permitam aumentar a eficácia da gestão da operação de manutenção. 

.No ambiente competitivo em que vivemos é fundamental sermos eficientes na alocação e gestão de ativos, 

por forma a corresponder às espectativas elevadas dos clientes ao mínimo custo possível. As operações de 

manutenção são caracterizadas por uma componente aleatória que complica a atividade de planeamento, e obriga 

à tomada de decisões que geralmente seguem uma tendência de aumento de custo para uma diminuição da 

aleatoriedade, normalmente distinguidas pelo seu fundamento como manutenção planeada e não planeada. 

Este trabalho parte da autoestrada do Sul para estudar a viabilidade de uma solução relativa ao planeamento 

das operações de manutenção, baseadas na análise e modelação dos dados históricos referentes ao 

comportamento de falha dos componentes no passado.  

 Assim, será numa primeira fase compreendido o comportamento de falha nas infraestruturas de portagem e 

verificadas possíveis motivações para o mesmo. A partir desta análise será selecionado o sistema com maior taxa 

de incidência de falha, a partir do qual será elaborado o caso de estudo. Este sistema será analisado em termos da 

sua arquitetura, modo de funcionamento e padrão de falha, por forma a perceber as suas necessidades em termos 

de manutenção, e quais as motivações dessas necessidades. A última fase passará pelo desenvolvimento de um 

modelo de previsão adequado ao comportamento de procura específico de cada subsistema. Por fim, será elaborada 

uma sugestão para a localização teoricamente ideal de armazenamento dos subsistemas e componentes que 

verificaram procura no passado 
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Abstract 

 The objective of this work is to study the occurrence of failure at Brisa's toll facilities, in order to gather 

information about its causes and motivations, to increase their knowledge, and thus facilitate the taking of measures 

to improve the effectiveness of the operations management. 

 In the competitive environment in which we live is crucial to be efficient in the allocation and asset management 

in order to meet the high expectations of customers at the lowest possible cost. Maintenance operations are 

characterized by a random component that complicates the planning activity, and requires the decision-making that 

usually follows a cost increase trend for a decrease in randomness, usually distinguished by its purpose as planned 

and unplanned maintenance. 

 This paper is focused on the South motorway to study the feasibility of a solution on the planning of 

maintenance operations, based on the analysis and modeling of historical data on the failure behavior of components 

in the past. 

 Thus, it will be understood in a first phase the fault behavior in toll infrastructure and verified possible reasons 

for the same. From this analysis, it will be selected the system with the highest incidence rate of failure, from which 

will be developed the case study. This system will be analyzed in terms of its architecture, operating mode and 

pattern of failure in order to understand their needs in terms of maintenance, and what drives those needs. The last 

phase involves the development of a suitable forecasting model specific to the demand behavior of each subsystem. 

Finally, we will elaborate a suggestion for the theoretically ideal location storage subsystems and components that 

have been found demanded in the past 
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1. Introdução 

Este documento surge no âmbito da unidade curricular de Dissertação de Mestrado em 

Engenharia e Gestão Industrial do IST – Instituto Superior Técnico, tendo por objetivo a apresentação 

do trabalho realizado ao longo do presente semestre em colaboração com a empresa Brisa Inovação 

e Tecnologia. 

1.1 Enquadramento 
Neste novo século em que vivemos, a mudança deixou de ser um processo lento e previsível, 

passando a ser um fenómeno do dia-a-dia, instantâneo e imprevisível, capaz de apanhar desprevenida 

qualquer organização, independentemente da sua dimensão, posicionamento ou reputação. Esta 

mudança de paradigmas leva ao surgimento de novos desafios e oportunidades, cujo aproveitamento 

têm por base três competências chave. A capacidade de inovar, a flexibilidade e o controlo de custos. 

A sua importância é tal que não podem ser consideradas como vantagens competitivas, mas antes 

condição obrigatória a qualquer player dos mercados no século XXI. Se por um lado, a flexibilidade e a 

inovação surgem como forma de acompanhar, perceber e antecipar o futuro numa perspetiva de 

criação de valor, o controlo de custos foca principalmente na execução de todas estas atividades com 

a maior eficiência operacional possível, de forma a libertar recursos para as atividades e projetos que 

criam valor acrescentado. É precisamente no âmbito da eficiência na gestão de ativos que surge a 

presente dissertação, desenvolvida em parceria com a Brisa Inovação e Tecnologia (BIT). 

Sendo a Brisa uma operadora de autoestradas a nível internacional, e de infraestruturas de 

transporte a nível nacional, surge naturalmente a necessidade do estudo continuo sobre formas de gerir 

melhor os seus ativos fixos, maximizando o nível de serviço e minimizando os custos associados. 

Neste caso de estudo, pretende-se numa primeira instancia compreender as necessidades de 

manutenção dos sistemas e equipamentos de portagem. Posteriormente quantifica-las e estudar as 

causas que as determinam. A última fase prende-se com a elaboração de um modelo de previsão da 

procura adequado às especificidades dos subsistemas, que serão classificados de acordo com o seu 

desempenho em três critérios. A partir desta classificação, será sugerida a localização de 

armazenamento que melhor se adequa às suas características individuais.  

1.2. Motivação 

A Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A., fundada em 1972, é uma empresa que desenvolve a 

sua atividade em projeto, construção, conservação e exploração de autoestradas com portagem. 

Suporta ainda um conjunto de atividades complementares, nomeadamente, a assistência rodoviária, o 

atendimento a clientes, a monitorização e controlo do trânsito, projeto e manutenção de equipamentos. 

A Brisa Inovação e Tecnologia assegura as competências e atividades relacionadas com a 

investigação, conceção, desenvolvimento, produção, instalação, suporte e manutenção de todos os 

equipamentos, sistemas e serviços inteligentes de transporte que suportam a operação e exploração 

de autoestradas. 
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No âmbito da concessão das autoestradas, é necessária a realização de um conjunto de atividades, 

com o objetivo de proporcionar ao cliente as condições ideais de utilização dos diversos equipamentos, 

sendo a manutenção, a área de intervenção responsável pela realização da grande maioria destas 

atividades. A manutenção é uma atividade relevante para a operacionalidade da rede, pois todo o 

equipamento está sujeito à falha, que por sua vez se reproduzirá numa anomalia cujo impacto poderá 

ter efeitos diretos ou indiretos na experiência do utilizador, e nos custos de concessão. 

A motivação deste trabalho surge da necessidade de se investigar diferentes abordagens às 

atividades de manutenção, que possam contribuir para uma relação benéfica entre os dois lados da 

balança, isto é, maximize a redução de custos nas operações de manutenção, e melhore a experiência 

do cliente, recorrendo a um aumento do nível de serviço. 

1.3 Objetivos  

O objetivo desta dissertação é o estudo do comportamento de falha dos sistemas presentes na 

infraestrutura de portagem Brisa. Pretende-se com este estudo contribuir para o aumento do 

conhecimento relativo à ocorrência de falha e suas causas, aumentar a eficácia da operação de 

manutenção, contribuindo assim para um melhor planeamento e eventual redução de custos no âmbito 

da logística operacional, mantendo ou idealmente elevando o patamar do nível de serviço.  

Para atingir esse objetivo, o trabalho vai incidir essencialmente sobre três matérias, relativamente 

às quais se definem os seguintes objetivos: 

 Em primeiro lugar, pretende-se analisar o comportamento de falha que se verificou no 

passado, quantifica-lo e definir a sua evolução ao longo do histórico em análise. 

Compreender se existe alguma tendência na sua evolução ao longo do tempo, a sua 

dispersão sobre as diferentes tipologias de via existentes na Autoestrada A2 e a identificação 

do sistema que mais contribui para a ocorrência de falhas nas Praças de Portagem. Sobre 

este sistema será elaborado o caso de estudo, por forma a compreender as principais 

motivações da ocorrência de falha, e assim, reunir informação que possa contribuir para a 

melhoria da eficiência e eficácia da operação de manutenção. 

 Posteriormente será estudada a procura por materiais de manutenção. Aqui serão 

analisados os dados históricos dos últimos quatro anos por forma a perceber se existem 

padrões e correlações que permitam melhorar as previsões de necessidades de alguns 

componentes críticos. O objetivo passa então por associar o modelo de previsão de procura 

que melhor se adapta a cada um destes subsistemas, através da criação de um modelo de 

previsão para cada padrão de procura identificado. Estes modelos de previsão utilizarão a 

autoestrada A2 como protótipo, mas serão elaborados de forma que possam ser escaláveis 

para qualquer outra autoestrada. 

 Por último, serão analisadas formas de apurar a classificação dos componentes de 

manutenção. Com esta classificação pretende-se definir prioridades entre componentes e 

subsistemas, agrega-los em clusters de acordo com o seu desempenho sobre determinados 
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critérios, e, em função do seu desempenho, elaborar sugestões para a localização de 

armazenamento que melhor se adequa às suas necessidades. 

1.4 Metodologia 

A metodologia seguida na elaboração desta dissertação fundamentou-se em quatro fases 

distintas. A primeira fase foi caracterizada pelo contacto com a realidade da empresa Brisa Inovação e 

Tecnologia. Compreendeu-se a atividade diária da empresa, a infraestrutura que a fundamenta e foi 

estabelecido um primeiro contacto com as pessoas responsáveis pelas diferentes áreas de intervenção. 

A segunda fase focou-se na definição do problema a estudar. Tratou-se de um processo de 

conhecimento mútuo, em que se pretendia conjugar matérias do meu interesse pessoal, com a 

investigação de um problema real, cuja resolução pudesse contribuir para a criação de valor no contexto 

da operação de manutenção. Numa terceira fase, realizou-se a revisão bibliográfica, com vista a 

enquadrar o problema a tratar com os fundamentos teóricos que o caracterizam. A última fase prendeu-

se com o desenvolvimento do caso de estudo. Nesta fase foram filtrados, reorganizados e analisados 

os dados fornecidos pela BIT, por forma a retirar conclusões sobre as temáticas relativas ao 

comportamento de falha dos sistemas e subsistemas, e as necessidades de manutenção geradas pelos 

mesmos. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta dissertação é baseada em cinco capítulos, sendo o presente, a introdução, o 

primeiro deles. O segundo capítulo trata da estruturação do problema, assim, foram caracterizadas as 

variáveis envolvidas na problemática, definidos os objetivos e apresentada a empresa de acordo com 

a sua infraestrutura, equipamentos e operação de manutenção. Ao longo do terceiro capítulo foi 

realizada a revisão bibliográfica, onde foram apresentados os conceitos relativos à procura por 

componentes de manutenção, os métodos de previsão adequados aos diferentes padrões de procura, 

e por fim, as metodologias de classificação de componentes de manutenção. O último capítulo assentou 

no desenvolvimento do caso de estudo. Aqui, foi descrito o trabalho prático realizado, que pode ser 

dividido em cinco pontos fundamentais. Começou-se por ganhar consciência sobre a ocorrência de 

falhas na infraestrutura de portagem, e sobre as condições de operação, por forma ai selecionar o 

sistema responsável pelo maior número de falhas para base de desenvolvimento das análises 

seguintes. O sistema selecionado foi posteriormente caracterizado quanto à sua arquitetura, modo de 

funcionamento e comportamento de falha. Numa última fase foram geradas previsões para a procura 

gerada pelos subsistemas de maior rotação e estudada uma possível localização para o 

armazenamento dos mesmos. 

2. Estruturação do Problema 

Com este primeiro capítulo pretende-se dar a conhecer o problema em estudo e a caracterização 

do meio que o envolve. Visto que o problema é afeto à Brisa Inovação e Tecnologia, faz-se aqui uma 

caracterização da empresa e da sua atividade, com o objetivo de definir o meio envolvente e portanto 

os recursos disponíveis à construção de uma possível solução. 
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2.1. Definição do Problema 

A Brisa apoia a realização das suas atividades num conjunto de infraestruturas e equipamentos 

que têm necessidades de manutenção. É portanto essencial fazer uma gestão eficiente destes 

equipamentos, por forma a conseguir um balanço positivo entre custos de manutenção, custos de 

inventário e nível de serviço prestado ao cliente. 

Os custos de manutenção englobam os custos de cada reparação e os custos de ter os 

componentes e equipamentos necessários a cada reparação disponíveis, sendo estes tanto maiores 

quanto maior for a disponibilidade exigida a cada componente. Normalmente têm uma componente de 

custos fixos que engloba os equipamentos e recursos humanos necessários à atividade de 

manutenção, e uma componente variável, que depende das necessidades de componentes de 

manutenção em cada período. Esta variabilidade é justificada pela imprevisibilidade da falha de alguns 

componentes, devido a fatores que variam ao longo do tempo e são normalmente difíceis de prever 

com exatidão. É exatamente a variabilidade na falha dos equipamentos que leva à necessidade da 

constituição de inventário, e consequente aumento de custos.  

Por forma a reduzir a variabilidade podem seguir-se dois caminhos: pode recorrer-se à 

manutenção preventiva, que de certa forma, transforma a atividade de manutenção num custo fixo e 

portanto planeado, o que é bom, mas caro, e que portanto deve ser avaliado caso a caso. Por outro 

lado, ou complementarmente, podem ser analisados os dados históricos relativos às necessidades de 

manutenção de cada equipamento, por forma a identificar padrões de procura e relações de 

causalidade, que possam permitir compreender com maior precisão o quando, o como, e o porquê de 

cada falha, e assim prever as necessidades futuras de componentes de manutenção para cada 

equipamento, permitindo assim o planeamento, que normalmente é sinónimo de redução de custos e 

eficiência na gestão de materiais. Exige-se então uma análise caso a caso, sendo provável que em 

situações de maior variabilidade se possa pensar numa abordagem hibrida, isto é, aplicar os métodos 

de previsão, analisar a sua distribuição, para posteriormente incluir uma solução de manutenção 

preventiva em períodos de maior incerteza. A decisão será tomada em função da relação 

custo/beneficio. 

Cada falha no equipamento têm associado a si um determinado impacto sobre o cliente, que se 

reflete num impacto também sobre a Brisa. A cadeia de valor da manutenção BIT inclui viaturas de 

manutenção e armazéns de proximidade, cada um deles, com uma determinada capacidade de 

inventário, que têm o objetivo de aumentar o nível de serviço ao cliente, a partir de uma maior 

disponibilidade de inventário e da sua proximidade ao problema. Assim, para cada componente será 

alocada uma classificação representativa do seu impacto, sendo que este impacto será tanto maior 

quanto maior for a exposição da falha à perceção do cliente. Por forma a garantir que nenhuma falha 

com elevado grau de exposição ao cliente se prolongue no tempo, será estudada a localização mais 

apropriada ao armazenamento dos componentes de manutenção, por forma a garantir o nível de 

serviço adequado. 
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2.2. Caracterização do Problema 

Depois de definido o problema, pretende-se neste ponto fazer a caracterização dos conceitos e 

matérias envolvidas na problemática, e que portanto serão alvo de estudo. 
De forma lata, pode definir-se o problema apresentado pela BIT como uma necessidade de 

melhorar a gestão do plano integrado. O plano integrado é neste caso, composto por toda a cadeia de 

valor que integra a atividade de manutenção. Após o estudo do funcionamento do plano integrado, 

foram identificados os problemas relativos à imprevisibilidade das necessidades por alguns 

componentes de manutenção, e a necessidade de compreender as causas que a justificam. 

 

Sendo um problema complexo, surge a necessidade de o dividir em 4 partes: 

  

1. A primeira fase prende-se com a compreensão da realidade BIT. Assim, o foco esteve no 

conhecimento das pessoas, da forma de trabalhar, dos equipamentos que sustentam a 

atividade, e principalmente nos valores que integram a cultura da empresa. 

2. A segunda fase é composta pelo estudo de como criar modelos de previsão apropriados às 

características específicas dos componentes de manutenção. Para tal, foi estudada a razão 

que justifica a necessidade de se prever a procura de cada componente. Compreendeu-se 

que cada componente têm características específicas que o definem, e que, agregando a 

essas características dados relativamente à sua procura no passado, é possível definir o seu 

padrão de procura, e compreender as razões que justificam esse padrão. 

Por último, foi feita uma revisão do estado de arte relativo aos modelos de previsão e 

selecionado um modelo de previsão para cada tipologia de série cronológica. 

3. A terceira e última fase trata de perceber como podem ser utilizadas previsões mais 

apuradas, para apresentar possibilidades de melhoria a nível de gestão de inventário. Ora, 

depois de aplicados os métodos de previsão e obtidos os novos valores da procura para 

cada componente, e tendo presente a impossibilidade de construir inventário de todos os 

componentes, surge a necessidade de estabelecer prioridades. Para tomar estas decisões 

de forma consciente e coerente, foram revistas formas de identificar e classificar 

componentes. 

2.3. Apresentação Brisa 

Brisa – Auto Estradas de Portugal S.A., fundada em 1972, é uma concessionária de autoestradas 

cujo núcleo de atividade está contido em Portugal, muito embora detenha desde já um papel a nível 

internacional.  

O núcleo da atividade empresarial da Brisa é constituído pelo projeto, construção, conservação 

e exploração de autoestradas com portagem, em regime de concessão, e ainda outras atividades 

complementares, como a assistência rodoviária, atendimento a clientes, monitorização e controlo do 

trânsito, projeto e manutenção de equipamentos, entre outros.  
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A BIT por sua vez, assegura as competências e atividades relacionadas com a investigação, 

conceção, desenvolvimento, produção, instalação, suporte e manutenção de todos os equipamentos, 

sistemas e serviços inteligentes de transporte que suportam a operação e exploração de autoestradas. 

Para além das atribuições e responsabilidades que focam a exploração do negócio, a BIT visa 

garantir uma visão estratégica e de eficiência na cadeia de valor como um todo, de forma a permitir a 

rentabilização das competências em conhecimento, inovação e tecnologia existentes na Brisa (Tomé 

Canas, 2011). Para a sustentabilidade competitiva destes serviços, a Brisa considera necessário 

controlar a inovação e desenvolvimento dos equipamentos e sistemas, nomeadamente os envolvidos 

no pagamento e controlo de portagens e na telemática rodoviária, que permitem a efetivação do seu 

negócio principal. Nesse sentido, grande parte dos equipamentos e sistemas utilizadas na operação e 

gestão da rede de autoestradas da Brisa são desenvolvidos com recurso a meios de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) internos e/ou em colaboração com uma rede alargada de parceiros externos, 

possibilitando desta forma, um maior controlo e adequação aos requisitos da empresa.  

 

Segundo o Presidente do conselho de administração Vasco de Mello, a mudança é um desafio 

permanente na vida das empresas. Geri-la e transformá-la em oportunidades de negócio exige uma 

cultura empresarial onde a inovação é uma constante, ou seja, baseada na capacidade de identificar 

problemas e encontrar soluções eficazes. 

2.3.1. Infraestruturas e Equipamentos 

No âmbito da sua atividade, o portfólio da Brisa integra um conjunto de ativos divididos por cinco 

áreas de negócio: concessões, serviços viários, inspeções automóveis e negócios internacionais. Neste 

ponto serão descritos os ativos relacionados com a área de concessão, por forma a clarificar os tipos 

de equipamento e infraestruturas, a sua constituição e modo de funcionamento.  

 

 

2.3.1.1. Autoestradas 

Em Portugal, a Brisa Autoestradas detém seis concessões rodoviárias. Estas concessões são: 

Brisa Concessão, Atlântico, Brisal, Douro Litoral, Baixo Tejo e Litoral Oeste, que integram 17 

autoestradas e totalizam 1 678 km.  

Para além destas, a Brisa detêm ainda contratos de prestação de serviços em autoestradas de 

outras concessões, onde é responsável pela instalação e manutenção de equipamentos e sistemas 

envolvidos no pagamento de portagens e na telemática rodoviária (Paulo Mira, 2014). 

Por forma a realizar as operações necessárias à exploração das Autoestradas, torna-se 

necessário utilizar uma série de equipamentos e infraestruturas (Figura 2.1). Estes incluem-se em dois 

grandes grupos funcionais. A coleta dos pagamentos onde se enquadram as portagens, que 

posteriormente se dividem em portagens de pagamento manual, semiautomático e totalmente 
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automático. A telemática, constituída por um conjunto de equipamentos que permitem o apoio 

operacional às diversas atividades da empresa e ao cliente. 

 

Figura 2. 1 - Principais Infraestruturas e equipamentos presentes numa autoestrada 

As praças de portagem são infraestruturas presentes nos nós de acesso a autoestradas ou em 

plena via, compostas por diferentes tipos de vias, cuja finalidade se prende com a cobrança da taxa de 

portagem. O valor a pagar pelo utilizador depende da classe do veículo e da distância percorrida. 

Existem dois tipos de portagem: Pórticos (Multi Lane Free Flow – MLFF) e as praças de portagem 

convencionais. 

As praças de portagem são barreiras físicas compostas por diferentes tipos de vias (Figura 2.2), 

cuja distinção é feita pela forma de pagamento. Podem distinguir-se três tipologias de pagamento: 

manual, semiautomático ou eletrónico. 

A informação e gestão dos equipamentos em cada via é processada por um computador central 

IC (Industrial Computer) que posteriormente a envia para um sistema central denominado por TPMS 

(Tool Plaza Management System) que por sua vez se encarrega de recolher e gerir a informação 

proveniente de todas as vias da praça de portagem. 
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Figura 2. 2 - Tipos de via existentes numa praça de portagem 

Por outro lado, os pórticos MLFF são pontos de cobrança totalmente eletrónica em que não 

existe barreira física. Neste caso o pagamento é feito à velocidade normal de circulação na autoestrada. 

A infraestrutura que permite esta forma de pagamento é constituída por um sistema que permite a 

deteção, identificação, classificação e registo fotográfico do veículo. Os elementos de apoio operacional 

referidos na (Figura 2.1) referem-se a equipamentos de telemática rodoviária. A sua existência é 

fundamentada pela necessidade de gerar condições de segurança e comodidade ao utilizador, e 

podem ser considerados como coletores de informação que permite à Brisa controlar e monitorizar a 

circulação rodoviária.  

2.3.1.2. Via verde 

A Via Verde foi criada há mais de 20 anos atrás. Foi inicialmente criado como um sistema de 

pagamento de portagem, inovador que permitia ao utilizador fazer o pagamento sem interação humana 

e sem necessidade de imobilizar o veículo. Este tipo de características trouxeram benefícios e valor 

acrescentado tanto para o utilizador como para a Brisa, e proporcionaram uma expansão deste sistema 

a mais de 3 milhões de utilizadores, aos quais correspondem cerca de 132 milhões de transações por 

ano, representando um total de 70% do tráfico em Portugal.   

Atualmente a Via Verde é um sistema mais desenvolvido e “omnipresente”. Este permite a integração 

de uma enorme variedade de serviços sob a mesma forma de pagamento, incluindo o pagamento de 

combustíveis, parques de estacionamento privados, restauração, e acesso a zonas restritas dentro da 

cidade. 

O pagamento eletrónico é feito através do processo DSRC (Dedicated Short Range 

Communications), nomenclatura dada à interação entre o dispositivo eletrónico instalado no veículo 

(identificador), e uma antena instalada no ponto de cobrança, através da radiofrequência (RFID, Radio 

Frequency Identification). A sua interação necessita de diversos equipamentos (Figura 2.3). 

O sistema Via Verde recorre a vias próprias de entrada e saída por forma a proporcionar ao 

cliente o pagamento automático. A via verde de entrada (VVE) permite o acesso do condutor à 

autoestrada, quando isto acontece, a antena envia um sinal ao identificador, onde fica registada a data 

e hora de entrada. Opostamente, a via verde de saída (VVS) dá acesso à saída da autoestrada, e é 

aqui que é feita a leitura do identificador. Através desta leitura é calculado o valor a pagar em função 

dos quilómetros percorridos pelo utente.  
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Figura 2. 3 - Equipamentos presentes na via verde de entrada (VVE) e saída (VVS) 

2.3.1.3. Vias manuais 

As vias manuais são o sistema mais antigo e vulgar de distribuição de títulos e coleta da taxa de 

portagem. Este requer a imobilização do veículo por parte do condutor e é ainda o sistema de 

distribuição de títulos e pagamento mais vulgar nas praças de portagem. Neste tipo de vias a 

distribuição de títulos é feita por um equipamento semiautomático e o pagamento pode ser feito de 

forma manual ou semiautomática, cuja diferença para o pagamento manual consiste na substituição do 

portageiro por um equipamento automático que recolhe o dinheiro e procede á entrega do ticket. O 

sistema é composto por dois tipos de vias: as Vias Manuais de Entrada (VME) e as Vias Manuais de 

Saída (VMS). 

 

 

Vias Manuais de Entrada 

As vias manuais de entrada são as vias que dão acesso à entrada na autoestrada. Assim, quando 

o condutor entra na autoestrada retira um título (ticket) onde fica gravada informação sobre o local, 

data, hora e via de entrada. Este título será posteriormente entregue na via manual de saída, e servirá 

de base ao cálculo da taxa a pagar. 
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O título é impresso e entregue ao utilizador através de um equipamento denominado distribuidor 

de títulos (DT). O DT está disponível para o utilizador em dois níveis de altura e em duas variantes de 

via: 

 Via Manual de Entrada (VME): Dois distribuidores de Títulos – um DT no nível superior para 

veículos pesados e um DT no nível inferior para veículos ligeiros e motociclos. 

O aumento do número de Distribuidores de Títulos surge da necessidade de reduzir o número 

de falhas que levam à inoperacionalidade da via. Desta forma, existem dois DT´s a trabalhar em 

paralelo para cada nível de altura, o que leva a uma redução da probabilidade de falha do equipamento 

como um todo e assim ao aumento da fiabilidade do sistema. Esta alteração têm vindo a ser 

implementada ao longo do tempo e neste momento verifica-se que 90% das Vias Manuais de Entrada 

são vias do tipo VMED (Figura 2.4). 

 

Figura 2. 4 - Equipamentos presentes numa Via Manual de Entrada Dupla (VMED) 

Vias Manuais de Saída 

Por forma a complementar o sistema de pagamento da taxa de portagem, surgem as Vias 

Manuais de Saída (VMS). Nestas vias é feita a leitura do ticket e feita a cobrança da taxa 

correspondente à distância percorrida pelo utilizador. Existem dois tipos de Vias Manuais de Saída: 

 Vias Manuais de Saída Simples (VMS): Vias com assistência de um colaborador da Brisa 

(portageiro) que trata de efetuar a cobrança da taxa de portagem. 

 Vias manuais de Saída Dupla (VMSA): Vias em que o pagamento é feito através do sistema 

Etoll (Figura 2.5). Neste caso, é adicionado á cabine do portageiro um sistema de pagamento 

semiautomático, que não requer a existência de um colaborador, e permite o pagamento 

sobre as mesmas plataformas presentes nas VMS. Para operações em que exijam uma 

assistência pessoal, foi criado um sistema de assistência remota, providenciada por um 
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operador capaz de acompanhar toda a operação através do recurso a equipamentos VOIP 

e de monitorização CCTV. 

Esta solução permite por um lado aumentar a disponibilidade de vias, acima de tudo em períodos 

e locais de baixo custo e reduzir custos de operação. Consiste numa solução mista, na medida em que 

permite a utilização do portageiro em determinadas alturas e o sistema Etoll noutras, consoante o 

contexto. 

O sistema Etoll tem vindo a ser implementado de forma faseada, e neste momento representa 

80% da totalidade das Vias Manuais de Saída. 

 

Figura 2. 5 - Equipamentos presentes numa Via Manual de Semiautomática (VMSA) 

Vias Manuais de Tipologia Mista 

Tratam-se de vias comutáveis que funcionam com determinada tipologia de acordo com as 

necessidades. Existem dois tipos destas vias: 

 

 VMIS: Vias que funcionam como VMS, mas permitem pagamento com Via Verde 

 VALS: Vias que podem como VMS ou VV 

 VMSA/VALS: Vias que podem funcionar como VMSA ou VV 

 VMSE: Tratam-se de VMIS com 2 Distribuidores de Títulos, ou seja, podem ser do tipo VME 

ou VMS incluindo pagamento com Via Verde com imobilização da viatura. 
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2.3.2. Manutenção na Brisa 

A manutenção na Brisa visa assegurar o bom funcionamento das suas infraestruturas, que por 

sua vez se reflete na qualidade do serviço prestado ao cliente. Devido à dimensão da rede, a operação 

de manutenção consiste num conjunto complexo de atividades de natureza planeada ou não planeada. 

Podem ainda ser mais especificamente classificadas em cinco tipologias (Figura 2.6): 

 Inspeções: Tratam-se de inspeções com periodicidade variável (trimestrais ou semestrais) 

que visam a verificação do funcionamento dos sistemas e deteção de falhas. 

 Manutenção de Melhoria: Tratam-se de operações que visam a melhoria do funcionamento 

dos equipamentos. 

 Manutenção Preventiva: Tratam-se de ações de manutenção que visam a prevenção de 

falhas futuras. Normalmente surgem no seguimento de uma inspeção. 

 Manutenção Curativa: Consistem em atividades de manutenção que ocorrem após a 

deteção de uma falha, e visam a reposição do bom funcionamento do equipamento. 

 Manutenção Condicionada: Tratam-se de atividades de manutenção condicionadas pela 

condição de funcionamento dos sistemas e equipamentos. Têm por base um sistema 

composto por meios de monitorização e alarmística que detetam anomalias, permitindo 

assim agir antes da ocorrência da falha através de soluções remotas, ou em ultimo caso, 

gerar operações de manutenção curativa. 

 

Figura 2. 6 - Tipos de manutenção e seu peso sobre o total das Ordens de Trabalho 

Ao analisar este gráfico, pode genericamente afirmar-se que mais de 70% das operações de 

manutenção realizadas pela Brisa são de natureza não planeada. Este facto demonstra que a estratégia 

de manutenção da Brisa assenta essencialmente nas operações de manutenção após a ocorrência de 

falha. 

2.3.2.1. Rede e Meios de Manutenção 

A Brisa dispõe de um conjunto de meios que através de o seu funcionamento em rede, permite 

realizar e controlar todas as operações de manutenção necessárias ao correto funcionamento das suas 

infraestruturas. 
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Os meios de manutenção permitem a deteção e correção de anomalias e falhas. Assim, podem 

definir-se três grupos distintos: 

 Meios de Deteção e Vigilância: Conjunto de meios de monitorização e alarmística que 

permite a deteção de falhas em tempo real por uma equipa remota 

 Equipe remota: Esta equipa têm a responsabilidade de ativar os meios necessários à 

resolução da falha, seja de forma remota ou através do envio de meios ao local. Quando é 

possível resolver a falha de forma remota, é da responsabilidade desta equipa realizar os 

procedimentos necessários à resolução da falha (reiniciar os sistemas, forçar operações, 

desbloquear transações). Nos casos em que é necessário enviar meios ao local, a equipa 

fica responsável pela coordenação das equipas de manutenção local. O facto de as falhas 

serem detetadas em tempo real permite que em alguns casos, a falha seja corrigida sem que 

o utilizador dê por isso. 

 Meios de Manutenção Local: A Brisa dispõem atualmente de 53 viaturas de manutenção 

que asseguram todas as operações de manutenção de Sul a Norte de Portugal. A cada uma 

destas viaturas, está alocado um trabalhador (tripulante e profissional de manutenção) e um 

determinado inventário de componentes de manutenção. Cada uma destas viaturas está 

dedicada a uma determinada área de intervenção técnica. 

 

2.3.3. Autoestrada do Sul “A2” 

A rede de autoestradas da Brisa têm cerca de 1700 quilómetros, razão pela qual surgiu a 

necessidade de selecionar uma amostra para estudo e posterior aplicação da metodologia de resolução 

do problema. 

Para selecionar a autoestrada modelo foi necessário compreender quais as características 

envolvidas em cada concessão, visto que o objetivo contemplava encontrar uma amostra que fosse 

representativa de todas as possíveis características que possam ter influência sobre a procura por 

componentes de manutenção. Por outro lado, existia também a necessidade de selecionar uma 

concessão com dimensão relevante, que envolva um volume de tráfego elevado, para que o modelo 

de resolução em estudo possa ser aplicável a qualquer uma das restantes concessões.  

 

2.3.3.1. Caracterização da Autoestrada do Sul “A2” 

A autoestrada A2 foi concluída no ano 2002 e totaliza um comprimento com cerca de 200 

quilómetros, sendo portanto a segunda maior autoestrada nacional.  

Estabelece a ligação entre Lisboa e Albufeira, cruzando o Sul do pais e proporcionando aos 

utilizadores a possibilidade de o fazer em cerca de 2 horas. 

A nível de tráfego é caracterizada por uma incidência regular muito elevada na zona de Lisboa e 

Vale do Tejo, visto ser utilizada por dezenas de milhares de veículos para de deslocar de Lisboa para 

a Margem Sul e vice-versa.  

O tráfego é também caracterizado por um efeito de sazonalidade que se verifica com intensidade 

na altura do verão e páscoa. 
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A sua infraestrutura de funcionamento e manutenção inclui: 

 12 Praças de Portagem 

 1 Armazém Avançado (Armazém de Proximidade) 

 2 Armazéns Móveis (Viaturas de Manutenção) 

2.3.3.2. Infraestrutura por Portagem 

Portagem Coina 

A portagem de Coina está localizada no quilómetro 23.94 e é constituída por de 13 vias: 

 6 Vias Manuais Semiautomáticas 

 3 Vias Verdes de Saída e 1 de Entrada 

 2 VALS: Vias que tanto podem ser VVS ou VMS de acordo com a necessidade 

 1 Via Média de Entrada Dupla + T (acresce um equipamento com 2 DT´s) 

 

Portagem Coina PV 

A portagem de Coina PV está localizada no quilómetro 24.18 e é constituída por 14 vias: 

 5 Vias Manuais Semiautomáticas 

 3 Vias Verdes de Saída e 2 de Entrada 

 3 Vias Média de Entrada Dupla 

 

Portagem Palmela 

A portagem de Palmela está localizada no quilómetro 35.44 e é constituída por de 7 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 1 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 2 Vias Manuais de Entrada Dupla +T 

 

Portagem Marateca 

A portagem da Marateca está localizada no quilómetro 54.760 e é constituída por 5 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 2 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 

Portagem Alcácer do Sal 

A portagem de Alcácer do Sal está localizada no quilómetro 81.970 e é constituída por 7 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 2 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 

Portagem Grândola Norte 

A portagem de Grândola Norte está localizada no quilómetro 104.5 e é constituída por 6 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 1 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 2 Vias Manuais de Entrada Dupla 
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Portagem de Grândola Sul 

A Portagem de Grândola Sul está localizada no quilómetro 120 e é constituída por 9 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 2 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 3 Vias Manuais de Entrada Dupla 

 1 VMIS 

 

Portagem Aljustrel 

A portagem de Aljustrel está localizada no quilómetro 151.4 e é constituída por 5 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 1 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 1 Vias Manuais de Entrada Dupla +T 

 

Portagem Castro Verde 

A portagem de Castro Verde está localizada no quilómetro 178.2 e é constituída por 7 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 2 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 2 Vias Manuais de Entrada Dupla 

 

Portagem Almodôvar 

A portagem de Almodôvar está localizada no quilómetro 195 e é constituída por 6 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 1 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 2 Vias Manuais de Entrada Dupla 

 

Portagem S B Messines 

A portagem de Messines está localizada no quilómetro 228.9 e é constituída por 7 vias: 

 2 Vias Manuais Semiautomáticas 

 2 Via Verde de Saída e 1 de Entrada 

 2 Vias Manuais de Entrada Dupla 

 

Portagem Paderne 

A portagem de Paderne está localizada no quilómetro 235 e é constituída por 16 vias: 

 7 VMIS 

 2 Via Verde de Saída e 2 de Entrada 

 4 Vias Manuais de Entrada Dupla 

 1 VALS 
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Figura 2. 7 - Estrutura de Portagem em Operação na A2 

2.3.3.3. Fluxo de Materiais de Manutenção  

Neste subcapítulo será apresentado o fluxo de componentes de manutenção (Figura 2.8), e a 

infraestrutura associada à sua posse, transporte e gestão. Será portanto elaborada uma descrição de 

ciclo de vida dos componentes enquanto unidade de inventários, isto é, desde a encomenda ao 

fornecedor, ou à unidade de produção interna da Brisa, até ao momento em que é utilizado numa 

operação de manutenção. 

 

Figura 2. 8 - Fluxo dos Materiais de Manutenção 

 

Armazéns 

Como já foi referido, a atividade na Brisa está estendida no espaço por cerca de dois mil 

quilómetros de autoestrada. Este facto exige a criação de uma rede que permita gerar disponibilidade 

na resposta a situações adversas.  

A infraestrutura de armazéns está definida para suportar três fatores: 

 Garantir disponibilidade de matérias 

 Garantir proximidade 

 Garantir capacidade de armazenamento 
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Quando existe necessidade de um determinado componente, e este não existe em inventário, 

podem acontecer duas situações: 

1. É colocada uma encomenda ao fornecedor 

2. É colocada uma encomenda á unidade interna de produção Brisa 

 

Independentemente da sua origem, todos os componentes são rececionados no Armazém 

Central, localizado em Palmela, cuja funcionalidade se explica de seguida. 

Podem então ser distinguidas três tipologias de armazéns: 

1. Armazém Central: Plataforma central de logística, cuja função é por um lado constituir 

inventário de suporte às atividades de produção e manutenção de equipamentos, e por 

outro, distribui-los pelos outros armazéns e unidade de produção. É portanto o ponto de 

acumulação onde está garantida a disponibilidade dos mais variados componentes, mesmo 

aqueles cuja procura é baixa e o seu impacto na via é pouco relevante.   

2. Armazéns Avançados: Tratam-se de infraestruturas de acumulação de inventário 

colocadas em pontos estratégicos. O objetivo principal é garantir disponibilidade próxima 

de componentes de manutenção de baixa rotação (baixa procura), cujo impacto na 

disponibilidade do serviço é considerável. Asseguram portanto que em caso de falha de 

um componente com estas características, a sua reposição é garantida de forma rápida. 

3. Armazéns Móveis: Os armazéns móveis são as viaturas de manutenção, que para além 

de reterem inventário, têm a capacidade de o transportar até ao local onde ocorreu a falha. 

Os componentes armazenados na carrinha são caracterizados por uma procura elevada. 

O caso particular da autoestrada A2 inclui 2 Armazéns Móveis e 1 Avançado. Quando o sistema 

é afetado por maior incidência de falhas e se verifica que a capacidade instalada é insuficiente, é 

recorrente fazer-se uso da capacidade instalada na autoestrada A6, cuja infraestrutura de 

armazenamento é semelhante. Verifica-se também que quando existem falhas na A2, em zonas 

próximas da área da grande Lisboa, é normal a utilização de meios de resolução e capacidade de 

armazenamento pertencentes à zona de Lisboa. 

 

Inventário de Proximidade 

As Viaturas de Manutenção a que se dá também o nome de armazéns móveis estão incumbidos 

das funções de acumulação de inventário e transporte de componentes de manutenção até ao local de 

intervenção.  

Quando acontece uma falha no sistema que requer uma resolução física, normalmente, devido 

à necessidade de reparação de um componente é enviada uma viatura de manutenção ao local. A 

resolução dessa falha pode ser feita com componentes presentes no inventário da viatura ou não. Caso 

os componentes necessários não existam no inventário das viaturas, a viatura faz um pedido de 

abastecimento que pode ser satisfeito pelo Armazéns Avançado ou pelo Armazém Central. 

Como já foi referido anteriormente, a autoestrada A2 é servida por duas Viaturas de Manutenção 

e um Armazém Avançado (Viatura 31 e Viatura 46 e Armazém VGR) aos quais correspondem dois 
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funcionários (técnicos de manutenção), cujas funções se distribuem pela execução das operações de 

manutenção, receção de encomendas e reposição de inventário quer das Viaturas, como dos Armazéns 

Avançados alocados à sua área de intervenção. 

O inventário das Viaturas de Manutenção e dos Armazéns Avançados varia de acordo com a 

área geográfica de atuação, estando esta variação associada à tipologia e às quantidades envolvidas.  

 

Ciclo de Reaprovisionamento 

O reaprovisionamento das Viaturas de Manutenção e dos Armazéns Avançados é feito com base 

num modelo de revisão periódica, ou seja, o reaprovisionamento é feito num período fixo, muito embora 

o conteúdo e as quantidades sejam variáveis. 

O período de revisão é igual a 7 dias, correspondentes ao domingo de cada semana.  

O encadeamento da operação começa no sábado. Todos os sábados pela manhã o técnico de 

manutenção faz a revisão do inventário da sua Viatura e do Armazém Avançado, elaborando 

posteriormente o pedido ao armazém central de acordo com as necessidades. O Armazém Central 

recebe e processa a encomenda no próprio dia, garantindo a entrega no posto de correios mais próximo 

à sede onde está localizada a Viatura, no dia seguinte pela manhã. 

 

Tecnologia de Informação 

A atividade de planeamento, gestão e controlo operacional é baseada em dois softwares: 

 Software SGOM: Plataforma a partir da qual se desenvolvem várias funções, estre elas, a 

monitorização de equipamentos, ações remotas, ou a gestão de equipas de manutenção.  

 Software GLOSE EAM: Plataforma base para a gestão de inventário, das ordens de 

trabalho, histórico de intervenções, etc. 

O meio de controlar, planear e registar as operações realizadas no passado, e as previstas para 

o futuro é a criação de Ordens de Trabalho (O.T.)  

Sempre que é necessário realizar uma ação, independentemente da sua tipologia ou objetivo, é criada 

uma Ordem de Trabalho.  

No contexto das operações de manutenção, as Ordens de Trabalho dão por vezes origem a 

Eventos de Manutenção. Para cada Evento de Manutenção é elaborado um registo, onde constam 

detalhes de operação e necessidades de materiais, fomentando a acumulação de experiencia, e 

permitindo assim uma maior eficiência tanto no planeamento como na própria execução. 

3. Revisão de Literatura 

Como já foi referido anteriormente, uma das principais atividades da Brisa é concessão de 

autoestradas. Esta atividade envolve uma série de subactividades que podem ser incluídas em três 

grandes grupos: a coleta do pagamento, a manutenção e instalação de novos componentes, e o 

controlo de tráfego. 

Neste capítulo, pretende-se apresentar uma revisão da literatura científica relativa a definições, 

conceitos e metodologias envolvidas na resolução proposta do problema em estudo. 
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3.1. Procura por Componentes de Manutenção 

No âmbito deste trabalho, o estudo da procura por componentes de manutenção surge do facto 

de todos os equipamentos estarem sujeitos à falha, e portanto, quando se enquadra esta afirmação no 

contexto de 17 autoestradas, com um total de 1678 km e um número proporcional de pórticos de 

portagem, percebe-se que a ocorrência de falhas é inevitável, acontece diariamente, e por isso merece 

uma atenção especial. 

 

Assim, pretende-se com este capítulo fazer uma revisão bibliográfica e compreender o estado 

de arte, relativamente aos métodos que permitem analisar os dados históricos, na tentativa de 

identificar padrões de comportamento e relações de causalidade que expliquem o quando e o porquê 

de cada falha para cada um dos componentes em estudo. O objetivo é conseguir elaborar previsões 

consistentes sobre o seu comportamento futuro, o que leva a um planeamento de necessidades mais 

apurado, que se deverá traduzir numa gestão mais eficiente dos componentes de manutenção.  

 

A forma mais usual de prever a falha de um componente é através do estudo da probabilidade 

de falha de um equipamento, perante vários cenários operacionais. Esta forma de previsão foi 

anteriormente utilizada pelo meu colega Paulo Mira na realização da sua Dissertação de Mestrado 

sobre a disponibilidade dos materiais de manutenção, motivo pelo qual eu decidi abordar metodologias 

de previsão não causais. 

 

Com este capítulo, pretende-se clarificar os fundamentos teóricos que permitem caraterizar a 

função de procura de cada componente sob a forma de um padrão, e posteriormente os critérios em 

que se deve basear a escolha do modelo de previsão mais indicado a cada um desses padrões.  

3.1.1. Definição de Procura por Componentes de Manutenção 

A definição de procura é explicada pela ciência económica. Aqui, o termo procura, designa a 

intenção de obtenção no mercado de bens de consumo e de fatores produtivos para a utilização na 

produção de outros bens. 

No contexto deste trabalho, vamos analisar um caso particular da procura, a que se dá o nome 

de procura por materiais de manutenção. No fundo, o termo procura têm o mesmo significado tanto na 

procura de mercado, como na procura por componentes de manutenção, sendo que pode ser 

comparado à necessidade de alguma coisa, numa determinada quantidade, em determinado momento. 

A verdadeira diferença consiste no acontecimento que motiva a necessidade.  

A procura de mercado é motivada por necessidades básicas do ser humano, ou por necessidades 

criadas pelo mercado no ser humano. Por outro lado, a procura por materiais de manutenção surge do 

facto de todos os equipamentos terem necessidades de manutenção, que podem ser mais ou menos 

previsíveis, mas é praticamente impossível garantir com um nível de confiança de 100% que um 

equipamento nunca vai falhar. É a partir deste princípio que se compreende a necessidade de criar 

modelos de previsão da procura para cada componente, que nos permitam numa primeira instancia 
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perceber em que altura é mais provável que cada componente vá falhar (a partir dos dados históricos, 

da função de fiabilidade, ou uma combinação dos dois), por forma a garantir que existe a capacidade 

e disponibilidade para resolver a falha no momento em que esta acontece, minimizando os seus 

impactos na empresa. 

Pode então pensar-se na previsão da procura por componentes de manutenção, como a 

atividade de determinar as necessidades de um componente num futuro próximo. 

A procura futura usualmente divide-se em planeada e não planeada. A procura planeada recorre 

à utilização de informação futura, que existe quando se recorre à manutenção planeada. Opostamente, 

a procura não planeada não recorre à utilização de informação futura, na medida em que, esta não 

existe, pois a manutenção é feita de forma não planeada. A decisão de planear ou não os eventos de 

manutenção deve ser baseada em dois critérios: o horizonte temporal entre eventos de manutenção, e 

a variabilidade nas quantidades procuradas em cada um dos momentos. A partir destes critérios, pode 

também ser caraterizado e compreendido o padrão da procura de cada componente (M.A. Driessen et 

al. 2010) 

3.1.2. Padrões de Procura 

A procura por um determinado componente de manutenção pode ser avaliada com base em 

dados históricos (método das séries temporais) ou através de métodos causais. Quando se utiliza o 

histórico como forma de estudo, é possível definir a procura associada a cada componente através de 

um padrão. Existem quatro tipologias de padrões que definem a procura por componentes de 

manutenção, e a sua identificação está diretamente relacionada com as características de cada 

componente. De seguida serão explicados individualmente. Na explicação de cada padrão e das 

causas que levam a que um determinado componente descreva um certo padrão de procura, será 

utilizada a palavra cliente como o agente responsável pela procura de um componente. No contexto da 

manutenção, o cliente é no fundo o equipamento que é composto por uma série de componentes, que 

por sua vez têm necessidades de manutenção. 

 

Procura estacionária: A procura com padrão estacionário é caracterizada pela não existência, ou fraca 

existência de oscilações em termos do tempo que decorre entre transações e nas quantidades 

envolvidas em cada período de procura. Torna-se portanto bastante simples prever o seu 

comportamento futuro, e por isso mesmo, têm associada a si métodos de previsão elementares. 

 

Procura intermitente: A procura intermitente é caracterizada por um padrão descontínuo, em que o 

tempo médio entre transações consecutivas é consideravelmente maior que um período (Mohamed 

Bem-Daya et al. 2009). A procura intermitente consiste num padrão de difícil previsão, na medida em 

que, ocorre de forma aleatória, existindo vários períodos sem procura. O método mais utilizado para 

prever a procura com este tipo de padrão é o alisamento exponencial simples, muito embora já existam 

vários estudos e experiências que comprovam que o método de Croston é robustamente mais preciso 

em termos de resultado (Thomas R. Willemain et al. 1994). 

Procura Errática: A procura errática consiste num padrão de procura de baixo volume, com picos 

ocasionais de volume muito elevado (Mohamed Bem-Daya et al. 2009) 



 
 

21 

 

Procura lumpy: Quando um componente tem em simultâneo um padrão intermitente e errático, 

estamos perante um padrão de procura lumpy. Este é o padrão mais complexo, visto que a incerteza 

advêm tanto do tempo entre transações como da quantidade transacionada.  

Pode então ser considerado um fenómeno multidimensional, gerado por diferentes características de 

mercado, nomeadamente, o número de potenciais clientes, a frequência dos pedidos de clientes, a 

heterogeneidade de clientes, a variabilidade nos pedidos dos clientes e por fim a correlação entre 

pedidos de clientes Bartezzaghi et al. 1999 

 

 

Figura 3. 1 - Padrões de procura intermitente e lumpy (John Boylan and Aris Syntetos, 2008) 

Por forma a melhor compreender o comportamento da procura por componentes de manutenção, 

pode recorrer-se à categorização dos componentes. Esta categorização tem por base um exame às 

fontes de intermitência e variação em termos de quantidade de encomenda, observadas no padrão. 

Existem cinco fatores (Bartezzaghi et al. 1999) que podem explicar as caraterísticas de cada 

padrão: 

1. Número de potenciais compradores 

2. Frequência de pedidos dos clientes 

3. Heterogeneidade dos clientes 

4. Variância nos pedidos dos clientes 

5. Correlação entre pedidos de clientes 

 

Os primeiros dois fatores explicam a intermitência do padrão. Ao analisar o número de clientes 

e a frequência dos pedidos de cada cliente, de forma individual e posteriormente em conjunto, permite 

compreender o perfil cliente e tomar decisões que podem reduzir bastante a variabilidade. 

Nomeadamente, fazer agregação de pedidos de diferentes clientes sob o mesmo componente, por 

forma a normalizar as quantidades de encomenda, ou eventualmente, em casos de componentes 

requisitados por poucos clientes, pode contactar-se diretamente o cliente por forma a chegar a uma 

solução benéfica para as duas partes. 

O terceiro e quarto fatores explicam a variabilidade sobre a quantidade identificada no padrão, 

sendo que a única forma de a minimizar, será de alguma forma conseguir mais informação e mais cedo. 

O quinto fator explica o padrão de lumpiness. Por definição este padrão é caracterizado por um 

desfasamento aleatório entre períodos de transação e nas próprias quantidades transacionadas, 
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características que só podem ser explicadas por um total desfasamento entre os pedidos de clientes. 

Este desfasamento pode ser definido em ultima análise, pelo conjunto dos cinco fatores referidos 

anteriormente. 

 

 

Figura 3. 2 - Categorização com base na fonte das características de cada padrão (John Boylan and Aris 
Syntetos, 2008) 

Conclui-se então que a definição do padrão de procura de cada um dos componentes passa pela 

análise do seu comportamento no passado, pelo que se torna necessário recorrer aos dados históricos. 

Estes dados devem ser organizados graficamente sob dois parâmetros fundamentais: o horizonte 

temporal decorrido entre cada transação e a quantidade por encomenda. Por forma a compreender 

melhor as razões que levam a determinado padrão, devem discriminar-se os cinco critérios referidos a 

cima para cada item. 

 

3.1.3. Metodologias de Previsão  

A capacidade de previsão é hoje em dia uma atividade fundamental ao planeamento e á tomada 

de decisão (José Carvalho, 2010). A seleção do modelo adequado à previsão é crucial na precisão dos 

resultados e portanto na capacidade de gerar previsões corretas do futuro que por sua vez terão mais 

possibilidade de conduzir a planeamentos mais corretos e decisões mais acertadas. 

Assim, será feita uma descrição de todo o processo de previsão, através da abordagem às 

temáticas de análise dos dados, dos fundamentos que levam á seleção de um determinado modelo em 

detrimento de outro, e por último a análise de precisão do modelo. 

 

3.1.3.1. Tipos de Metodologias de Previsão 

As metodologias de previsão podem ser divididas em dois grandes grupos, que se dividem 

consoante os pressupostos que dão origem à previsão. Desta forma, todo o modelo de previsão pode 

ser numa primeira fase categorizado como: 

 Modelos qualitativos: Os modelos qualitativos assentam em juízos de valor, especulações, 

na opinião de especialistas ou mesmo a partir da formulação de cenários e analogias com 

situações anteriores. Este tipo de modelos é normalmente utilizado, quando não existem 

dados relativos ao passado, sendo este o único caso para o qual se justifica perfeitamente a 

utilização deste tipo de modelos. 
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 Modelos quantitativos: Os modelos quantitativos são baseados na manipulação 

matemática/estatística dos dados históricos (quantificados). Neste tipo de modelos, projeta-

se o futuro, assumindo que os padrões de comportamento passado são uma boa fonte de 

informação sobre os padrões que existiram no futuro. 

No contexto deste trabalho, devido à existência de dados históricos relativamente aos últimos 

doze anos, dos quais será selecionada uma amostra relativamente aos quatro últimos anos. Será 

apenas aprofundado o estudo dos modelos quantitativos, que servirão de suporte às previsões 

elaboradas na futura dissertação. 

Os modelos quantitativos podem ainda ser divididos consoante a abordagem aos dados 

históricos. As duas abordagens possíveis constituem as duas tipologias de modelos quantitativos: 

 Modelos Causais: Neste tipo de modelos, procura-se estabelecer uma ligação entre a 

variável sobre a qual se pretende fazer previsões e as causas que possam justificar o 

comportamento dessa variável. Este modelo recorre ao princípio da hipótese de estabilidade, 

isto é, o princípio de que serão preservadas no futuro as razões de causa efeito entre a 

variável a prever, e as variáveis explicativas observadas no passado. Para tal, é usual a 

utilização de correlação, regressão e técnicas de análise estatística. 

 Modelos Não Causais: Os modelos não causais assentam na análise da série cronológica 

de valores passados da variável a prever. Esta análise visa a caracterização da forma de 

evolução dos valores da variável a prever no passado, identificando padrões de 

comportamento que serão posteriormente projetados no futuro. Têm na sua base o mesmo 

fundamento da hipótese de estabilidade. 

O foco deste trabalho estará nos modelos não causais, muito embora não serão desprezadas as 

causas que explicam o padrão de cada componente. Será seguida uma abordagem de certa forma 

hibrida, na medida em que, serão realizadas as previsões com base em modelos não causais, e 

analisada a evolução dos valores da variável a prever, por forma a compreender os drivers desse 

comportamento. 

3.1.3.2. Séries Cronológicas 

As séries cronológicas consistem em conjuntos ordenados de valores observados, em intervalos 

regulares de tempo. No fundo, a série cronológica é uma forma de organizar um conjunto de 

observações relativos a uma determinada variável em função do tempo. Existem três tipologias de 

séries cronológicas às quais corresponde um determinado coeficiente de correlação, fundamental na 

identificação de relações entre observações em diferentes instantes no tempo. 

 

 

Coeficiente de Autocorrelação 

Este coeficiente mede o nível de correlação entre o valor de uma variável num certo instante, 

com o valor da mesma variável observado no instante anterior. Assim, determinam até que ponto as 

observações passadas são uteis na previsão dos valores futuros (Cristina Gomes e Rui Oliveira, 

2014/2015). 
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A existência de correlação numa série indica que os valores observados de uma determinada 

variável de previsão, constituem informação relevante sobre o seu comportamento futuro. Sendo este 

o motivo que justifica a identificação e modelação de padrões de comportamento da série histórica, na 

elaboração de projeções para o futuro. 

Os valores de correlação calculados em função de um determinado desfasamento temporal, 

podem ser representados sob a forma gráfica, através do correlograma. O andamento do correlograma 

dá indicações sobre as características da série cronológica, e constitui um auxiliar na identificação do 

modelo mais adequado face a essas características. 

 

Série Cronológica Localmente Estacionária 

Esta tipologia de série cronológica é definida como sendo uma série de valores que apresenta 

um conjunto de oscilações aleatórias "𝜀𝑡" em torno de um determinado nível "𝜇". Devido ao facto de as 

oscilações serem puramente aleatórias, torna-se impossível relacioná-las entre si, e por isso, o 

coeficiente de auto correlação é nulo. 

O valor da previsão da variável y para o período t, calcula-se da seguinte forma: 

 

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 (3.1) 

 

Série Cronológica com Tendência 

Quando numa série cronológica se identifica um padrão de crescimento ou decrescimento, que 

supera o erro aleatório "εt" estamos perante uma série com tendência. 

Assim, as séries com tendência são instáveis e essa instabilidade pode ser calculada sob a forma de 

uma taxa "𝜏". Quanto mais pronunciada for a tendência maior a autocorrelação entre observações.  

O valor da previsão da variável µ para o período t, calcula-se da seguinte forma: 

 

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + 𝜏𝑡−1 (3.2) 

 

 

Série Cronológica com Sazonalidade 

Consiste numa série que apresenta oscilações com periodicidade fixa (s=constante). Estas 

oscilações levam à existência de valores acima do nível a que se dá o nome de “picos” a valores abaixo 

do nível “fossas”, e a valores alinhados com o nível local da série. A existência de sazonalidade “𝜑𝑡" 

leva a que no correlograma surjam auto correlações significativas, para valores de “k” iguais (ou 

múltiplos) do período de sazonalidade “s”. 

O valor da previsão da variável y para o período t, calcula-se da seguinte forma: 

𝑌𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜑𝑡 + 𝜀𝑡 (3.3) 
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3.1.3.3. Erros de Previsão e Seleção de Modelos 

O critério com mais peso na seleção de um determinado modelo de previsão é logicamente a 

precisão das suas previsões. Para avaliar a precisão das previsões é utilizado como critério 

fundamental o erro de previsão. Este erro é calculado para cada instante “t” através da subtração entre 

o valor real e o valor previsto. 

Como não é possível avaliar o erro em instantes futuros, este cálculo deve ser feito para instantes 

passados, a partir dos quais se cria uma série de erros de previsão 𝐸𝑖. 

Assim, o modelo de previsão a ser utilizado, será aquele que minimiza os erros do passado. 

Tendo em conta que os erros são uma série e não um erro singular, torna-se necessária uma medida 

de síntese dos erros calculados. A média dos erros não é adequada devido ao facto de existirem erros 

positivos e negativos (acima e abaixo do nível), fator gerador de um efeito de compensação que 

inviabiliza os resultados. 

Para evitar este efeito, utiliza-se o erro quadrático médio “EQM”, calculado da seguinte forma: 

𝐸𝑄𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − 𝛾𝑡)2

𝑛

𝑖=1

 (3.4) 

Portanto, o modelo de previsão a utilizar será aquele que minimiza o erro quadrático médio. 

Adicionalmente o EQM é também utilizado como estimativa da variância dos erros de previsão. 

Desta forma pode utilizar-se o EQM para gerar um intervalo de confiança para os valores futuros 

da variável a prever. Para tal, é usual admitir-se a hipótese de que os erros de previsão seguem uma 

distribuição normal de média nula, com a estimativa da variância igual ao EQM. 

γ𝒕 ± 𝒁∝
𝟐

√EQM (3.5) 

3.1.3.4. Métodos de Previsão em Função do Padrão 

Existem vários modelos de previsão definidos individualmente para cada padrão de série, e 

existem também modelos capazes de incluir vários tipos de séries cronológicas. 

Esta última tipologia é a mais importante para este trabalho, na medida em que, possibilita 

modelar diversos componentes de manutenção, com padrão de procura variável através do mesmo 

método. Esta vantagem reflete-se no facto de ser possível construir um modelo que se adapte às 

características individuais de cada componente. 

Neste âmbito, será apresentado numa primeira fase um conjunto de modelos de previsão 

comuns no estudo individual de cada tipologia de série cronológica, e por fim dois modelos de previsão 

mistos, isto é, que incluem várias tipologias de série cronológica no mesmo modelo.  

Existem imensos métodos de previsão na literatura, pelo que, o critério de seleção utilizado na 

realização deste trabalho se baseou na simplicidade de utilização e modelação e nas referências 

bibliográficas sobre a sua precisão esperada em função das características a modelar. 
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Métodos de Previsão para Séries Estacionárias 

Como já foi referido anteriormente, uma série localmente estacionária apresenta um padrão com 

nível, isto é, cujas oscilações andam em torno de um determinado nível “"𝑛𝑡", sendo as variações 

causadas por um determinado erro aleatório.  

Neste caso, o método mais recorrente na literatura é o Modelo das Médias Móveis. Trata-se de 

uma média simples de todas as observações passadas, e é apenas justificável quando a serie é 

puramente aleatória, visto que apenas neste caso minimiza o EQM. Por forma a aumentar a precisão 

do modelo, pode acrescentar-se um coeficiente de peso, que permite dar maior importância às 

observações mais recentes, visto que é usual considerar-se que as observações mais recentes são 

mais representativas daquilo que acontecerá no futuro. Neste caso, o modelo passa a ter o nome de 

Modelo das Médias Móveis Centradas ou Modelo de Alisamento Simples, sendo que a única diferença 

entre eles, consiste no facto de um deles utilizar um valor para o peso dado a cada observação passada, 

enquanto o outro dá apenas um peso à última observação, e outro, para todas as observações 

passadas. 

No contexto deste trabalho será apresentado o Modelo do Alisamento Exponencial, pois é quele 

que considero mais adequado, devido a facto de apenas estar dependente de um parâmetro “α”, e de 

necessitar apenas do valor da média móvel no instante anterior para se poder elaborar uma previsão 

sobre o instante seguinte. 

 

Definição do Modelo: 

n𝒕 = α ∗ 𝑌𝑡−1 + (1 − 𝛼)𝑛𝑡−1 (3.6) 

𝛾𝑡+𝑘 = 𝑛𝑡 (3.7) 

 

O valor de α é escolhido por forma a minimizar EQM. 

Devido ao facto de ser utilizada uma fórmula de recorrência, torna-se necessário arbitrar um valor 

inicial. Este procedimento de inicialização pode ser descrito em três passos: 

1. Define-se a base de inicialização, usualmente as primeiras k observações (𝑘 ≥ 1) 

2. Utilizam-se as N observações seguintes para ajustar o modelo, eliminando o efeito de 

inicialização (usualmente L=5) 

3. Para as restantes observações considera-se que o modelo está a funcionar em pleno, sendo 

então possível calcular o EQM, que nos permitirá avaliar o modelo. 

 

 

Métodos de Previsão para Séries Sazonais 

Quando estamos perante uma série cronológica que apresenta um padrão de sazonalidade, 

podemos utilizar o Modelo de Winters para a modelar. Trata-se de um modelo simples que têm por 

base o Modelo do Alisamento Exponencial, visto anteriormente, como forma de modelar o nível da 

série, acrescentando posteriormente um índice de sazonalidade “f” consoante a estação do ano em 

que se inclui o período de observação t. Visto tratar-se de uma série sazonal é possível elaborar 
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previsões para um horizonte temporal de "𝑘" períodos futuros. Neste sentido é definida uma variável 

"𝑚" cujo valor é múltiplo do número de períodos de sazonalidade "𝑠" a que o valor "𝑘" corresponde. 

Definição do Modelo: 

Componente de Nível: 𝑛𝑡 =  𝛼(𝑌𝑡 − 𝑓𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)𝑛𝑡−1 

 

com 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 (3.8) 

Componente de Sazonalidade: 𝑓𝑡 =  𝜔(𝑌𝑡 − 𝑛𝑡) + (1 − 𝜔)𝑓𝑡−𝑠 

 

com 0 ≤ 𝜔 ≤ 1 (3.9) 

Previsão: 𝛾𝑡+𝑘 =  𝑛𝑡 + 𝑓𝑡+𝑘−𝑚∗𝑠 

 

com 𝑚 = 1 ⇒  1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑠 
(3.10) 

 
𝑚 = 2 ⇒  𝑠 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑠 

 

 (…)  

                                                                                                                                                                                                                     

Métodos de Previsão para Séries com Tendência 

Nos casos em que a série cronológica em estudo, apresente uma tendência de crescimento ou 

decrescimento, superior ao seu erro aleatório, estamos perante uma série com tendência. Neste caso, 

pode ser utilizado o Modelo de Holt na sua modelação. Este modelo consiste em calcular um nível 

inicial, ao qual se acrescenta um fator de tendência "𝑏𝑡", que como já foi referido, pode ser descrito 

como sendo uma taxa cujo valor pode ser calculado através da regressão linear. Assim, para cada 

período é calculada a previsão consoante a projeção do nível da série para cada instante (t+k). 

 

Definição do Modelo: 

Componente do Nível: 𝑛𝑡 =  𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑛𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) com 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

 

(3.11) 

Componente de Tendência: 𝑏𝑡 =  𝛽(𝑛𝑡 − 𝑛𝑡−1) ∗ (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 com 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

 

(3.12) 

Previsão: 𝛾𝑡+𝑘 =  𝑛𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑏𝑡 

 

 (3.13) 

Métodos de Previsão para Séries com padrão Lumpy 

Esta tipologia de padrão é de muito difícil previsão, visto que a variável a prever, não só apresenta 

tempos aleatórios entre encomendas, como a própria quantidade encomendada é completamente 

variável. 

Após a revisão de alguns artigos e manuais sobre esta matéria, conclui-se que os métodos que 

geram maiores garantias de precisão nas previsões são os métodos de Croston e a aproximação de 

Syntetos – Boylan, que consiste numa revisão e adequação do método original de Croston. 

 

Método de Croston 

O método de Croston foi publicado em 1972 e ainda nos dias de hoje é amplamente utilizado 

na indústria (Mohamed Bem-Daya et al. 2009). 

Este método é baseado em dois parâmetros fundamentais: 
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1. Volume da procura, caracterizado pelo volume de cada encomenda “𝑍𝑡” 

2. Tempo decorrido entre chegadas de novas encomendas “𝑃𝑡” 

Quando se verifica que não é colocada nenhuma nova encomenda no período de revisão 𝑡, os 

estimadores 𝑍𝑡 e 𝑃𝑡 permanecem inalterados. Se por outro lado existir procura suficiente para gerar 

que 𝑋𝑡 > 0, então os estimadores são atualizados segundo a partir das seguintes expressões: 

𝑍𝑡 = 𝛼 ∗ 𝑋𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑍𝑡−1 (3.14) 

𝑃𝑡 = 𝛼 ∗ 𝐺𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑃𝑡−1 (3.15) 

𝐹𝑡+1 =
𝑍𝑡

𝑃𝑡

 (3.16) 

Sendo que as variáveis podem ser definidas como: 

𝑋𝑡 Valor actual da procura no momento 𝑡 

𝐺𝑡 Valor actual do tempo entre chegada de encomendas no momento 𝑡 

Método da Aproximação de Syntetos – Boylan 

O método de Syntetos – Boylan surge então de uma revisão ao método de Croston. Nesta 

revisão o autor definiu uma forma diferente de estimar o valor do volume de cada encomenda 𝑍𝑡 , 

baseado no valor da média dos dados históricos da procura (volume da procura) “𝜇” e no valor da média 

do tempo entre encomendas verificados no passado “𝑝”. 

Syntetos – Boylan considera então: 

𝐸(𝐹𝑡) =
𝜇

𝑝
∗ (1 +

𝑎

2 − 𝑎
∗

𝑝 − 1

𝑝
) (3.17) 

Com base no método das Médias Móveis Pesadas, e ignorando o termo 
(𝑝−1)

𝑝
, Syntetos e Boylan 

propõe um novo estimador: 

𝐹𝑡+1 =  (1 −
𝑎

2
) ∗

𝑍𝑡

𝑃𝑡

 (3.18) 

A precisão deste estimador aumenta conforme o valor 
(𝑝−1)

𝑝
 se aproxima de 1, isto é, quanto 

maior for o tempo entre encomendas 𝑃𝑡 .A maior eficiência do Método de Syntetos-Boylan 

comparativamente ao Método de Croston fica apenas comprovada para componentes de 

movimentação rápida (Eaves and Kingsman, 2004), (Ghobbar and Friend, 2003).Assim, se algum dos 

componentes em estudo for caracterizado por uma série cronológica com procura intermitente e 

quantidade de encomenda aleatória será aplicado um dos dois modelos descritos anteriormente. 

A seleção entre os dois será baseada no seguinte critério: 

 Itens de movimento rápido: Método de Syntetos- Boylan 

 Itens de movimento Lento: Método de Croston 
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Métodos de Previsão para Séries Multicaracterística  

Os modelos apresentados neste ponto serão os modelos estudados para posterior aplicação ao 

caso de estudo Brisa, pois incluem o conjunto das características possíveis de observar nos 

componentes de manutenção em estudo. Devido à sua simplicidade e flexibilidade, consistem na 

escolha que me parece ser mais adequada à constituição do modelo de previsão que servirá de input 

ao modelo de simulação. 

Apenas os modelos com padrão lumpy ficam de fora deste modelo de previsão devido à sua total 

imprevisibilidade. Neste caso será utilizado o modelo de Croston apresentado anteriormente. 

 

Modelo de Holt-Winters 

Este modelo consiste na adição dos Modelos de Holt e Winters revistos anteriormente. Assim, 

permite modelar três características: nível, tendência e sazonalidade. 

A cada uma das características corresponde uma equação, cujos valores são somados quando 

se pretende elaborar a previsão futura. O facto de o modelo englobar estas três características não 

indica que a série cronológica tenha que as conter todas as características, pois tratando-se de um 

modelo aditivo, permite que se adicionem ao modelo de previsão apenas as características observadas 

na série cronológica. 

Esta flexibilidade do modelo é particularmente interessante pois permite a utilização do mesmo 

modelo para variáveis diferentes com padrões diferentes. O modelo é definido a partir das seguintes 

equações: 

 

Componente de Nível: 𝑛𝑡 =  𝛼(𝑌𝑡 − 𝑓𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)(𝑛𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 com 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 (3.19) 

Componente de Tendência: 𝑏𝑡 =  𝛽(𝑛𝑡 − 𝑛𝑡−1) ∗ (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 com 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 (3.20) 

Componente de Sazonalidade: 𝑓𝑡 =  𝜔(𝑌𝑡 − 𝑛𝑡) + (1 − 𝜔)𝑓𝑡−𝑠 com 0 ≤ 𝜔 ≤ 1 (3.21) 

Previsão: 𝛾𝑡+𝑘 =  𝑛𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑏𝑡 + 𝑓𝑡+𝑘−𝑚∗𝑠  (3.22) 

 

Como o cálculo da previsão é feito a partir de uma fórmula de recorrência, é necessário recorrer 

a um método de inicialização por forma a gerar um nível inicial. 

A otimização das constantes de amortecimento (𝛼, 𝛽, 𝜔) deve der feita através do ensaio sobre 

séries de valores históricos. Como indicação de carater geral (não é a regra) assume-se que 𝛼 > 𝛽 >

𝜔 pois em geral, a sazonalidade é mais estável que a tendência, que por sua vez é mais estável que o 

nível.  

A flexibilidade deste modelo pode ser resumida em três pontos: 

 Se não apresentar tendência, basta substituir 𝑏𝑡 = 0. 

 Se não apresentar sazonalidade, ignoram-se os índices sazonais 𝑓𝑡 = 0. 

 Se não apresentar tendência nem sazonalidade, converte-se no Modelo de Amortecimento 

Exponencial Simples. 
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Modelo de Decomposição Clássica 

Este modelo parte do princípio de que a série cronológica integra quatro componentes básicas: 

tendência, sazonalidade, ciclicidade e erro aleatório. O método consiste em identificar e isolar cada 

uma das características da série, encontrando processos adequados à modelação de cada uma delas. 

Tal como o modelo anterior é altamente flexível devido à sua essência aditiva, e a sua principal 

diferença relativamente ao modelo de Holt-Winters consiste na componente de ciclicidade. Esta 

componente é modelada em séries longas e permite avaliar o impacto de ciclos económicos nas 

previsões. A definição do modelo parte da definição individual do seguinte conjunto de 

componentes/características: 

 

Componente Cíclica: 𝐶𝑡 = 𝑀𝑡 − 𝑇𝑡 (3.23) 

  

Componente de caracter não periódico, tipicamente avaliada no médio e longo prazo. A sua 

modelação é problemática e apenas é possível quando se dispõe de séries longas. A ciclicidade 

corresponde portanto à subtração entre a série de média móvel "𝑀𝑡" e a série da tendência "𝑇𝑡". 

 

Componente da Tendência: 𝑇𝑡 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡 (3.24) 

  

O procedimento de modelação parte do princípio de que a tendência é função do tempo (𝑇𝑡 =

𝑓(𝑡)) e parte do valor das Médias Moveis Centradas “𝑀𝑡” para estimar os parâmetros da função. Assim, 

a forma da função 𝑓(𝑡) resulta da observação do  andamento de 𝑀𝑡, sendo a forma polinomial a mais 

habitual. 

Os parâmetros a e b são calculados com recurso a técnicas estatísticas de regressão linear. 

Componente Sazonal: A fórmula de cálculo da sazonalidade muda ligeiramente consoante se trata de 

uma série cronológica com nível ou tendência. 

 

Série sazonal com tendência: 𝑆𝑗 =
∑(𝑌𝑡−𝑇𝑡)𝑗

𝑛∗𝑗
 (3.25) 

Série sazonal com nível: 𝑆𝑗 =
∑(𝑌𝑡−𝑀𝑡)𝑗

𝑛∗𝑗
 (3.26) 

 

O cálculo da sazonalidade implica a constituição de uma série auxiliar 𝑋𝑡 , representativa da 

diferença entre os valores observados e os valores das média móveis centradas, ou seja, modela as 

componentes sazonais e aleatórias. O valor 𝑋𝑡  tem de ser calculado para cada uma das estações 

sazonais. 

A soma dos índices sazonais têm de ser igual a 0, caso contrário, têm se ser calculados os 

índices corrigidos para cada período de sazonalidade “𝑗” através da seguinte expressão. 

𝑆 �́� = 𝑆𝑗 − (∑ 𝑆𝑗)
|𝑆𝑗|

∑|𝑆𝑗|
 (3.27) 
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3.2. Gestão Integrada dos Componentes de Manutenção 

Os componentes de manutenção estão em geral envolvidos em grande incerteza. Cada 

componente tem as suas características, que obrigam a diferentes estratégias de manutenção. As 

estratégias de manutenção são definidas como um conjunto de ações desenhadas e implementadas 

por forma a reduzir a frequência e duração das interrupções, satisfazendo ao mesmo tempo um 

conjunto de restrições em termos de custo, produtividade, capacidade e nível de serviço. 

A gestão de inventário surge neste contexto, como apoio à atividade de manutenção, e é definida 

como um conjunto de decisões relativas à gestão e aprovisionamento elaboradas no processo de 

aquisição e armazenamento de peças de manutenção. Surge da necessidade de reduzir os custos 

relativos ao armazenamento de peças de manutenção, custo este que corresponde a um elevado 

aumento do custo dos bens. A necessidade de construir inventário de componentes de manutenção 

advêm principalmente da aleatoriedade das falhas, que quando imprevistas, levam a elevados tempos 

de manutenção, ou em alternativa, a elevados custos de manutenção. Estes serão tanto maiores 

quanto maior for o lead-time dos fornecedores, no caso das peças necessárias não existirem em 

inventário. Ainda assim, por uma questão de custos, torna-se impossível ter todas as peças de 

manutenção em inventário, o que leva à necessidade de tomar decisões baseadas em escolhas.Com 

este capítulo, pretende-se clarificar os fundamentos teóricos que devem sustentar a tomada de decisão. 

 

3.2.1. Métodos de Identificação e Classificação de Componentes 

A identificação e classificação de peças de manutenção é um processo de extrema importância 

na gestão da manutenção. Este permite estabelecer prioridades, definindo quais os componentes 

essenciais à operação da cadeia de valor, que devem portanto constar em inventário.  

 

A fase de identificação consiste em identificar e conhecer individualmente cada componente, 

sendo habitualmente iniciada a partir de considerações técnicas. De qualquer forma, a eficiência deste 

processo é diretamente afetada pela quantidade e qualidade de informação sobre o tempo de vida do 

componente. Ora, na fase de aquisição de equipamento é difícil ter muita informação disponível, pelo 

que devemos atentar aos manuais de manutenção do fabricante, às taxas de falha de equipamentos 

similares, e em estimativas de peritos. Este é também um dos indicadores fundamentais na 

classificação de uma peça de manutenção, pois permite ter uma ideia da sua vida útil, e assim definir 

níveis de inventário e estratégias de manutenção preventiva ou curativa. A classificação de peças de 

manutenção deve incluir as duas dimensões de impacto na cadeia de valor. A primeira dimensão já foi 

referida e corresponde ao conhecimento profundo das características de cada peça, podendo este 

conhecimento ser descrito sob a forma de um ou mais critérios, sendo o mais comum a fiabilidade do 

equipamento. Por outro lado, surge a necessidade de caracterizar a segunda dimensão, 

correspondente ao impacto externo da falta de uma determinada peça sob uma série de fatores. Isto 

é, estudar e compreender quais as consequências que a falha de cada peça de manutenção tem sob 
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os fatores mais relevantes na operação de cada organização, sendo os mais comuns: nível de serviço, 

disponibilidade, custo, criticidade, entre outros. 

Resumidamente pode dizer-se que a classificação dos componentes de manutenção assume 

um papel relevante na gestão de inventário devido essencialmente a três fatores: 

1. Definição do nível de atenção adequado a cada componente. 

2. Escolha informada sobre o método de controlo de inventário adequado a cada caso. 

3. Definição de objetivos individuais sobre o nível de serviço e o valor de rotação de inventário, 

que melhor corresponde às necessidades de cada componente. 

Neste capítulo serão apresentados dois métodos amplamente conhecidos na literatura de gestão 

de inventário (José Rego e Marco Mesquita, 2011) e que servem como base para a criação de novos 

métodos de classificação, pois na verdade cada organização tem as suas necessidades próprias, e 

portanto, a classificação deve ser adaptada caso a caso. Genericamente o número de classes não deve 

ser superior a 5 nem inferior a 3, independentemente do método utilizado. 

Classificação (ABC) 

A análise ABC é um método simples e amplamente utilizado que permite incluir todos os 

componentes em inventário em três categorias (A, B, C).A categorização dos componentes em 

inventário tem o seu fundamento no histórico princípio de Pareto, que genericamente afirma que 80% 

das consequências advêm de 20% das causas. A análise de inventário sob classificação A-B-C elabora 

uma divisão do volume total de inventário em três parcelas. A primeira parcela corresponde à letra A 

correspondente aos componentes de maior valor, isto é, corresponde à pequena parcela do inventário 

onde está concentrada a grande parcela do valor absorvido pelo inventário (os hipotéticos 20% do 

principio de Pareto). Estes itens recebem uma atenção mais personalizada, que se reflete num controlo 

apertado através de uma política de inventário apropriada, e prioridade relativamente às classes B e C 

que englobam o grosso do inventário. As classes B e C correspondem ao grosso do inventário (cerca 

de 80%),e a sua divisão pode ser feita de acordo com várias formas, sendo estas estudadas caso a 

caso. Uma forma correta de dividir as classes A-B-C é através do critério da utilização anual em unidade 

monetária (Susana Relvas, 2013/2014). Associando o valor da percentagem de inventário à função 

cumulativa da sua utilização, medida em unidades monetárias. Desta forma, é possível perceber qual 

a regra que define a acumulação de valor em inventário, e a partir dai podem ser associados os 

componentes às devidas classes e posteriormente as políticas de gestão de inventário que melhor 

servem cada uma delas. 

Classificação Multicritério 

A classificação multicritério surge da necessidade de complementar a análise ABC. Embora a 

análise ABC seja muito simples e prática, esta é baseada apenas num critério, que muitas vezes não 

é suficiente para classificar cada componente univocamente (Benito Flores, David Olson and V. K. 

Dorai, 1992)  
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Existem vários métodos para classificar o inventário sob vários critérios, e a escolha do método 

a utilizar deve ser baseada nas especificidades dos componentes em inventário e da sua utilização, tal 

como a seleção dos próprios critérios. Podem ser utilizados critérios como por exemplo: a criticidade 

(impacto da falta de determinado componente), o custo por unidade, a utilização anual, ou a própria 

dimensão do componente. 

Uma possível metodologia de classificação multicritério pode passar pelos seguintes pontos: 

 Definição dos critérios de classificação 

 Definição da escala de avaliação para cada critério 

 Alocação de pesos a cada critério 

 Avaliação de cada componente segundo os vários critérios 

 Classificação de cada componente através da ponderação entre a avaliação do componente 

em cada um dos critérios e o peso do mesmo. 

 Alocação de cada componente a um determinado grupo, sendo que os grupos podem ser 

por exemplo distribuídos de forma ABC. 

3.2.2. Políticas de Gestão de Inventário 

As políticas de gestão de inventário desempenham um papel relevante no processo de 

planeamento do aprovisionamento e controlo dos níveis de inventário. Este processo têm como objetivo 

proporcionar ao cliente o nível de serviço adequado às suas necessidades, tendo em vista a 

minimização dos custos de operação, genericamente associados ao balanço entre custos de posse, 

custos de transporte, custos de encomenda, custos de aquisição, custos de rotura e descontos de 

quantidade. Devido à sua relevância é uma área de estudo já consolidada e o fundamento das políticas 

mais utilizadas hoje em dia, surge do trabalho realizado por Harris (1913) sobre a quantidade ótima de 

encomenda (Economic Order Quantity), em que desenvolveu vários modelos de gestão de inventário 

(José Rego e Marco Mesquita, 2011). 

Existem então diversos modelos de gestão de inventário, desenvolvidos a partir dos modelos 

clássicos de Harris, e que têm o propósito de se adequar a restrições de certos produtos e mercados. 

Normalmente os modelos estão associados a duas condições específicas (procura constante ou 

aleatória, tempos de fornecimento constantes ou aleatórios), e devem ser alocadas a cada componente 

ou categoria de componentes, devido às diferenças de custo envolvidas em cada metodologia de 

gestão. 

Apresentam-se de seguida os dois modelos clássicos de gestão de inventário que se adequam 

às condições mais comuns de procura e fornecimento de componente de manutenção, caracterizados 

por uma componente variável em ambas as partes.  

Política de Revisão Continua 

A característica que distingue este método dos de mais é o facto de exigir um controlo contínuo 

das quantidades em inventário, isto é, o gestor têm informação em tempo real sobre as movimentações 

de cada unidade. É portanto um método pesado financeiramente. Normalmente é utilizada para 
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componentes de elevado valor e/ou velocidade de rotação. Dentro desta metodologia destacam-se três 

políticas de encomenda, adaptadas a diferentes características. 

Politica (s,Q): Quando o nível de inventário atinge o valor s, encomendam-se Q unidades. 

Politica (s,S): Quando o nível de inventário é menor ou igual a s, encomenda-se a quantidade 

suficiente para que atinja o valor S. 

Politica (S-1,S): Sempre que é retirado um item do inventário, é feita uma encomenda para repor 

a nível de inventário ao valor S. 

Política de Revisão Periódica 

Este método de gestão de inventário envolve que o período de encomenda seja fixo, retirando 

flexibilidade ao sistema. Como as encomendas são feitas em intervalos de tempo iguais, só se torna 

necessário fazer o cálculo da quantidade a encomendar no período em que se vai colocar a 

encomenda. Envolve menos custos que a revisão contínua, mas a sua aplicação deve ser ponderada 

de acordo com as características do componente. 

Politica (s,R): A cada período de revisão kR (k=1,2,3,…), é encomendada a quantidade suficiente 

para repor o nível de inventário S. 

Politica (s,S,R): Se no período de revisão kR, o nível de inventário for menor ou igual a s, 

encomenda-se a quantidade suficiente para repor o nível de inventário S. De outra forma, nenhuma 

encomenda é colocada. 

3.2.3. Quantidade de encomenda 

A determinação das quantidades requeridas é fundamental para a estratégia de gestão de 

materiais e para a estratégia de investimento da organização. Como já foi referido, o inventário 

representa um custo elevado, diretamente proporcional às quantidades envolvidas, que devem por isso 

ser calculadas com rigor. Este rigor está por sua vez ligado à quantidade e qualidade de informação 

que temos sobre o componente.  

O modelo da quantidade económica de encomenda (EOQ) é o mais reconhecido e será aqui 

apresentado. É um modelo que inclui as variáveis de decisão mais comuns na tomada de decisão 

relativamente a uma encomenda. Trata-se de um modelo base ao qual é possível incrementar variáveis 

e particularidades de cada caso. 

Na sua forma genérica é apenas aplicável quando a procura e o tempo de entrega dos 

fornecedores são constantes, com padrão conhecido. A quantidade económica de encomenda 𝑄∗ e o 

ciclo de duração, ou tempo decorrido entre encomendas 𝑇∗são calculados em função do custo fixo por 

encomenda 𝐴, custo unitário de posse 𝐻, e da procura 𝑅 e custo unitário de encomenda 𝐶1 

𝑇∗ = √
2𝐴

𝐻𝑅
 (3.28) 
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𝑄∗ = √
2𝐴𝑅

𝐻
; (3.29) 

A partir da quantidade ótima de encomenda é possível calcular o valor ótimo para o custo total 

do sistema por unidade de tempo 𝐾 

𝐾∗ = √2𝐴𝑅𝐻 + 𝐶1 ∗ 𝑅 (3.30) 

Estes valores são teóricos e as variáveis aqui definidas podem em alguns casos não ser 

suficientes para descrever todo o sistema, pelo que se torna necessário complementar o modelo com 

outras restrições. Por outro lado, o modelo é calculado com base em valores fixos sobre a procura e os 

tempos de entrega do fornecedor, situação que é pouco comum na vida real. De qualquer forma é uma 

boa base de cálculo para ser adaptada a cada situação em concreto. 

 

Outro fator que têm relevância na decisão da quantidade a encomendar são os descontos de 

quantidade, que devem ser ponderados com os resultados das quantidades ótimas calculadas a partir 

do modelo EOQ, por forma a perceber qual a opção mais vantajosa. 

4. Caso de Estudo 

A infraestrutura da Brisa revista anteriormente, envolve a utilização de diversos sistemas, 

distribuídos por várias localizações geográficas, às quais estão associadas diferentes condições de 

operação. O presente capítulo assenta na apresentação do caso de estudo, cujo objetivo é em primeiro 

lugar identificar qual o sistema que mais contribui para o número de falhas nas Praças de Portagem, e 

posteriormente o estudo aprofundado desse sistema, por forma a compreender as principais 

motivações da ocorrência de falha, e assim, reunir informação que possa contribuir para a melhoria da 

eficiência e eficácia da operação de manutenção.  

Este caso de estudo será desenvolvido ao longo de 4 subcapítulos, sendo que, o primeiro foca 

na compreensão do comportamento de falha da Infraestrutura de Portagem da autoestrada A2, e a 

partir dai, será selecionado o sistema a tratar neste trabalho. O subcapítulo 4.2 consiste num estudo 

detalhado do sistema selecionado, compreendendo a sua arquitetura, modo de funcionamento, 

comportamento de falha e suas causas, e calculo das suas necessidades de manutenção. 

O subcapítulo 4.3 trata da análise da procura gerada por cada um dos módulos que compõem o 

sistema em estudo. O subcapítulo 4.4 trata do desenvolvimento de metodologias de previsão das 

necessidades de componentes de manutenção futuras, a partir da qual serão geradas previsões. O 

subcapítulo,4.5, prende-se com a classificação dos componentes de substituição, a partir da qual é 

elaborada uma sugestão relativa ao local de armazenamento. Por último o subcapítulo 4.6, onde se 

pretende apresentar as oportunidades de melhoria identificadas na análise. 

 4.1. Estudo da Ocorrência de Falha na Autoestrada A2 

O presente caso de estudo tem por base a Autoestrada A2, que surge como um protótipo a partir 

do qual se pretende desenvolver uma metodologia de análise, que possa ser exportada às restantes 

Autoestradas Brisa. Este subcapítulo abre o caso de estudo, e por isso, tem como objetivo o 



 
 

36 

 

conhecimento dos diversos sistemas que compõem as diferentes Praças de Portagem da Autoestrada 

A2. Posteriormente será medido o peso de cada um destes sistemas sobre o volume total de falhas. 

4.1.1. Esclarecimentos sobre a Base de Dados e Nomenclatura 

O estudo da ocorrência de falhas na infraestrutura de portagem exige a aquisição de pleno 

conhecimento relativamente à manutenção da infraestrutura de portagem na Brisa, pelo que, foi 

necessário numa primeira fase quantificar e qualificar cada falha. Por este motivo, torna-se relevante 

esclarecer desde já a nomenclatura utilizada. 

As ordens de trabalho (OT) ocorrem sempre que é necessário intervir sobre algum sistema, 

independentemente de se tratar ou não de uma falha, ou mesmo do tipo de operação de manutenção 

que desencadeia. Por outro lado, os eventos de manutenção (EM) são gerados quando ocorre uma 

falha cuja resolução exige uma operação de substituição ou uma reparação. Quando existe uma falha, 

cuja resolução gera procura por componentes de manutenção, isto é, todas as operações de 

substituição e apenas uma parte das operações de reparação, estamos perante um evento de 

manutenção e substituição (ES). 

O conjunto das OT contém portanto todas as ocorrências registadas na Autoestrada A2. Depois 

de analisadas será determinada a proporção de OT que correspondem a EM, que posteriormente serão 

analisados por forma a quantificar a proporção dos mesmos que correspondem a ES. Numa fase mais 

avançada deste estudo, será feita uma análise detalhada de cada um dos ES, com o objetivo de 

compreender as motivações de cada um deles. Ao motivo que conduziu à falha, é dado o nome de 

trigger, independentemente de se tratar de um componente ou de uma determinada condição adversa 

de operação.    

A base em que assenta este estudo advém de um conjunto de dados fornecidos pela Brisa: 

 Base de dados relativos às ordens de trabalho geradas na Autoestrada A2 no período de 1 

de junho de 2011 a 31 Maio de 2015, aos quais correspondem 48 períodos, sendo que se 

considera que cada mês é equivalente a um período. 

 Base de dados relativos ao volume de tráfego verificado em cada praça de portagem ao 

longo dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.  

A análise dos mesmos foi exigente e morosa, na medida em que, a descrição das Ordens de 

Trabalho é feita pelo funcionário de manutenção responsável pela sua resolução, facto que conduz a 

discrepâncias significativas na forma de descrever a mesma intervenção. Assim, exigiu numa primeira 

fase a compreensão da sua disposição e organização, posteriormente foi realizada uma análise 

semântica, individual para cada Ordem de Trabalho. Depois de revistas, uma a uma, criei um conjunto 

de descrições de base estandardizada que apliquei a cada caso, e aumentei o detalhe da informação 

presente em cada OT, acrescentando dois campos à base de dados em que se identificava o sistema 

e subsistema a que se destinava a intervenção. Só após este trabalho foi possível manipular os dados, 

extrair informação válida, e assim dar inicio à resolução do Caso de Estudo.  
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4.1.2. Análise de Falha e sua Dispersão em Função do Tipo de Via e Tempo 

O primeiro passo para analisar o comportamento de falha que se verificou no passado, foi a sua 

quantificação e a compreensão da sua evolução ao longo do histórico em análise. O objetivo deste 

subcapítulo é compreender o volume de falhas ocorrido ao longo dos últimos 4 anos como um todo. 

Perceber se existe alguma tendência na sua evolução ao longo do tempo e a sua dispersão sobre as 

diferentes tipologias de via existentes na Autoestrada A2. 

Por forma a atingir este objetivo, foram processadas 11545 OT, que foram filtradas e organizadas 

em função do tipo de via a que estavam alocadas (Figura 4.1).  

 

Figura 4. 1 - Dispersão das OT e EM pelas diferentes tipologias de via 

Compreende-se portanto que as vias do tipo VMSA são responsáveis por 60% da totalidade das 

ordens de trabalho geradas no período em estudo. Como já foi referido anteriormente, nem todas as 

ordens de trabalho geram eventos de manutenção, e por isso, foi necessário filtrar os dados por forma 

a compreender qual a tipologia de via responsável pelo maior número de ordens de trabalho que dão 

origem a eventos de manutenção. 

O resultado demonstra que das 11545 OT, apenas 6810 correspondem a EM, muito embora, o 

padrão de distribuição se mantenha idêntico, e assim, conclui-se com clareza que as vias do tipo VMSA 

são aquelas que exigem maiores necessidades de manutenção. 

Por forma a contextualizar-nos com o comportamento de falha, surge a necessidade descrever 

a ocorrência de eventos de manutenção consoante a sua dispersão cronológica ao longo dos 48 

períodos da série (Figura 4.2). 
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Figura 4. 2 - Dispersão dos eventos de manutenção em função do tempo 

Analisando a série cronológica denota-se uma ligeira tendência de decréscimo, facto que, 

segundo os funcionários da manutenção Brisa, se deve a algumas alterações nos equipamentos, que 

têm permitido melhorar o desempenho dos sistemas. O coeficiente de correlação é pouco significativo 

(𝑅2 ≈ 0.13), Refletindo a independência da ocorrência de eventos de manutenção relativamente ao 

tempo. Esta relação de independência, é a causa da aleatoriedade que se verifica ao longo da série, 

caracterizada portanto por um padrão localmente estacionário.  

4.1.3. Análise ao Contexto de Operação  

A autoestrada A2 estende-se por 240 quilómetros, sendo por isso a segunda maior Autoestrada 

de Portugal. A sua extensão implica que sejam criadas várias opções de saída aos utilizadores, motivo 

que levou à constituição de uma infraestrutura que conta com 13 Praças de Portagem. A distância física 

entre Praças de Portagem implica que as condições de operação a que estão expostas variem 

conforme a localização. As condições de operação que têm um efeito real sobre a taxa de falha de 

qualquer sistema da infraestrutura de Portagem são: o volume de tráfego e o clima. 

O volume de tráfego será em princípio o principal contribuidor para o aumento da taxa de falha, 

visto que, mais tráfego implica mais ciclos de rotação nos sistemas que por sua vez conduz a um maior 

desgaste dos mesmos. 

As condições climatéricas tem um impacto menor, mas ainda assim relevante, na medida em 

que diferenças de temperatura, humidade e exposição solar implicam diferentes condições de 

operação, para as quais os sistemas podem não estar devidamente preparados, visto serem idênticos 

independentemente da localização. 

A dispersão do número de falhas em função da localização da Praça de Portagem (Figura 4.3) é 

irregular e descreve uma tendência negativa à medida que nos vamos deslocando no sentido Sul. 



 
 

39 

 

 

Figura 4. 3 - Ocorrência de Ordens de Trabalho em função da Localização da Praça de Portagem 

A variabilidade verificada dá a entender que as Praças de Portagem estão expostas a condições 

de operação diferentes, visto que apresentam taxas de falha diferentes. Por outro lado parece 

demonstrar que condições de operação diferentes implicam diferenças na ocorrência de falha, já que 

podemos observar grandes oscilações de amplitude. A dimensão das variações leva a que se estude 

com mais atenção cada um dos fatores que afetam o contexto de operação, e assim, será analisada 

cada uma delas individualmente. 

O volume de tráfego é medido em número de ciclos, isto é, cada viatura que passa pela Praça 

de Portagem conta como um ciclo. A partir do número de ciclos é registado o tráfego diário em cada 

uma das vias, e para cada ano é contabilizado o tráfego médio diário por via (TDMA), Sendo que a via 

onde existe maior ocorrência de falha é do tipo VMSA, foi definido que se estudaria o tráfego 

exclusivamente nesse tipo de via. O objetivo é compreender se existe uma correlação entre o volume 

de trânsito e a ocorrência de falhas. Utilizou-se o TDMA como indicador de referência na análise (Figura 

4.4). 

 

Figura 4. 4 - Relação entre o tráfego médio anual diário e a ocorrência de ordens de trabalho 

A partir da análise da figura 4.4, julgo poder concluir que existe uma correlação positiva e forte 

entre o volume de tráfego e a ocorrência de ordens de trabalho, já que, existe um coeficiente de 

correlação de 0.599 entre as duas variáveis, facto que demonstra que a ocorrência de OT é em 60% 

explicada pelo volume de tráfego. Ainda assim, denota-se que este não é o único fator com impacto 

sobre os sistemas. Esta conclusão tem por base duas razões essenciais: 
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a) O coeficiente de correlação não é igual a 1, pelo que, fica ainda por compreender quais as 

restantes causas que têm impacto sobre a ocorrência de OT. Os casos de Coina PV e 

Grândola Norte são exemplo disso, visto que, um volume de trânsito médio diário superior 

aos casos de Coina NO I e Grândola Sul respetivamente, não se refletiu num maior numero 

de falhas (Figura 4.5). 

b) O tráfego médio anual tem vindo a decrescer desde 2011, sendo que a intensidade da 

descida têm vindo a diminuir à medida que nos aproximamos do ano 2015. Comparando 

este facto com a série cronológica dos eventos de manutenção processados no mesmo 

período de tempo (Figura 4.2), verifica-se que a diminuição do tráfego não conduziu a uma 

redução imediata da ocorrência de eventos de manutenção. A lacuna temporal que decorre 

entre a diminuição abrupta de tráfego verificada de 2011 para 2012, motivada 

essencialmente pela crise, e a diminuição lenta e linear do número de eventos de 

manutenção, dá a entender que o tráfego não é o único driver da ocorrência de EM. 

 

Figura 4. 5 - Volume de tráfego nas vias do tipo VMSA em função do período e localização 

O padrão de utilização da Autoestrada pode ser avaliado a partir da figura 4.5, visto que esta 

descreve quando e onde existe maior necessidade de utilizar a mesma. Denota-se que os condutores 

utilizam a Autoestrada A2 de forma sazonal, na medida em que se verificam oscilações de periodicidade 

fixa. Estas levam à existência de valores acima do nível a que se dá o nome de “picos”, períodos abaixo 

do nível “fossas” e valores alinhados com o nível local da série. Este facto permite retirar conclusões 

importantes sobre o comportamento do tráfego na Autoestrada A2, nomeadamente: 

a) A utilização da autoestrada segue um padrão sazonal em forma de U, sendo os picos 

registados no mês de Julho de cada ano, denotando uma periodicidade de pico igual a 12 

meses. O mês em que se verifica menor volume de tráfego varia entre Dezembro e Janeiro, 

que em conjunto com os meses de Outubro, Novembro e Fevereiro representam as fossas. 

A partir deste último, segue-se um aumento gradual e linear alavancado pela Páscoa, que 

sustenta o aumento do tráfego antes do começo das épocas de calor tradicionalmente 

caracterizadas por uma forte afluência de condutores à zona Sul do Pais. 
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b) O volume de tráfego é mais denso e regular na zona de Lisboa e Vale do Tejo, visto ser 

utilizada por dezenas de milhares de veículos para se deslocar de Lisboa para a Margem Sul 

e vice-versa. Por outro lado, o tráfego registado entre a zona da Marateca e Paderne um 

perfil de sazonalidade mais acentuado. Facto explicado essencialmente pela Pascoa e 

principalmente pelo Verão. 

As condições climatéricas por outro lado tem um efeito aparentemente proporcional à dimensão 

das diferenças registadas entre localizações. Neste estudo considerou-se que as condições 

climatéricas que têm impacto sobre as condições de operação dos sistemas pertencentes às Praças 

de Portagem são: a temperatura, a precipitação e a exposição solar. A escolha destes indicadores foi 

feita em conjunto com os funcionários responsáveis pela manutenção, que em conversa referiram que 

o calor afetava acima de tudo os componentes de hardware e a precipitação causava humidade nos 

documentos (recibos e títulos) que acabavam por encravar dentro dos sistemas de pagamento. Por 

estes motivos foi decidido definir as condições de operação de cada localização em função das 

temperaturas, precipitação e exposição solar, para que mais tarde se possa compreender as relações 

entre estes indicadores e a ocorrência de falhas. 

A análise da temperatura foi feita com base em dados do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), que descrevem as temperaturas médias máximas relativas ao período do histórico. 

Foi então elaborado um estudo da sua oscilação ao longo da Autoestrada A2 (Figura 4.6). 

 

Figura 4. 6 - Evolução das temperaturas média máximas nos meses de Verão em função da localização 
de cada praça de portagem e relativamente ao horizonte temporal do histórico 

A amplitude máxima de oscilação em termos médios são 6ºC. Denota-se que a temperatura 

aumenta à medida que nos afastamos do mar, e por isso, as localizações da Marateca, Alcácer do Sal 

e entre Aljustrel e Paderne são as que registam temperaturas médias mais elevadas As restantes 

localizações encontram-se junto à costa, beneficiando de um clima mais ameno que se reflete em 

temperaturas médias máximas de valor inferior, ainda assim, regista-se a não existência de variações 

relevantes ao longo da Autoestrada. Quando analisamos a série cronológica das temperaturas 

registadas ao longo dos períodos do histórico, denota-se claramente um padrão sazonal de 

periodicidade correspondente a 12 meses. 
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A exposição solar por outro lado, parece ser relevante na alteração das condições de operação, 

pois para uma mesma temperatura, o facto de o sol incidir direta ou lateralmente na infraestrutura de 

portagem, pode causar diferentes níveis de aquecimento nos sistemas. 

Por este motivo foi estudada a orientação solar de cada uma das praças de portagem (Figura 4.7), visto 

que o sol no hemisfério norte nasce aproximadamente a Este e irá pôr-se Oeste, verifica-se que as 

praças de portagem cuja orientação acompanha o sol estão sujeitos à incidência solar direta, ao passo 

que as praças de portagem orientadas a Norte/Sul estão expostas a uma incidência solar lateral. Este 

facto assume um papel relevante no aquecimento dos sistemas, visto que na sua grande maioria estão 

contidos dentro de armações de metal, naturalmente bons condutores térmicos e fundamentalmente 

posicionados na parte frontal das mesmas, 

 

Figura 4. 7 - Orientação solar das Praças de Portagem 

Este assunto foi debatido com os funcionários responsáveis pela manutenção, que referiram 

denotar avarias relacionadas com o aquecimento excessivo em subsistemas essencialmente de base 

piezométrica.   

O estudo da precipitação foi também elaborado a partir da base de dados do Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera (IPMA). Neste caso foi estudado o valor da precipitação total, ocorrida durante 

o período total do histórico (Figura 4.8). 

 

Figura 4. 8 - Evolução da precipitação média em função da localização de cada praça de portagem e da 
precipitação mensal relativamente ao horizonte temporal do histórico 

Em geral as condições de precipitação são constantes ao longo da Autoestrada A2. A zona mais 

afetada pela precipitação é a zona de Vale do Tejo, em que se verificou em média mais 10 𝑚𝑚3/Mês 

de precipitação. A partir de Palmela o volume de precipitação é aproximadamente constante, pelo que, 

em geral pode-se dizer que os sistemas estão expostos a condições de precipitação equivalentes. Por 
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outro lado, analisando os níveis de precipitação ao longo do ano, denota-se que existe variabilidade 

natural sobre o período em que ocorre maior precipitação, mas o mês de Novembro, Dezembro e Abril 

correspondem aos períodos onde é mais provável ocorrerem níveis superiores de precipitação. 

4.1.4. Classificação das Operações de Manutenção e Seleção do Sistema a Estudar 

A infraestrutura das Praças de Portagem envolve diversos sistemas. Existem sistemas comuns 

às diferentes tipologias de via e outros específicos de determinada tipologia de via. Cada sistema tem 

um determinado nível de complexidade tecnológica e uma arquitetura própria a que corresponde um 

conjunto de funcionalidades. Sendo o objetivo fundamental da tese a realização de uma análise 

detalhada do comportamento de falha e suas motivações, tornou-se a certa altura evidente a 

necessidade delimitar o âmbito do estudo a apenas um sistema. Ainda assim, pretende-se que a 

metodologia de análise seja replicável para os outros.  

A seleção do sistema a estudar assenta na quantidade e qualidade das OT, visto serem os dois 

critérios que permitem estimar o custo da operação de manutenção associada a cada sistema. 

Por forma a encontrar o sistema que mais falha, e cujas falhas implicam custos mais elevados 

para a Brisa, foi necessário em primeiro lugar classificar cada OT quanto à tipologia de operação de 

manutenção a que davam origem. Esta classificação foi feita em colaboração com um funcionário da 

manutenção e visa abranger a totalidade das operações de manutenção sob uma categorização 

intuitiva e simples. Foram então analisadas individualmente 11545 OT, e a partir da descrição da 

operação de manutenção foi categorizada cada uma delas.  

A classificação das diferentes tipologias de manutenção foi realizada em função das 

necessidades geradas pela operação de manutenção: mão-de-obra, necessidade de substituir 

componentes e deslocação ao local. 

Assim, foram criadas 9 classes de operação, visto ser o menor número que permitia especificar 

as diferentes dimensões da operação: 

1. Upgrade: Mão-de-obra 

2. Substituição: Mão-de-obra, componentes de manutenção e deslocação 

3. Reparação: Mão-de-obra e deslocação 

4. Reinicialização: Disponibilidade do Operário 

5. Limpeza: Mão-de-obra e deslocação 

6. Atualização: Mão-de-obra 

7. Análise: Mão-de-obra e deslocação 

8. Intervenção Externa: Não envolve necessidades 
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9. Afinação: Mão-de-obra e deslocação 

Em determinadas OT verificou-se que numa única operação de manutenção eram realizadas 

várias tipologias de operação. Por exemplo, quando um técnico faz uma reparação, pode aproveitar 

para fazer uma limpeza ou uma afinação de um outro componente. Nestes casos, a OT é classificada 

de acordo com o motivo da operação, assim, recorrendo ao exemplo anterior, seria classificada como 

uma reparação. 

O peso que cada tipologia de operação tem sobre o total das OT (Figura 4.9) é variável, sendo 

que as operações de reparação, substituição e reinicialização absorvem 90% do total das OT geradas. 

 

Figura 4. 9 - Distribuição das OT correspondentes a todos os sistemas pertencentes à Autoestrada A2 em 
função da classificação da operação 

As restantes OT correspondem a 10% do total e são partilhados pelas outras 6 classes 

identificadas anteriormente. Estas têm pouco impacto sobre a operação de manutenção e em conjunto 

com as operações de reinicialização representam as classes que não envolvem procura por 

componentes de manutenção.  

A seleção do sistema a estudar é portanto baseada nas operações de substituição. A este cluster 

deu-se o nome de eventos de substituição (ES). O motivo desta escolha baseou-se no facto de 

corresponderem às operações que geram procura por componentes de manutenção, sendo por isso 

aquelas a que correspondem custos mais elevados. Assim, para a seleção do sistema a estudar foi 

realizada uma filtragem à base de dados por forma a eliminar todas as OT que não correspondessem 

a ES. Daí resultaram 6813 ES. O objetivo agora é compreender qual é o sistema a que estão 

associados custos mais elevados de manutenção, que por esse motivo será o alvo deste caso de 

estudo.  

Tal como foi dito anteriormente o custo da operação de manutenção está relacionado com a 

quantidade e qualidade dos ES. Cada uma destas operações é gerada por um sistema que está 

identificado como sendo o causador da falha. Deste modo foi possível distinguir os vários sistemas 

quanto ao seu impacto sobre a ocorrência de ES (Figura 4.10). 
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Figura 4. 10 - Impacto de cada sistema sobre a geração de ES 

Analisando a figura denota-se que a distribuição dos ES relativamente ao sistema a que 

correspondem segue um padrão heterogéneo. Este facto demonstra que sistemas diferentes 

correspondem a necessidades de manutenção diferentes, que de acordo com a dispersão verificada, 

parecem estar correlacionados com a complexidade tecnológica de cada um. 

Desta forma identifica-se que o sistema Etoll representa 41% dos ES. Trata-se do sistema de 

pagamento presente nas vias do tipo VMSA, vias que em conformidade com a análise de falha realizada 

no ponto 4.1.1. representam 60% do valor total de OT, facto que transmite coerência ao resultado das 

duas análises. Assim, será este o sistema a partir do qual se desenvolverá caso de estudo. 

4.2. Caracterização do Sistema Etoll 

A tecnologia Etoll consiste num sistema de pagamento desenvolvido pela Brisa Inovação, que 

permite ao condutor realizar de forma semiautomática o pagamento da taxa de portagem, sem que seja 

necessária a presença física de um Portageiro. Este sistema funciona em Vias do tipo VMSA e para 

além de ser o mais recente, é também o mais utilizado, representando aproximadamente 60% do total 

de Vias pertencentes à Infraestrutura Brisa. Ao longo deste capítulo será estudado o sistema quanto à 

sua funcionalidade, arquitetura e padrão de falha, com o objetivo de compreender quais as causas que 

levam à existência de falhas, bem como a influência que certas condições externas de funcionamento 

têm nessa denominadas causas. 

4.2.1. Arquitetura do Sistema 

A tecnologia Etoll é baseada num sistema complexo, que exige a interação de diversos 

componentes e subcomponentes, que assim, proporcionam ao cliente uma forma de pagamento 

flexível e rápida.  
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Por forma a contextualizar o leitor com a arquitetura do sistema, é apresentado um esquema 

simplificado da constituição do sistema em 4 módulos (Figura 4.11), a partir dos quais, será 

desenvolvida a descrição de cada um deles em termos de subsistemas, componentes e suas 

relações/interligações.  

 

Figura 4. 11 - Constituição do Sistema Etoll 

Módulo de Leitura de Títulos 

O módulo de Leitura de títulos de trânsito tem como função o cálculo do percurso em cobrança. 

Para este efeito, recolhe o título de trânsito, faz a sua leitura, tritura-o e posteriormente armazena os 

triturados num recipiente próprio. 

Módulo de Pagamento 

O módulo de Pagamento é o subsistema mais complexo e tem como função a disponibilização 

dos diferentes meios de pagamento. De uma forma simplista, estes podem ser divididos em duas 

soluções distintas, às quais, correspondem subsistemas distintos: 

 No caso do cliente efetuar o pagamento através de Cartão bancário, é ativado o submódulo 

de pagamento por cartão. Este é constituído por uma unidade de controlo a que se dá o 

nome de PinPad, um leitor de cartões certificado, a que se dá o nome de HCR, um Display 

que informa o cliente do andamento da operação, e um Teclado que apenas é utilizado pelo 

cliente, quando o valor a pagar excede um determinado teto máximo. 
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 No caso do cliente efetuar o pagamento em numerário é ativado o submódulo de pagamento 

em numerário. Este subsistema é constituído por diversos dispositivos associados a uma 

unidade de controlo a que se dá o nome de Paylink. Esta unidade de controlo gere os 

aceitadores de notas e moedas, efetua o cálculo do troco, e posteriormente controla os 

dispensadores de moedas a que se dá o nome de Hoopers. 

Módulo de Distribuição de Documentos 

O módulo de Distribuição de Documentos é responsável pela impressão de documentos ao 

cliente. Este subsistema é composto por uma Impressora de Quiosque, um Rolo de Papel, e um 

Depósito de Triturados onde são armazenados os documentos que não foram recolhidos pelo cliente.  

Módulo de Comunicação 

O módulo de comunicação têm como principal funcionalidade proporcionar ao cliente a 

comunicação com um assistente remoto. Esta comunicação pode servir para prestação de 

informações, ou para assistir a operação de pagamento, no caso de existir uma qualquer complicação 

no processo. Este subsistema têm por base uma componente de apoio de voz prestado por um 

assistente remoto, por meio de um sistema de comunicações áudio, constituído por microfones e 

colunas. 

Sistema de Gestão de Via 

Este sistema tem como função o controlo de via, e assim, têm a responsabilidade de controlar e 

gerir os diversos dispositivos presentes na Via. É representado pela sigla LMS, pois esta é a abreviatura 

de Lane Management System. 

Sistema de Gestão de Praça de Portagem 

Este sistema proporciona o serviço de controlo da Praça de Portagem, sendo assim, responsável 

pelo controlo e gestão das diversas Vias. É representado pela sigla TPMS que advêm do seu nome em 

inglês Tool Plaza Management System. 

4.2.2. Caracterização do Funcionamento do Sistema 

Após explicada a arquitetura do sistema, pretende-se com este ponto descrever o funcionamento 

do sistema. Visto tratar-se de um sistema que interage diretamente com o cliente, a sua complexidade 

é inerente ao nível de serviço que se pretende prestar ao mesmo, isto é, aumenta com o número de 

funcionalidades proporcionadas ao cliente. Embora a arquitetura seja complexa o funcionamento do 

sistema é lógico e intuitivo. 

Assim, o funcionamento do sistema pode ser descrito a partir da seguinte sequência de 

operações: 

1. O veículo chega à via. 
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2. O sistema afere a classe do veículo e faz a captura da chapa de matrícula 

 Se for classe “1”, a operação segue para o passo seguinte 

 Se for classe diferente de “1”, é iniciada a operação de um operador remoto que fará 

a avaliação da classe, a partir da imagem disponibilizada pela via. 

3. O cliente introduz o título de trânsito no leitor de títulos LIT, este calcula a taxa de portagem 

a ser paga em função da distância percorrida pelo cliente, e da classificação atribuída ao 

veículo na operação anterior. 

4. Caso o cliente seja aderente do sistema Via Verde e tenha em sua posse o identificador, o 

sistema funciona em modo “sistema aberto”, isto é, de forma totalmente eletrónica, 

permitindo ao cliente realizar o pagamento sem ter que passar por qualquer uma das 

operações referidas anteriormente. 

5. O sistema informa o cliente da taxa a pagar e disponibiliza os diversos meios de pagamento, 

assinalando a disponibilidade dos mesmos através de sinalizadores em LED. 

6. O cliente efetua o pagamento em Cartão Bancário, Cartão Brisa ou Numerário. 

7. Depois de efetuado o pagamento é emitido um recibo. Caso não seja retirado pelo cliente, é 

novamente recolhido pela máquina e armazenando num recipiente próprio. 

8. O cliente abandona a via. 

 

4.2.3. Análise Geral ao Comportamento de Falha 

A análise ao comportamento de falha consiste num estudo fundamentado dos dados relativos 

aos acontecimentos reais de falha, a partir do qual se pretende aumentar a consciência sobre a 

realidade da operação deste sistema e assim retirar conclusões que permitam aumentar a eficácia da 

operação de manutenção. Depois de compreendida a arquitetura do sistema e o seu modus operandi, 

a partir dos quais se definiu o sistema em termos da funcionalidade de cada módulo sob a perspetiva 

da sua utilidade para a infraestrutura Brisa e para o próprio utilizador, segue-se o estudo do seu 

comportamento de falha e sua causas. 

O objetivo fundamental deste subcapítulo é essencialmente definir cada falha em função do 

tempo, localização e motivação, pois este é o caminho que permite dentro da realidade do contexto de 

operação específico deste sistema, perceber as correlações existentes entre estes três parâmetros, e 

a partir dai, compreender melhor quais os subsistemas que mais contribuem para a ocorrência de 

falhas, e portanto para os custo da operações de manutenção nas suas várias dimensões (stock, 

infraestrutura, recursos humanos, deslocações). 
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4.2.3.1. Abordagem ao Histórico de Falha 

O histórico de falha é a base deste trabalho, pois é nele que está retratada a realidade da 

operação de manutenção. Nesta primeira abordagem será definido o número total de OT que ocorreram 

ao longo dos 4 anos em análise, e posteriormente analisadas quanto à tipologia de operação de 

manutenção que desencadearam, por forma a adquirir uma perspetiva geral do comportamento de 

falha deste sistema. 

Quando a Autoestrada A2 opera em capacidade máxima conta com uma infraestrutura de 31 

Vias do Tipo VMSA, e portanto conta com o mesmo número de sistemas Etoll. Após a modelação dos 

dados, compreendeu-se que este sistema é responsável pela ocorrência de 4035 OT, valor que 

representa uma média aritmética de 3 OT´s/Dia, considerando 365 Dias/Ano e 4 anos de histórico (48 

períodos). 

Como já foi referido existem diversos tipos de OT, que podem ser classificadas em categorias 

quanto à tipologia da operação de manutenção. O facto de se saber agora que sob condições de 

operação em capacidade máxima, os sistemas irão gerar cerca de 3 OT´s/Dia, não nos diz muito se 

não formos capazes de identificar a que classe correspondem (Figura 4.12), pois o seu impacto na via 

é variável, bem como as necessidades relativamente à disponibilidade de stock, recursos humanos e 

infraestrutura de manutenção. 

 

Figura 4. 12 - Caracterização da Operação de Manutenção do Sistema Etoll em Função da sua classe 

A reinicialização de serviços é o tipo de operação de manutenção mais frequente encontrada 

nas OT. Esta operação envolve a reinicialização dos serviços de via realizada remotamente por um 

operador, o que não representa custos significativos, para além da disponibilidade do operador. Logo 

de seguida surgem as OT que envolvem serviços de substituição e reparação, aos quais estão 

associados os custos mais elevados, e que por isso serão o foco deste estudo. As restantes operações 

de manutenção representam 9.44 % do total de OT, e portanto são menos relevantes no contexto da 

operação. 
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Em geral conclui-se que a dispersão das OT do sistema Etoll em função da classificação 

operacional é semelhante à dispersão verificada para o conjunto dos sistemas presente na 

infraestrutura de portagem (Figura 4.9).  

4.2.3.2. Análise do Comportamento de Falha 

O ponto de partida desta análise dá-se com a avaliação da dispersão do número dos eventos de 

manutenção em função do tempo (Figura 4.13).  

 

Figura 4. 13 - Série Cronológica EM do Sistema Etoll 

A série cronológica reflete a aleatoriedade dos eventos de manutenção. Ao analisá-la é 

importante compreender a sua expressão em três dimensões: 

a) A série é estacionária na medida em que apresenta um conjunto de oscilações aleatórias em 

torno de um determinado valor médio, neste caso os 60 EM. Existe apenas um período de 

exceção no princípio da série (período 1 a 3) que representa um período em que a ocorrência 

de EM foi amplamente superior ao valor registado nos restantes períodos da série, facto que 

segundo os técnicos da Brisa se deve à juventude do sistema que na altura tinha menos de 

1 ano, e por isso ainda se estavam a resolver alguns problemas de conceção. Em todos os 

outros períodos da série, o tráfego registou uma fraca descida regular que nem sempre 

correspondeu a uma descida no nível de EM. Este facto é parece indicar que no sistema 

Etoll não se verifica uma correlação entre o volume de tráfego e a ocorrência de EM. 

b) Verifica-se que não existe sazonalidade, já que os períodos em que se regista maior 

variabilidade natural apresentam uma periodicidade irregular.  

c) Conclui-se também que não existe uma tendência definida relativamente ao número de EM, 

pois como foi referido no ponto a), a série apresenta uma dispersão em volta de um valor 

médio, não sendo portanto possível identificar um padrão de crescimento ou decrescimento. 

As conclusões que se retiraram desta série cronológica indicam que embora o volume de tráfego 

seja definido por um padrão sazonal, esse padrão não é coincidente com o padrão que descreve os 

EM. Esta discrepância levou a que voltasse a estudar as OT como um todo relativamente ao sistema 

Etoll, na tentativa de compreender a influência do aumento da população sob o padrão da série (Figura 
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4.14). O facto de analisar a população correspondente ao total das OT, permite avaliar se o volume de 

tráfego têm mais impacto sobre o total das OT, em relação às tipologias de reparação e substituição 

que constituem os EM.  

 

Figura 4. 14 - Série Cronológica OT e EM do Sistema Etoll 

A análise desta série sugere que embora existam diferenças, nomeadamente relativamente à 

divergência entre períodos de pico, as conclusões são exatamente as mesmas. Por um lado não é 

possível identificar um padrão sazonalidade ou mesmo uma tendência, e por outro, a série é também 

estacionária, sendo que a única variação registada se encontra no nível da série que aumenta 20 

unidades, em consequência do aumento da população. 

A série dos EM apresenta variações naturais em 6 períodos, correspondentes aos meses de 

Julho, Setembro, Outubro e Dezembro. Tendo em consideração que apenas o mês de Julho e 

Setembro são caracterizados por uma elevada intensidade de tráfego, mais uma vez se denota a 

possibilidade da ocorrência de EM ser independente do volume de tráfego. Desta forma foi analisada 

a correlação entre a ocorrência de EM (somatório dos EM de todas as praças de portagem em cada 

período), e o volume de tráfego (média arimética do volume de tráfego registado em todas as praças 

de portagem, em cada período) (Figura 4.15). 

 

Figura 4. 15 - Relação entre tráfego, ocorrência de EM do sistema Etoll e o tempo (períodos) 
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A análise realizada demonstra dois factos: 

 Enquanto o tráfego descreve um padrão sazonal, a ocorrência de EM verifica um padrão 

estacionário (Gráfico posicionado à esquerda), pelo que se conclui a não existência de uma 

relação de dependência entre as duas variáveis.  

 Quando se relaciona diretamente o volume de tráfego/Período com a ocorrência de 

EM/Período denota-se que o coeficiente correlação é pouco expressivo (𝑅2 = 0.168). Este 

facto comprova a afirmação anterior e demonstra que ao contrário da população de OT, a 

população de EM não verifica uma relação de dependência entre a ocorrência de EM e o 

volume de tráfego. 

A série das OT apresenta variações naturais em 4 períodos, todos eles correspondentes a meses 

diferentes, mais especificamente aos meses de Julho, Agosto, Outubro e Dezembro, em concordância 

com a sua correlação com o volume de tráfego. (Figura 4.4).  

A análise ao comportamento de falha revela ainda que a dispersão das OT independentemente 

da sua categoria apresenta um padrão estacionário. Este padrão é coerente com o volume de trânsito 

em termos de nível (Figura 4.16), pois o indicador do trânsito médio diário anual (TDMA) reflete-se no 

nível da série, isto é, analisando a evolução do TDMA ao longo dos 5 anos de calendário em que 

decorre a série cronologia (Julho de 2011 a Maio 2015), julgo ser congruente com a evolução anual do 

nível da série das OT.  

 

Figura 4. 16 - Trânsito médio diário anual por localização 

Depois de compreendida a ocorrência de falhas em função do tempo, pretende-se agora 

quantificar a evolução dos EM criados para resolver essas falhas, refinando a sua análise, através da 

avaliação individual das operações de reparação no local e substituição (Figura 4.17). O objetivo é 

quantifica-los ao longo do tempo e compreender se existe alguma tendência demarcada ao longo dos 

4 anos em análise. 
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Figura 4. 17 - Séries Cronológicas das operações de substituição e reparação 

A série cronológica demonstra uma dispersão coerente com a série cronológica dos EM. A partir 

da sua análise conclui-se: 

a) As operações de reparação no local descrevem um comportamento irregular nos primeiros 

6 meses, após os quais estabiliza sobre um valor aproximadamente constante.  

b) As operações de substituição por outro lado demonstram uma tendência de ligeiro 

crescimento.  

Levanta-se portanto a hipótese da gestão dos EM ter vindo a alterar a sua estratégia operacional, 

pois para um volume de tráfego aproximadamente constante (períodos 7 até 48), o número de 

operações de reparação no local são cada vez menos, ao passo que as operações de substituição têm 

vindo a aumentar de forma progressiva. Esta constatação fundamenta-se no facto de se observar que 

o número de operações de substituição no princípio do histórico é amplamente inferior ao número de 

operações de reparação, e à medida que avançamos no tempo a situação vai-se invertendo 

progressivamente até que por fim se observa o inverso, denotando uma aposta na substituição de 

subsistemas em detrimento da reparação dos mesmos. 

Realizou-se ainda um estudo sobre o impacto dos EM sobre a operacionalidade da via (Figura 

4.18). Em conjunto com técnicos da Brisa foi definida uma classificação para os impactos de cada falha 

sobre 3 níveis distintos. O nível operacional representa as falhas que não têm implicações para os 

clientes. O nível degradado designa as falhas que têm implicações para os clientes mas não 

impossibilitam o pagamento, e por fim, o nível inoperacional que implica o corte de via. 
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Figura 4. 18 - Avaliação dos EM relativamente ao seu impacto sobre a via. 

Em 95% dos EM existem implicações para o cliente que por isso dão origem a um decréscimo 

do nível de serviço prestado. Ainda assim, em apenas 27% dos casos é necessário o corte de via. De 

facto denota-se que existe apenas um subsistema cuja falha gera a inoperacionalidade do sistema. Por 

outro lado, a falha de todos os outros subsistemas verificam ter impacto para os clientes, podendo esse 

impacto ser mais ou menos relevante de acordo com a funcionalidade de cada um. Os únicos 

componentes cuja falha não têm implicações para o cliente são componentes periféricos do sistema 

Etoll essencialmente associados à fixação dos subsistemas (Tabela 1).  

Tabela 1- Consequência associadas à ocorrência de falha em alguns subsistemas 

 

4.3. Análise de Falha aos Diferentes Subsistemas 

Este subcapítulo trata da análise individual de falhas em função dos subsistemas do Etoll que as 

originam. A análise de falha realizada anteriormente permitiu quantificar o número de OT, perceber a 

sua evolução no tempo e defini-las quanto à tipologia de operação de manutenção que desencadearam. 

Posteriormente estudaram-se as condições de operação de cada uma das praças de portagem 

relativamente ao volume de tráfego e à climatologia. 

O objetivo deste subcapítulo é quantificar as falhas em função do módulo em que ocorrem, 

perceber a sua evolução no tempo e suas causas (Triggers), por forma a definir a procura por 

componentes de manutenção gerada por cada um deles individualmente, que, no subcapítulo seguinte, 

será utilizada como input do modelo de previsão. 

4.3.1 Análise ao Módulo de Comunicação  

O módulo de comunicação é um módulo de baixa complexidade, constituído pelo subsistema 

VOIP, que permite ao cliente interagir com um operador remoto. A sua falha implica a degradação do 
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sistema e nunca a inoperacionalidade do mesmo. Ao longo do histórico analisado foram realizados 44 

ES (Figura 4.19). 

 

Figura 4. 19 - Série Cronológica de Falha VOIP 

A série cronológica demonstra um padrão localmente estacionário. É caracterizada por um valor 

médio igual a 1.02 ES/Período, a que corresponde um desvio padrão de 1.38. Verifica-se que a sua 

variabilidade natural assume um valor superior ao valor médio, facto que reflete a aleatoriedade 

associada à ocorrência de ES neste subsistema. Trata-se de um subsistema de baixa rotação. 

 

Figura 4. 20 - Relação entre tráfego, ocorrência de ES no subsistema VOIP 

A análise demonstra que o volume de tráfego segue um padrão sazonal, como já tinha sido 

verificado anteriormente. A ocorrência de ES no subsistema VOIP, por outro lado, descreve um padrão 

estacionário. De facto denota-se que não existe correlação entre a ocorrência de ES e o volume de 

tráfego (𝑅2=0.0091). 

 

Figura 4. 21 - Dispersão de Falha do subsistema VOIP relativamente à localização e aos triggers 

responsáveis pela falha do subsistema 

A procura gerada pelo subsistema (ANEXO A) é essencialmente constituída por subsistemas 

VOIP completos, sendo a reparação remetida para laboratório. Ainda assim, 30% das falhas deram 
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origem a reparações no local. Relacionando esse número com os componentes que as originaram, 

parece dar a entender que existem apenas 3 componentes para os quais se justifica a substituição no 

local (Figura 4.21): cablagens, altifalante e telefone.  

A análise dos ES relativamente à localização confirma a inexistência de uma correlação entre o 

volume de tráfego e a ocorrência de falha, visto que a praça de portagem onde existe maior número de 

ES é aquela a que corresponde o menor volume de tráfego médio diário. 

 

Figura 4. 22 - Análise ao impacto da climatologia sob a ocorrência de ES do subsistema VOIP 

O clima demonstra não ter qualquer impacto sobre a ocorrência de falhas neste subsistema.  

4.3.2. Análise ao Módulo de Distribuição de Documentos 

O módulo de distribuição de documentos trata essencialmente de imprimir os recibos de 

pagamento. Na verdade muitos condutores não o levantam, obrigando a impressora a puxá-lo de volta 

para o interior do sistema, tritura-lo e despeja-lo num depósito de triturados. Esta sequência de 

operações desgasta o subsistema e sujeita-o a uma exposição superior às condições de operação, 

nomeadamente à humidade, que causa o encravamento dos recibos.  

Relativamente aos ES realizados neste subsistema, identificaram-se 168 operações (Figura 

4.23).  

 

Figura 4. 23 - Série Cronológica de Falha Impressora 

A série cronológica é caracterizada por um padrão localmente estacionário. A média aritmética 

da série são 3.5 ES/Período a que corresponde um desvio padrão de 2.04 ES/Período. Denota-se 

portanto a existência de uma componente de variabilidade natural, mas inferior à registada no caso do 

subsistema VOIP. A rotação deste subsistema é também superior à registada no subsistema VOIP. 
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Figura 4. 24 - Relação entre tráfego, ocorrência de ES no subsistema Impressora 

A análise realizada ao impacto do tráfego sobre a ocorrência de ES demonstra que não existe 

qualquer relação entre as duas variáveis, na medida em que o coeficiente de correlação é praticamente 

nulo (𝑅2 = 9 ∗ 10−6). 

 

Figura 4. 25 - Dispersão de Falha relativamente à localização e aos triggers 

A procura gerada pelo subsistema (ANEXO B) é essencialmente constituída por subsistemas 

completos. Neste caso, as reparações no local representaram apenas 10% sobre o total dos ES, 

incidindo apenas sobre componentes periféricos de fácil acesso e reparação. Entre eles, os mais 

comuns são o bocal, a ficha de alimentação e as calhas, sobre as quais está apoiada a impressora. 

 

Figura 4. 26 - Análise ao impacto da climatologia sob a ocorrência de ES no subsistema Impressora 

A análise realizada ao clima é função das temperaturas médias máximas e da precipitação. Esta 

demonstra a não existência de correlações entre estas variáveis e a ocorrência de ES. Facto que 

contraria a opinião dos operadores de manutenção Brisa, que referiram a existência do conhecimento 

tácito segundo o qual a impressora regista um aumento significativo da ocorrência de falhas em 

períodos de maior humidade, a que correspondem níveis superiores de precipitação.  
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Tabela 2 - Triggers que conduzem à ocorrência de OT na impressora 

 

Quando analisamos os triggers correspondentes à população total de OT geradas por este 

subsistema, verifica-se que 50% se referem à substituição de impressoras, em conformidade com os 

triggers dos ES. Restando assim 272 OT para investigar. Relativamente a esta amostra, verifica-se que 

36.4% se devem a falhas com o sistema de gestão de via (LMS), e que 29 % derivam de recibos 

encravados, dividindo-se o restante heterogeneamente entre outras causas. Os recibos encravados 

assumem um papel expressivo sobre o total das OT, mas não é possível comprovar que sejam 

motivados pelas condições climatéricas.  

4.3.3. Análise Módulo de Leitura de Títulos 

O módulo de leitura de títulos é constituído pelo subsistema LIT, este é composto por um leitor 

de títulos, um triturador e um depósito de títulos triturados. O facto de ser o condutor a transportar e 

introduzir o título no leitor, pode aumentar substancialmente a sua influência sobre a taxa de ocorrência 

de falhas. Esta constatação resulta do facto da humidade e estado de conservação do título serem 

fundamentais para uma correta leitura e consequente fluxo de operações de trituração e 

encaminhamento para o depósito de triturados. Relativamente à operação de manutenção deste 

subsistema, identificam-se 127 ES (Figura 4.27).  

 

Figura 4. 27 - Série cronológica de falha LIT 

Em conformidade com os módulos analisados anteriormente verifica-se que o LIT descreve um 

padrão localmente estacionário. A média da série são 2.65 ES/Período a que corresponde um desvio 

padrão de 1.49 ES/Período, demonstrando portanto uma variação natural ligeiramente inferior ao 

verificado para o subsistema Impressora e amplamente inferior ao subsistema VOIP. A rotação do LIT 

revela-se inferior à verificada no subsistema impressora e superior ao subsistema VOIP. 
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Figura 4. 28 - Relação entre tráfego, ocorrência de ES no subsistema LIT 

De acordo com o coeficiente de correlação calculado (𝑅2 = 0.0093) e em conformidade com os 

subsistemas analisados anteriormente, conclui-se que não existe uma relação de causa efeito entre o 

aumento do volume de tráfego e a ocorrência de ES. 

 

Figura 4. 29 - Dispersão de Falha relativamente à localização e aos triggers 

A procura gerada pelo subsistema (ANEXO C) é fundamentalmente constituída por subsistemas 

LIT completos, sendo os avariados, recolhidos, e posteriormente reparados em laboratório. Neste caso 

em particular, foi possível identificar que 34% das substituições do LIT foram causadas pela 

necessidade da substituição dos O´rings, dando a entender ser esta a principal causa de falha deste 

subsistema. Por outro lado, as únicas operações de reparação no local foram motivadas pela 

substituição do sinalizador luminoso, sendo por isso o único componente cuja substituição é feita no 

local. 

Relativamente à dispersão de falha em função da localização, deve em primeiro lugar explicar-

se o porquê da não existência de ES em Coina I. Coina I é a única praça de portagem da autoestrada 

A2 que funciona em regime aberto, ou seja, ao contrário das outras, a tarifa a pagar é de valor fixo 

independentemente do percurso realizado pelo condutor. Assim, não é necessário retirar titulo, e, por 

isso, este módulo não existe. Quanto à dispersão em si, verifica-se que as praças de portagem onde 

existe maior volume de tráfego nem sempre correspondem aquelas em que se dá maior ocorrência de 

ES, confirmando assim a conclusão relativa à relação entre tráfego e número de ES. 
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Figura 4. 30 - Análise ao impacto da climatologia sob a ocorrência de ES no subsistema LIT 

De acordo com a análise ao impacto do clima na ocorrência de falhas deste subsistema, julgo 

que tanto a temperatura como a precipitação têm pouca relevância sobre a ocorrência de ES. Ainda 

assim, é possível concluir que a temperatura têm mais influência que a precipitação.  

4.3.4. Análise Módulo de Pagamento 

O módulo de pagamento é tecnologicamente complexo. A sua arquitetura foi descrita 

anteriormente (Figura 4.11) e tem por base a funcionalidade de cada um dos subsistemas.  

Devido à complexidade do sistema, serão analisadas tanto as OT como os ES, pois só assim é 

possível compreender as correlações entre as falhas dos diversos subsistemas e a forma como estas 

afetam o módulo como um todo. Por fim, será calculada a procura por componentes de manutenção 

gerada pelo módulo, e analisado o seu comportamento ao longo do histórico em estudo. 

4.3.4.1. Análise ao Submódulo de Pagamento por Cartão 

O submódulo de pagamento por cartão é composto por três subsistemas (HCR, Pinpad, PED). 

Estes são interdependentes, e portanto, a falha de um, implica a falha do submódulo como um todo, 

impossibilitando o pagamento por cartão. Por este motivo começou-se pela realização de um estudo 

mais abrangente ao comportamento de falha em geral, no âmbito das OT. (Figura 4.32).  

 

Figura 4. 31 - Classificação das OT em função da classificação da operação e do subsistema 

Esta primeira análise revela que este submódulo gerou 266 OT. A sua distribuição em função de 

cada classe demonstra que 41% da população de OT foram resolvidas remotamente através da 

reinicialização dos serviços. Por outro lado, a substituição representa 36% do total, e em conformidade 

com os módulos anteriores verifica-se que o número de operações de reparação é marginal. O valor 

remanescente é distribuído heterogeneamente pelas restantes classes. Quanto à responsabilidade dos 

subsistemas para a geração de OT, fica claro que o PED não têm representatividade, ao passo que o 

HCR e o Pinpad são homogeneamente responsáveis pela ocorrência das OT. 
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Depois de analisadas as OT, será de novo delimitado o âmbito do estudo aos ES. Foram portanto 

realizados 95 ES (Figura 4.33).  

 

Figura 4. 32 - Série Cronológica de ES do submódulo de pagamento por cartão 

Trata-se também de uma série cronológica localmente estacionária. É caracterizada por um valor 

médio igual a 2 ES/Período, a que corresponde um desvio padrão de 1.72. Verifica-se que a sua 

variabilidade natural assume um valor correspondente a 82% da média, facto que reflete peso à 

componente aleatória associada à ocorrência de ES neste subsistema. O valor da média corresponde 

à sua frequência de substituição, que por ser igual a 2 unidades por período, se considera baixa. Desta 

forma o subsistema é considerado de baixa rotação. 

 

Figura 4. 33 - Relação entre tráfego, ocorrência de ES no submódulo de pagamento por cartão 

A análise realizada ao tráfego indica que a ocorrência de falhas é explicada em 4% pelo volume 

de tráfego. Desta forma, conclui-se que têm um impacto pouco relevante sobre a ocorrência de ES 

neste submódulo.  

 

Figura 4. 34 - Dispersão de Falha relativamente à localização e aos triggers 

A procura gerada pelo submódulo de pagamento por cartão (ANEXO D) é essencialmente 

constituída por subsistemas completos, existindo apenas uma exceção à regra, os sinalizadores 

luminosos, que, tal como se verificou no caso de LIT, são substituídos no local. Relativamente às 

causas que geram necessidades de substituição de subsistemas, denota-se que o HCR representa 
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80% dos pedidos de substituição, sendo assim, o subsistema com mais peso na ocorrência de ES 

deste submódulo. 

A dispersão de falha relativamente à localização da praça de portagem indica que as localizações 

onde existe maior volume de tráfego, não correspondem integralmente às localizações onde se 

verificou maior ocorrência de falhas. Verifica-se também que os meses em que foi notada maior 

variabilidade natural em termos de número de ES, são divergentes dos meses onde ocorre maior 

volume de tráfego, confirmando que se tratam de variáveis independentes.  

 

Figura 4. 35 - Análise ao impacto da climatologia sob a ocorrência de ES no submódulo de pagamento 
por cartão 

Relativamente ao clima, parece não existir uma influência clara da temperatura sobre a 

ocorrência de ES, visto que, o coeficiente de correlação é baixo (𝑅2 ≈ 0.03) e as praças de portagem 

expostas a temperaturas mais elevadas, não apresentarem taxas de ocorrência de ES superiores às 

demais. Por outro lado, os meses em que ocorreram mais falhas correspondem às estações da 

Primavera, Outono e Inverno, pouco relacionadas com altas temperaturas. A precipitação por outro 

lado, demonstra ter impacto sobre este subsistema, embora não seja um fator preponderante (𝑅2 ≈

0.08). De acordo com a análise realizada no ponto 4.1.2. a precipitação têm maior incidência no mês 

de Novembro, facto que corresponde ao mês em que ocorrem mais falhas neste subsistema, e, embora 

em menor intensidade, é também comum nos meses de Outubro, Fevereiro e Abril, a que 

correspondem os restantes períodos de maior variabilidade natural relativamente. Julgo portanto que, 

embora o coeficiente de correlação não o demonstre, existe uma correlação entre a falha deste 

submódulo e a precipitação/humidade, incidindo principalmente sobre a falha do subsistema HCR.  

4.3.4.2. Análise ao Submódulo de Pagamento em Numerário 

O submódulo de pagamento em numerário é mais complexo que o anterior, na medida em que 

o pagamento pode ser feito em moedas, notas, ou conjuntamente. Este facto acrescenta complexidade 

ao subsistema. A sua arquitetura e funcionalidade pode ser revista no subcapítulo 4.2.1. 

Em termos de consequência de falha, verifica-se que a falha de qualquer componente 

pertencente ao noteiro ou ao moedeiro impossibilita apenas essa forma de pagamento. Por outro lado, 

a falha do controlador Paylink torna todo o submódulo inoperacional. Em conformidade com a análise 

realizada ao submódulo de pagamento por cartão começou-se pela realização do estudo da população 

correspondente às OT (Figura 4.27). 
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Figura 4. 36 - Classificação das OT em função da tipologia de operação e do subsistema 

Esta primeira análise demonstra que este submódulo gerou 866 OT. A partir da sua distribuição 

em função da classificação da operação compreende-se que apenas 19% foram resolvidas 

remotamente através da reinicialização dos serviços. Por outro lado, a substituição representa 27 % do 

total, e a reparação, que neste submódulo representa um papel importante, foi o tipo de operação 

utilizada na resolução de 21 % dos casos. Quanto à representatividade de cada subsistema para o 

número total de OT, verifica-se que o moedeiro é o subsistema que mais falha, sendo o motivo da 

geração de 40% OT, seguido pelo noteiro com 33% e por ultimo o Paykink com 27%.  

Tendo em conta que este submódulo gera um número muito superior de falhas em comparação 

com os demais módulos e submódulos, e que, existe mais informação relativamente à descrição das 

operações de manutenção realizadas, permitiu em certos casos, a determinação das causas que 

conduzem a estes números (Figura 4.28). 

 

Figura 4. 37 - Análise aos triggers e sua representatividade sobre as OT de cada submódulo 

O facto de o Paylink ser o subsistema que menos falha é relevante na medida em que esse é o 

único subsistema que pode causar a falha do submódulo como um todo. Verifica-se que a falha deste 

subsistema advém de falhas com o sistema de gestão de via (LMS), normalmente resolvidas com a 

reinicialização dos serviços de via. A análise aos triggers de falha revela elevada heterogeneidade em 

qualquer um dos módulos, devido à sua complexidade tecnológica, ainda assim, existem triggers cujo 

impacto é amplamente superior aos restantes, e por isso estão aqui descritos (Figura 4.28).   

A importância das operações de reparação para este submódulo advém dos triggers que dão 

origem às falhas do moedeiro e noteiro. O moedeiro falha principalmente devido a moedas encravadas, 

e a pequenas reparações de cablagens, sensores e solenoide. Este tipo de falha não origina procura 

por componentes de manutenção mas necessita da deslocação de um funcionário de manutenção ao 

local. Por outro lado o noteiro falha principalmente devido ao aceitador de notas e às cassetes, que ao 
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contrário do moedeiro, dão origem a eventos de substituição. As operações de reparação do noteiro 

são principalmente motivadas pela colocação de selos e vedantes nas cassetes. 

Depois de analisadas as OT será de novo delimitado o âmbito do estudo aos ES. Ao longo do 

histórico em análise ocorreram 279 ES (Figura 4.29). 

 

Figura 4. 38 - Série Cronológica de ES do submódulo de pagamento em numerário 

A série cronológica é também caracterizada por um padrão localmente estacionário. A média 

aritmética da série são 5.81 ES/Período a que corresponde um desvio padrão de 2.72 ES/Período. 

Trata-se do submódulo que gera mais ES e tal como nos restantes subsistemas denota-se a existência 

de uma componente de variabilidade natural, que ainda assim é inferior aos demais, correspondendo 

a 46.81% do valor da média. 

 

Figura 4. 39 - Relação entre tráfego, ocorrência de ES no submódulo de pagamento por numerário 

O volume de tráfego, em conformidade com as análises realizadas anteriormente, e com base 

unicamente no coeficiente de correlação entre as duas variáveis, demonstra ter pouco impacto sobre a 

ocorrência de ES. 

 

Figura 4. 40 - Dispersão de Falha relativamente à localização e aos triggers 
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A procura gerada pelo submódulo de pagamento em numerário (ANEXO E) é heterogénea, e 

portanto, constituída por um vasto conjunto de subsistemas e vários tipos de componentes. Ao contrário 

da operação de manutenção realizada nos outros módulos e mesmo no submódulo de pagamento por 

cartão, neste caso, existem várias operações de reparação que são feitas no local, sendo que os 

subsistemas e componentes mais procurados estão descritos a cima (Figura 4.41). 

 A dispersão de falha relativamente à localização da praça de portagem indica que as 

localizações onde existe maior volume de tráfego correspondem às localizações caracterizadas por 

uma maior incidência de falhas, facto que contradiz a análise realizada anteriormente. 

 

Figura 4. 41 - Análise ao impacto da climatologia sob a ocorrência de ES no submódulo de pagamento 
por cartão 

Relativamente ao clima denota-se que precipitação e temperatura assumem praticamente a 

mesma influência sobre a ocorrência de ES. Conclui-se também que o impacto destes dois fatores 

somados equivale ao valor de correlação do tráfego. Considerando que os períodos em que ocorre 

maior variabilidade natural correspondem aos meses de Janeiro, Fevereiro, Agosto, Setembro e 

Dezembro dá a entender que volume de tráfego e a climatologia em conjunto podem eventualmente 

assumir um papel relevante neste caso. Esta constatação deriva essencialmente de dois motivos: 

a) Os meses de Agosto e Setembro são caracterizados por um volume de tráfego elevado, e 

por temperaturas altas. Ora, se a dispersão do volume de tráfego corresponde à dispersão 

da ocorrência de falhas em função da localização, e para além disso, uma parte dos meses 

em que são atingidos os valores de pico, coincidem com meses de elevado tráfego, julgo 

que é coerente concluir-se que o volume de tráfego assume responsabilidade na ocorrência 

de falhas. A temperatura demonstra que pode ter impacto na ocorrência de falhas, na medida 

em que, quando analisamos as duas praças de portagem onde ocorre uma diferença de 6ºc 

de temperatura máxima média (Alcácer do Sal e Grândola Sul), expostas às mesmas 

condições de precipitação, em que o volume de tráfego em Grândola Sul é superior em 16% 

ao tráfego em Alcácer do Sal, verifica-se a temperatura pode contribuir para compensar a 

diferença, pelo que, excluindo outros fatores que podem influenciar o sistema, julgo existir a 

possibilidade de uma correlação superior à calculada.  

b) A precipitação como já se verificou anteriormente é aproximadamente constante ao longo da 

autoestrada. Neste caso verifica-se que o submódulo está sujeito a um nível superior de 

aleatoriedade em meses caracterizados por volumes de tráfego muito reduzidos (Janeiro, 

Fevereiro e Dezembro), meses estes caracterizados pela ocorrência de precipitação, embora 
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não correspondam aos meses com maior volume de precipitação (Abril e Novembro). 

Levanta-se a hipótese de ser a precipitação a causa desta variabilidade. 

4.4. Previsão da Procura por Módulo e Praça de Portagem 

O estudo realizado à procura em função de cada um dos módulos, permitiu compreender o 

padrão de procura dos diversos subsistemas pertencentes ao Etoll. A informação será agora utilizada 

para selecionar e desenvolver o modelo de previsão mais adequado ao padrão de procura do módulo, 

a partir da qual serão elaboradas previsões para as necessidades relativas ao período imediatamente 

a seguir ao fim do histórico. 

Embora existam diferenças entre a quantidade e a periodicidade das necessidades de cada 

módulo, todas as séries cronológicas avaliadas descrevem um padrão localmente estacionário. Deste 

modo, serão realizadas previsões exclusivamente para um subsistema de cada módulo. O critério de 

seleção passou pela frequência de substituição (rotação). Deste modo foi selecionada a Impressora, o 

LIT, HCR, Aceitador de notas e por último o VOIP.A metodologia utilizada pode ser posteriormente 

replicada para todos os outros subsistemas e componentes. 

Existem portanto dois modelos possíveis para realizar previsões: modelos causais e os modelos 

não causais. Os modelos causais procuram estabelecer uma ligação entre a variável a prever e a causa 

que a justifica, ao passo que, os modelos não causais assentam na análise da série cronológica de 

valores passados da variável a prever. 

A aplicação do Modelo Causal ao caso de estudo é despropositada, visto que ao longo da análise 

realizada no subcapítulo anterior verificou-se que a ocorrência de ES é essencialmente aleatória, não 

existindo por isso nenhuma causa fundamentada a partir da qual seja possível desenvolver este tipo 

de modelo de previsão. Nesse sentido será utilizado o modelo de base não causal que melhor se adapte 

às séries cronológicas dos subsistemas em análise. 

 

4.4.1. Previsão da Procura de Base Não Causal 

Os modelos de previsão não causais baseiam-se nos dados históricos para a realização de 

previsões, mais concretamente na série cronológica de ocorrência de ES de cada subsistema. De 

acordo com a revisão bibliográfica existem dois modelos de previsão adequados às séries cronológicas 

localmente estacionárias: Modelo das Médias Móveis Centradas, e o Modelo de Alisamento 

Exponencial. 

A diferença entre os dois prende-se com o facto do Modelo de Alisamento Exponencial apenas 

estar dependente do parâmetro “α” e de necessitar apenas do valor da média móvel no instante anterior 

para elaborar uma previsão sobre o instante seguinte. O modelo das Médias Móveis Centradas por 

outro lado define um parâmetro “α” para cada observação passada, induzindo assim uma complexidade 

acrescida ao modelo. Visto que os últimos 4 anos foram caracterizados por um período de crise que 

aumentou a variabilidade do comportamento dos consumidores nas mais variadas dimensões, 

incluindo a utilização das autoestradas, e que esse clima de incerteza se manterá com certeza no 
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próximo ano, julgo ser mais prudente utilizar o Modelo do Alisamento Exponencial, visto não ter uma 

base sólida que me permita definir quais os dados históricos que melhor representam o comportamento 

do volume de tráfego no futuro próximo. 

 

A definição do modelo segue 3 passos: 

1. Definição da base de inicialização “k”. A base de inicialização selecionada é 1 período (k=1). 

 

2. Utilizam-se as “N” observações seguintes para afinar o modelo. Quanto maior o numero de 

observações, maior a capacidade de eliminação do efeito de inicialização, pelo que, foi definido 

(N=6) 

3. Resta definir as relações entre observações passadas e a fórmula de cálculo da previsão. 

𝑛𝑡 = (𝑌𝑡 ∗ 𝛼)  +  (1 − 𝛼) ∗ 𝑛(𝑡−1) (4.1) 

𝑌(𝑡+𝑘) =  𝑛𝑡 (4.2) 

A previsão é feita a partir do nível da série. Considera-se então que o comportamento da variável 

a prever é modelada a partir de 3 variáveis. 

a) O nível da série registado no período anterior “𝑛(𝑡−1)”.Este consiste na média móvel dos 

valores passados. 

b) A observação do comportamento da variável a prever no instante presente “𝑌𝑡”. 

c) O valor do coeficiente de ponderação “ α”. Este coeficiente assume valores entre 0 e 1, e 

define o peso que alocamos à última observação da variável a prever “α”, bem como o peso 

dado à média móvel dos valores passados (1-α). O valor deste coeficiente é selecionado por 

forma a minimizar o erro quadrático médio EQM. 

d) O erro quadrático médio EQM consiste no quadrado da média do somatório dos erros de 

previsão. O seu valor oscila em função do coeficiente de ponderação “α” e por esse motivo, 

são testados vários valores, até que seja descoberto aquele que minimiza o EQM. Trata-se 

de uma variável que não integra a fórmula de cálculo da previsão, mas exerce influência 

sobre ela, na medida em que é a partir deste indicador de precisão que se define o valor de 

“𝛼” que melhor pondera as observações passadas com o presente. 

𝐸𝑄𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − �̂�𝑡)2

𝑛

𝑡=1

 (4.3) 

e) Adicionalmente, utiliza-se o EQM no cálculo de um intervalo de confiança para os valores 

futuros da variável a prever. Para tal, admite-se a hipótese de que os erros de previsão 

seguem uma distribuição normal de média nula, com a estimativa da variância igual ao EQM. 



 
 

68 

 

𝑌𝑡 ± 𝑍𝛼
2

√𝐸𝑄𝑀 (4.4) 

Desta forma, foi definido o modelo e geradas as previsões para a procura pelos subsistemas de 

maior rotação do sistema Etoll (ANEXO F).  

Tabela 3 - Resultados da aplicação do Modelo de Previsão 

 

Embora todos os subsistemas para os quais foram realizadas previsões fossem caracterizados 

por um padrão localmente estacionário, a variabilidade natural associada à ocorrência de ES e ao 

período em que ocorrem, não, e por esse motivo, verifica-se que o coeficiente de ponderação “α” 

selecionado por forma a minimizar o EQM é diferente na maioria dos casos. Denota-se que quanto 

menor for o valor deste coeficiente mais constante se torna o nível da série, como se pode observar no 

caso do subsistema Impressora (Figura 4.43). 

 

Figura 4. 42 - Série cronológica de ES no subsistema LIT 

Por outro lado, ao aumentar o valor de α aumenta-se também o fator de esquecimento do 

passado. Este acontecimento traduz-se num aumento da reatividade do nível, isto é, como se parte do 

princípio que as observações passadas têm pouca importância relativamente ao acontecimento futuro, 

baseia-se a previsão principalmente na última observação. Este caso verificou-se para o subsistema 

VOIP (Figura 4.44), para o qual se denotava que a variabilidade em termos do número de ES/período 

era reduzida, ao contrário da aleatoriedade relativa ao período em que ocorriam. Este facto determinou 

que a previsão fosse elaborada quase exclusivamente em função da última observação. 

 

Figura 4. 43 - Série cronológica de ES no subsistema VOIP e nível da série 
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Os restantes 3 subsistemas apresentavam menos variabilidade sobre o número de ES/Período 

que o subsistema LIT e mais variabilidade relativamente ao período em que ocorrem, comparando com 

o subsistema VOIP. Assim, ao contrário dos dois casos anteriores, os seus coeficientes de ponderação 

afastaram-se mais dos extremos [0-1] e assumiram valores de acordo com o desempenho do 

subsistema sobre os dois fatores discutidos anteriormente. Verifica-se portanto que nestes casos o 

nível da série se assemelha a uma linha de tendência, na média em que a previsão é feita com base 

num coeficiente de ponderação que tanto dá valor à média móvel dos valores passados como à última 

observação (Figura 4.45). 

 

Figura 4. 44 - Séries Cronológicas dos subsistemas LIT, Aceitador de notas e HCR 

Sendo que todos estes subsistemas estão sujeitos as falhas, para as quais não foi possível ao 

longo do caso de estudo determinar a causa que as justifica, somos forçados a partir do princípio que 

a ocorrência de ES é acima de tudo aleatória. Deste modo, denota-se que para garantir 95% certeza 

sobre um intervalo para o valor da previsão, a amplitude desse intervalo têm de assumir uma dimensão 

que lhe permita incluir a grande maioria das observações passadas.   

4.5. Análise e Classificação dos Componentes de Substituição 

A identificação e classificação dos componentes de manutenção é um processo de extrema 

importância na gestão da manutenção. A partir deste processo é possível identificar quais os 

componentes mais importantes para a cadeia de valor e assim delinear prioridades quanto à 

constituição de inventário e à sua própria localização. 

O objetivo deste capítulo é identificar todos os componentes que foram alvo de substituição ao 

longo do histórico, classifica-los de acordo com um conjunto de critérios que permitam identifica-los 

univocamente, e, de acordo com a sua classificação, indicar o local mais apropriado ao seu 

armazenamento.  

4.5.1. Identificação e Classificação dos Componentes de Manutenção 

A identificação dos componentes e subsistemas que foram substituídos advém da análise 

realizada a cada um dos módulos que constituem o sistema Etoll. A partir dessa análise conclui-se que 

a Brisa aposta na reparação de componentes em laboratório, limitando a sua operação de manutenção 

à substituição de subsistemas e a um conjunto de componentes de rápida substituição.  

Neste subcapítulo pretende-se criar uma classificação para estes componentes e subsistemas que 

permita identifica-los em termos das suas características individuais, para que seja possível agrupá-los 
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em classes, associadas à sua importância para a cadeia de valor. Este processo exige que sejam 

criados critérios de classificação. Nesse sentido, foram identificados 3 critérios essências: 

1. Frequência: Classifica a rotatividade (Nº Substituições/Ano) 

2. Volume: Classifica as restrições relativamente ao armazenamento e transporte (𝑑𝑚3) 

3. Impacto na Via: Classifica o impacto sobre a operacionalidade da via 

A classificação de componentes e subsistemas em cada critério levou a que cada um fosse avaliado 

individualmente sobre cada um dos critérios, isto é, para cada componente foi calculado o número de 

substituições realizadas por ano, o seu volume, e por último identificado o impacto que a sua falha teria 

sobre o funcionamento da via, que define também o impacto sobre o nível de serviço prestado ao 

cliente. 

Tabela 4 - Escala de classificação dos critérios (Volume e Impacto na Via) 

 

Todos os componentes e subsistemas foram avaliados sobre estes três critérios (ANEXO G). 

Desta forma foi possível identificar em que classe se enquadravam relativamente a cada um dos 

critérios, e a partir dai iniciar o estudo de uma possível localização para o seu armazenamento.  

 

 

4.5.2. Sugestão para a Localização do Armazenamento 

A localização onde são armazenados os componentes de manutenção tem impacto sobre a 

disponibilidade dos mesmos. Por este motivo, a Brisa criou uma rede de armazenamento que conta 

com 3 tipos de armazéns, cuja funcionalidade pode ser revista no ponto 2.3.3.3.: 

 Armazém Central 

 Armazém Avançado 

 Armazém Móvel 

As diferentes tipologias pretendem garantir disponibilidade, proximidade e capacidade de 

armazenamento. A seleção do armazém onde deve ser alocado cada componente/subsistema têm por 

base o seu desempenho em cada um dos três critérios definidos anteriormente. 
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Figura 4. 45 - Matriz de definição do local de armazenamento em função do desempenho de cada um dos 
componentes/subsistemas em cada um dos três critérios de classificação. 

Visto que a frequência não têm classes de desempenho, foi determinada a média da frequência 

de substituição de todos os componentes e convencionou-se que esse seria o eixo das abcissas, e que 

seria também o valor a partir do qual se distinguem os componentes quanto à sua velocidade de rotação 

(baixa ou elevada). Por outro lado o volume é classificado em 5 classes distintas, sendo que um 

componente passa a ser considerado muito volumoso quando iguala ou excede a classe 4. Desta 

forma, verifica-se que o cruzamento do eixo da frequência (abcissas) com o eixo do volume (ordenadas) 

delimita os artigos pouco volumosos (Classe 1 a 3) e muito Volumosos (Classe 4 e 5). 

 

 

Figura 4. 46 - Desempenho de cada componente sobre os 3 critérios de classificação 

Ao analisar o gráfico compreende-se que a maioria dos componentes são caracterizados por um 

valor de frequência de substituição e volume baixo, acrescido de um nível de impacto sobre a via, que 

em nenhum caso implica o seu corte. Por este motivo, sugere-se que sejam armazenados no Armazém 

Central ou Avançado. 

Por outro lado, existe um conjunto de 4 componentes muito volumosos. O seu impacto sobre a 

via e frequência de substituição variam e por isso a sugestão de localização de armazenamento foi 

ponderada caso a caso, sendo que o seu elevado volume sugere a necessidade de proximidade 

relativamente à infraestrutura de portagem. 
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Por último, os componentes caracterizados por uma frequência de substituição elevada. Embora 

estes 11 componentes sejam classificados de rotação elevada, o seu desempenho sobre este critério 

é variável e em função disso foi adequada uma possível localização a cada um deles individualmente. 

A sugestão para a localização do armazenamento de cada um dos componentes/subsistemas, 

bem como a sua classificação em cada um dos critérios pode ser consultada em anexo (ANEXO G). 

 

4.6. Identificação de Oportunidades de Melhoria 

O Presente capitulo tem por objetivo identificar um conjunto de oportunidades de melhoria 

relativas ao sistema Etoll, a partir das quais a BIT possa reduzir custos relativos à operação de 

manutenção, e assim, libertar recursos para atividades focadas na geração de valor. 

A realização do caso de estudo exigiu a análise do sistema Etoll como um todo e posteriormente 

a análise individual de cada um dos subsistemas que o compõem. A partir deste estudo concluiu-se: 

1. A ocorrência de falhas está diretamente correlacionada com a complexidade 

tecnológica dos sistemas e subsistemas. 

2. As causas/motivos que conduzem à falha dos subsistemas são em geral heterogéneas, 

ainda assim, denota-se que nem todas têm a mesma relevância. 

O facto das causas/motivações de falha terem diferentes pesos sobre a taxa de ocorrência de falha, 

permitiu identificar um conjunto restrito de componentes/subsistemas que mais contribuem para a 

ocorrência de falha. É portanto sobre estes componentes que deve incidir o investimento em 

investigação e desenvolvimento, na medida em que, o aumento da sua resistência à falha permitirá 

obter a máxima redução de EM para cada um dos módulos. 

 

Figura 4. 47 – Identificação das Soluções de Melhoria em Função do Módulo   
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5. Conclusões 

A realização deste trabalho conduziu a um conjunto de conclusões relativamente às matérias 

analisadas. Visto que o problema em estudo é complexo e envolve diversas matérias, foi necessário 

delimitar o âmbito de estudo em alguns casos. Este facto conduz a diferentes possibilidades em termos 

do desenvolvimento de trabalhos futuros 

O objetivo desta dissertação foi reunir informação relativa à ocorrência de falha nos sistemas 

pertencentes à infraestrutura de Portagem da Brisa, e analisá-la, por forma a retirar conclusões sobre 

as suas causas, e assim, permitir à Brisa a visualização da sua operação de manutenção sobre outro 

ponto de vista. Pretendia-se também definir um modelo de previsão adequado às características da 

procura por componentes de substituição e através da definição de critérios de desempenho para esses 

componentes, avaliá-los e priorizá-los, por forma a elaborar uma sugestão para a localização do seu 

armazenamento. 

Nesse sentido, começou-se pela classificação e caracterização da operação de manutenção ao 

longo do histórico. Foram definidas nove classes e analisadas as OT em função do peso de cada classe, 

ficando-se a saber que as operações de reparação, substituição e reinicialização absorvem 90% do 

total das OT geradas, sendo os restantes 10% partilhados pelas outras 6 classes, pouco relevantes, 

visto terem pouco impacto sobre a operação de manutenção e em conjunto com as operações de 

reinicialização representam as classes que não envolvem procura por componentes de manutenção. 

Foi também estudada a dispersão das OT em função dos diferentes tipos de via, concluindo-se que as 

vias do tipo VMSA eram as que causavam mais OT, representando 60% do seu valor total. Visto que o 

estudo se centra na compreensão das necessidades de manutenção, foi feita uma primeira abordagem 

aos EM. A abordagem baseou-se no estudo da sua série cronológica, a partir da qual nos apercebemos 

que são caracterizados pela aleatoriedade quanto à sua quantidade e ao tempo em que ocorrem. 

Apercebemo-nos também da existência de uma ligeira tendência de decréscimo, alavancada por 

melhorias nos equipamentos que têm permitido melhorar o desempenho dos sistemas. Depois de 

compreendida a dimensão da infraestrutura e a diversidade de subsistemas envolvida, surgiu a 

necessidade de selecionar um sistema sobre o qual orientar o estudo. Assim, realizou-se uma análise 

à representatividade de cada sistema sobre a ocorrência de ES, a partir da qual se verificou que a sua 

distribuição segue um padrão heterogéneo. Este facto demonstra que sistemas diferentes 

correspondem a necessidades de manutenção diferentes, que de acordo com a dispersão verificada, 

demonstraram estar correlacionados com a complexidade tecnológica de cada um. Existem sistemas 

comuns a todas as vias, e existem também sistemas específicos de determinados tipos de via, sendo 

que a análise revelou que existia um único sistema responsável por 41% do total de ES, o sistema Etoll, 

cuja taxa de ocorrência de ES era claramente superior aos demais, tornou-se evidente ser este o foco 

do caso de estudo. 

Denotou-se que embora as praças de portagem estejam localizadas em zonas diferentes, as 

condições climatéricas a que estão expostas são aproximadamente constantes. Relativamente ao 

volume de tráfego, que consiste na condição de operação mais relevante para a ocorrência de falhas, 

denota um perfil sazonal, principalmente nas praças de portagem a partir da Marateca.  
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 Após a compreensão da ocorrência de falha sobre a infraestrutura de portagem e a definição 

das condições de operação que poderiam ter impacto sobre o seu comportamento, foi orientado o 

estudo para a análise detalhada do sistema Etoll. Visto ser um sistema jovem (em funcionamento à 

cerca de cinco anos) e tecnologicamente complexo, começou-se por definir a sua arquitetura em 

módulos de acordo com a sua funcionalidade, por forma a posteriormente analisar a ocorrência de 

falhas em cada um dos módulos individualmente. Relativamente à ocorrência de EM, concluiu-se que 

não é possível identificar um padrão de sazonalidade ou mesmo uma tendência, e quando se analisa 

a evolução do número de operações de reparação e substituição, verifica-se que a BIT tem vindo a 

alterar a sua estratégia operacional, na medida em que, o número de operações de reparação no local 

são cada vez menos, ao passo que as operações de substituição têm vindo a aumentar de forma 

progressiva. Sendo que a cada falha está associado um determinado impacto na via, foi também 

estudado este fator, concluindo-se que em 95% dos EM existem implicações para o cliente que por 

isso dão origem a um decréscimo do nível de serviço prestado. Ainda assim, apenas em 27% dos casos 

é necessário o corte de via. 

Por forma a compreender se existiam módulos no Etoll que contribuíam mais para a sua falha, 

foram estudados individualmente os subsistemas pertencentes a cada módulo, e retiradas 

conclusões sobre o seu padrão de falha e suas causas, nomeadamente: 

 Todos os subsistemas são caracterizados por um padrão localmente estacionário, sendo 

que a única diferença consiste na amplitude da variabilidade natural associada à sua 

ocorrência de ES. Nesse sentido conclui-se que o subsistema VOIP em conjunto com o 

submódulo de Pagamento por cartão estão sujeitos a níveis superiores de aleatoriedade. 

 A frequência de substituição vária em função do subsistema. De facto, verifica-se que o 

submódulo de pagamento por numerário é aquele que mais falha. Este é constituído por três 

subsistemas, e denota-se que o aceitador de notas em conjunto com o aceitador de moedas 

e as cassetes, são os subsistemas que mais contribuem para a ocorrência de ES.  

 Relativamente às condições de operação, denota-se que o seu impacto sobre este sistema 

é pouco relevante, sendo que apenas o módulo de pagamento dá a entender ser afetado 

pela climatologia. Denota-se que o submódulo de pagamento por cartão é afetado pela 

precipitação, e o submódulo de pagamento em numerário é afetado pela precipitação e pela 

temperatura, muito embora tenham verificado coeficiente de correlação pouco expressivos. 

O facto da ocorrência de falha no sistema Etoll não estar aparentemente ligada ao volume 

de tráfego, causa alguma perplexidade, e nesse sentido, fica em aberto a possibilidade de 

futuramente se analisar a ocorrência de falha nos subsistemas com base numa análise de 

fiabilidade aos mesmos. 

 Visto que a estratégia de manutenção se foca na substituição de componentes em 

detrimento da reparação no local, nem sempre foi possível identificar os triggers de falha. 

Ainda assim, concluiu-se que o subsistema LIT é substituído devido ao desgaste dos O´rings, 

o submódulo de pagamento origina ES essencialmente devido ao aceitador de notas, e o 

submódulo de pagamento em numerário, que é o único sujeito a diversas operações de 
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reparação no local, gera ES essencialmente devido ao aceitador de moedas, cuja causa de 

avaria é em geral o encravamento de moedas. 

A partir das conclusões retiradas sobre os triggers de cada módulo, identificaram-se oportunidades de 

melhoria, que correspondem aos componentes, subsistemas e ações, cujo output minimiza a 

ocorrência de EM, e portanto, minimiza o custo de operação.  

 Sendo que todos os módulos e consequentes subsistemas verificavam o mesmo padrão de 

procura, criou-se um modelo de previsão de base não causal, visto não ser possível correlacionar com 

evidencia a ocorrência de falhas no sistema Etoll com qualquer uma das condições de operação 

analisadas. Selecionou-se o modelo de alisamento exponencial devido à sua capacidade de adaptação 

aos diferentes níveis de aleatoriedade associadas a cada subsistema, e com base nele, foram 

elaboradas previsões para o componente com maior frequência de substituição de cada módulo. 

 Por último foram classificados os vários subsistemas e componentes de manutenção de acordo 

com três critérios (frequência de falha, volume e impacto de falha sobre a operacionalidade da via). 

Concluiu-se que a maioria dos componentes têm baixo volume, baixa frequência de substituição e a 

sua falha não implica o corte de via. Denota-se também que existem apenas cinco componentes de 

volume elevado e onze componentes de frequência acima da média. Foram por fim alocados na 

infraestrutura de armazenamento que melhor correspondia às suas características individuais, 

verificando-se que 63% dos componentes/subsistemas foram alocados ao armazém avançado, 20% 

ao armazém móvel e 17% ao armazém central. 
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Anexos 

Anexo A – Procura gerada pelo Módulo de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Coina I Coina II Coina PV Palmela Marateca Alcácer do Sal Grândola Norte Grândola Sul Aljustrel Castro Verde Almodôvar S.B. Messines Paderne PV

1

2 Cabo VOIP

3

4

5

6 VOIP

7 Altifalante

8

9 VOIP

10

11

12 VOIP

13 VOIP

14 VOIP VOIP LMS

15 Microfone VOIP VOIP VOIP

16

17 Placa VOIP VOIP

18 VOIP

19 VOIP

20 Telefone

21

22

23 VOIP VOIP

24 VOIP

25 VOIP VOIP

26 VOIP

27

28

29

30 VOIP

31
Ficha Fémea

VOIP

32

33 Cabo de áudio

34

35 VOIP Ficha de Microfone

36 VOIP Altifalante

37 Altifalante

38 Ficha do Altifalante

39 VOIP

40
Telefone

VOIP

41 VOIP

42

43

44 VOIP

45

46

47

48

Módulo de Comunicação
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Anexo B – Procura gerada pelo Módulo de Distribuição de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Coina I Coina II Coina PV Palmela Marateca Alcácer do Sal Grândola Norte Grândola Sul Aljustrel Castro Verde Almodôvar S.B. Messines Paderne PV

1 Impressora Impressora Impressora Bocal

2
Bocal

Impressora
Impressora Impressora Ficha de Alimentação Impressora

3 Impressora Impressora

4 Impressora Impressora

5 Impressora Impressora Impressora Impressora Impressora

6 Impressora Impressora Impressora Impressora

7 Impressora Calhas Impressora

8 Impressora Impressora Impressora

9 Impressora Impressora

10
Bocal

Impressora
Impressora Molhada

11 Impressora
Fixação Balde Triturados

Impressora
Impressora

12 Impressora Impressora

13 Impressora

14 Impressora

15 Impressora Impressora Impressora

16 Impressora Impressora

17 Impressora Bocal

18 Impressora Porta COM

19 Impressora
Bocal

Impressora
Bocal

20 Bocal Impressora
Impressora

Impressora Molhada
Impressora Impressora Impressora

21
Impressora

Impressora Molhada
Bocal Rolo de Papel Impressora

22 Impressora Impressora Impressora Impressora

23 Calhas Impressora

24 Impressora

25 Impressora Impressora

26 Impressora Impressora

27 Impressora Impressora Impressora

28

29 Impressora Impressora Impressora

30 Impressora Impressora Molhada

31 Impressora Impressora

32 Impressora Bocal Impressora Impressora

33
Bocal

Impressora
Impressora

34 Impressora

35 Bocal

36 Impressora
Impressora

37 Impressora Impressora Impressora

38 Impressora

39 Impressora Impressora Impressora

40 Impressora Impressora Impressora

41 Impressora Impressora Impressora Impressora

42 Impressora Impressora

43 Impressora Impressora

44 Impressora Impressora Impressora

45 Impressora Impressora Impressora

46 Impressora Impressora Impressora Impressora Impressora

47 Impressora Impressora

48 Cabo de Alimentação Impressora

Procura Módulo de Distribuição de Documentos
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Anexo C – Procura gerada pelo Módulo de Leitura de Títulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Coina I Coina II Coina PV Palmela Marateca Alcácer do Sal Grândola Norte Grândola Sul Aljustrel Castro Verde Almodôvar S.B. Messines Paderne PV

1 LIT

2 LIT LIT LIT LIT

3 LIT

4 LIT LIT

5 LIT

6 LIT

7 LIT LIT

8 LIT

9

10 LIT

11 LIT LIT

12 LIT LIT

13 LIT LIT

14 LIT
Sinalizador

LIT
LIT LIT LIT

15 LIT

16 Sinalizador LIT

17 LIT

18 LIT LIT
Sinalizador

LIT

19 LIT LIT

20 LIT Sinalizador LIT

21 LIT
Sinalizador

LIT
LIT

22 LIT LIT

23 LIT LIT Sinalizador LIT

24 LIT

25 LIT

26 LIT LIT LIT

27 LIT Sinalizador LIT

28 LIT LIT LIT LIT

29 LIT LIT

30 LIT

31 LIT LIT

32 LIT LIT LIT

33 LIT

34 LIT LIT LIT

35 LIT LIT

36 LIT LIT

37 LIT LIT LIT

38 LIT LIT

39 Sinalizador LIT LIT LIT

40 LIT LIT

41 LIT LIT

42 LIT LIT LIT

43 LIT

44 LIT

45 LIT LIT LIT

46 LIT LIT

47 LIT LIT

48 LIT

Módulo de Leitura de Títulos
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Anexo D – Procura gerada pelo submódulo pagamentos por cartão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Coina I Coina II Coina PV Palmela Marateca Alcácer do Sal Grândola Norte Grândola Sul Aljustrel Castro Verde Almodôvar S.B. Messines Paderne PV

1 PED e HCR

2 Porcas de aperto

3 PinPad HCR

4

5 HCR PinPad
HCR

PinPad
HCR

6 HCR
HCR

Sinalizador azul
HCR PinPad

7

8 Almodovar

9

10
HCR

HCR e PED
HCR

11 HCR HCR HCR HCR

12 HCR HCR HCR HCR

13 HCR HCR

14 PinPad

15

16 HCR

17

18 HCR HCR, LCD09, LMS
HCR

PED e HCR

19 HCR Sinalizador azul

20 HCR HCR

21 HCR PinPad Sinalizador azul

22 HCR HCR HCR

23
HCR

PinPad
HCR HCR HCR

24
HCR

PED

25 HCR HCR

26 HCR

27 HCR HCR

28 HCR

29 Sinalizador azul

30 PED
Placa PCI sin07

Sinalizador azul

31 HCR HCR

32 Software HCR Sinalizador azul HCR

33 HCR HCR HCR HCR

34

35 HCR HCR

36 HCR

37

38

39

40
HCR

Sinalizador azul
HCR

41 HCR HCR

42 HCR

43 HCR

44

45

46 HCR HCR

47 PinPad

48 HCR

Sub-módulo de pagamento por cartão
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Anexo E – Procura gerada pelo submódulo de pagamento em numerário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Coina I Coina II Coina PV Palmela Marateca Alcácer do Sal Grândola Norte Grândola Sul Aljustrel Castro Verde Almodôvar S.B. Messines Paderne PV

1 Aceitador de Moedas Aceitador de Notas
Aceitador de Notas

Hooper 1 Euro
Aceitador de Notas e Chassi

2
Fusível

Fusível Alimentação

Aceitador de Notas

Reforço de gavetas e cofre

Aceitador de Notas

Selos
Interruptor de porta aberta Aceitador de Notas

3 Hooper
Aceitador de Notas

Reforço de gavetas e cofre

Berço

Chassi
Hoopers 5c / 10c / 50c

4
Aceitador de Notas

Hooper 2 Euros
Porta USB

5 Aceitador de Notas Aceitador de Notas Selos
Cabo Hoopers

Hooper 20c
Aceitador de Notas

6 Parafuso da tampa Aceitador de Notas Hooper Sensor Aceitador de Notas

7 Aceitador de Notas Sensor
Aceitador de Notas

Rampa de troco
Selos Botão e mecanismo da devolução de moedas Aceitador de Moedas

Aceitador de Moedas

Switch
Cabos e calhas do hoppers Aceitador de Notas

8 Aceitador de Notas Cabo e selo da Cassete

9 Cabelagem ets-w5
Aceitador de notas

Cassete
Aceitador de notas Aceitador de notas

10 Extensor Optico USB
Aceitador de notas

Calha
Vedantes

11
Aceitador de notas

Cassete
Aceitador de notas Vedantes

12 Hooper 2 euros

13 Cassete Aceitador de notas Aceitador de notas

Aceitador de notas

Hooper 2 euros

Vedantes

14 Aceitador de notas Selos
Aceitador de notas

Selos
Aceitador de notas Aceitador de Moedas

15 Cabelagem ets-w5

Aceitador de notas

Cassete e aceitador de notas

Selos

Cabo terra do berço

Aceitador de notas

Aceitador de notas e Chassi

Cabo de aço da Cassete

Parafuso 

Porta USB
Mecanismo preso

Selos
Extensão otica e paylink Aceitador de notas

16 Aceitador de moedas Aceitador de notas

17 Switch Extensor Optico USB

Cabos de aço

Paylink e Placa TRF

Switch

Hooper 50c

18 Aceitador de notas Vedantes

19 Cassete
Aceitador de notas

Cabo de aço da Cassete

Aceitador de notas

Vedantes
Aceitador de notas Selos

20 Hooper 2 euros Cabo de aço da Cassete Parafuso Aceitador de notas Messines

21 Chassi Vedantes

22 Chassi Aceitador de Moedas

23 Switch Aceitador de notas Cabo de aço da Cassete Aceitador de moedas Cassete Cabos de aço

24 Aceitador de notas Aceitador de notas

25 Vedantes Ficha de alimentação noteiro Chassi
Cabos de aço

Rampa da bobine
Aceitador de notas O´rings da Cassete

26 Aceitador de notas Hooper 5c Cabo k7

27 Cassete

Cabo extensor de fibra optica

Hooper 5c

Moedeiro, Paylink e LMS

Cassete
Cassete

Hooper 5c
Chassi

28 Aceitador de moedas Aceitador de notas
Aceitador de notas

Selos
Chassi Aceitador de notas Hooper 2 euros Chassi

29 Ficha de alimentação noteiro
Aceitador de notas

Cabo de aço da Cassete
Aceitador de notas Sensor Aceitador de moedas

30 Aceitador de notas

Aceitador de notas

Cassete

Correias de borracha

Cassete Cassete Cabos de aço

31 Aceitador de moedas Cabos de aço Aceitador de notas
Cabos de aço

Cassete 

32 Aceitador de moedas

Cabo de aço 

Cassete

Parafuso

Aceitador de notas

Hooper 10c

33 Cabo de aço da Cassete
Calha

Reforço de gavetas e cofre

Aceitador de notas

Cabo de aço da Cassete

O´rings da Cassete

Cassete

34
Aceitador de notas

O´rings da Cassete
Cabos de aço Aceitador de notas Aceitador de moedas

35
Aceitador de notas

Paylink
Aceitador de notas

Aceitador de notas

Cassete

36 Aceitador de notas Aceitador de notas
Aceitador de notas

Bocais
Cassete Cabo de alimentaçao dos Hoopers Cassete

37
Aceitador de moedas

Moeda encravada

Paylink e Placa TRF

Cabo de aço da Cassete Cabo de aço da Cassete Chassi

38 Cofre
Aceitador de moedas

Cassete
Aceitador de notas Cassete Cassete Gaveta do Hoppers

39 Chassi
Aceitador de notas

Cablagem

Gaveta do Hoppers

Porta USB
Gaveta do Hoppers

Aceitador de moedas

Cassete
O´rings da Cassete

Conjunto mola do receptaculo das 

moedas

40 Aceitador de moedas
Cabo de aço da Cassete

Sensor RX

41
Aceitador de notas

Cabo de aço da Cassete
Bocais Chassi Paylink Aceitador de notas Cabo de aço

42
Cabo de alimentação dos hoppers

Hooper 50c

Pernes de encaixe

Reforço de gavetas e cofre Aceitador de moedas Cassete

43 Cabo aço k7

44 Reforço de gavetas e cofre Cassete 
Hooper 2 euros

Hooper 5c
Cabo aço k7

Aceitador de notas

Cassete
Aceitador de notas Cabo de aço da Cassete

45 Aceitador de notas Aceitador de notas Cassete Aceitador de notas

46
Cabo de aço da Cassete

Sensor
Selos Paylink

Aceitador de notas

Cassete

Portas do Hub

47 Aceitador de notas Cabo de aço k7 Aceitador de notas e Chassi
Porta USB

Portas do Hub
Switch

48 Porta USB

Módulo de Leitura de Pagamento em numerário
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Anexo F – Modelos de Previsão aplicados aos subsistemas críticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Observação Nivel Previsão Erro Erro Quadrático α
T Yt nt Y(t+1) et  et^2 0,01

1 3 3

2 6 3,0 α EQM

3 3 3,0 0,01 2,64

4 2 3,0 0,05 2,87

5 8 3,1 0,1 3,06

6 6 3,1 0,15 3,19

7 2 3,1 0,2 3,28

8 4 3,1 3,1 0,91 0,83 0,25 3,36

9 3 3,1 3,1 -0,10 0,01 0,3 3,44

10 1 3,1 3,1 -2,10 4,39 0,4 3,62

11 4 3,1 3,1 0,93 0,86 0,5 3,85

12 2 3,1 3,1 -1,08 1,18 0,6 4,15

13 2 3,1 3,1 -1,07 1,15 0,7 4,51

14 1 3,0 3,1 -2,06 4,25 0,8 4,94

15 3 3,0 3,0 -0,04 0,00 0,9 5,44

16 4 3,1 3,0 0,96 0,92 1 6

17 2 3,0 3,1 -1,05 1,10

18 1 3,0 3,0 -2,04 4,16 EQM 2,64

19 2 3,0 3,0 -1,02 1,04 Raiz 1,62

20 7 3,0 3,0 3,99 15,92

21 2 3,0 3,0 -1,05 1,10

22 5 3,1 3,0 1,96 3,84 0 6

23 1 3,0 3,1 -2,06 4,24

24 1 3,0 3,0 -2,04 4,15 Z (alfa/2)

25 6 3,0 3,0 2,98 8,89 1,96

26 2 3,0 3,0 -1,05 1,10 Semi-amplitude

27 3 3,0 3,0 -0,04 0,00 3,18

28 0 3,0 3,0 -3,04 9,22

29 8 3,1 3,0 4,99 24,94

30 1 3,0 3,1 -2,06 4,23

31 2 3,0 3,0 -1,04 1,07

32 3 3,0 3,0 -0,03 0,00

33 3 3,0 3,0 -0,03 0,00

34 1 3,0 3,0 -2,02 4,10

35 0 3,0 3,0 -3,00 9,03

36 3 3,0 3,0 0,03 0,00

37 5 3,0 3,0 2,03 4,10

38 2 3,0 3,0 -1,00 0,99

39 4 3,0 3,0 1,01 1,03

40 3 3,0 3,0 0,00 0,00

41 4 3,0 3,0 1,00 1,01

42 2 3,0 3,0 -1,01 1,01

43 3 3,0 3,0 0,00 0,00

44 3 3,0 3,0 0,00 0,00

45 3 3,0 3,0 0,00 0,00

46 6 3,0 3,0 3,00 9,03

47 2 3,0 3,0 -1,03 1,05

48 1 3,0 3,0 -2,02 4,06

49 3,0

IC a 95%

Modelo de alisamento exponencial aplicado ao subsistema Impressora
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Periodo Observação Nivel Previsão Erro Erro Quadrático α
T Yt nt Y(t+1) et  et^2 0,1

1 1 1

2 5 1,4 α EQM

3 1 1,4 0,01 3,8

4 3 1,5 0,05 3,09

5 2 1,6 0,1 2,87

6 1 1,5 0,15 2,88

7 2 1,6 0,2 2,97

8 3 1,7 1,6 1,44 2,06 0,25 3,09

9 0 1,5 1,7 -1,71 2,91 0,3 3,22

10 1 1,5 1,5 -0,54 0,29 0,4 3,52

11 3 1,6 1,5 1,52 2,30 0,5 3,84

12 2 1,7 1,6 0,37 0,13 0,6 4,19

13 2 1,7 1,7 0,33 0,11 0,7 4,57

14 5 2,0 1,7 3,30 10,87 0,8 4,98

15 1 1,9 2,0 -1,03 1,07 0,9 5,43

16 1 1,8 1,9 -0,93 0,86 1 5,93

17 1 1,8 1,8 -0,84 0,70

18 6 2,2 1,8 4,25 18,03 EQM 2,87

19 2 2,2 2,2 -0,18 0,03 Raiz 1,69

20 2 2,1 2,2 -0,16 0,03

21 3 2,2 2,1 0,86 0,73

22 2 2,2 2,2 -0,23 0,05 -1 6

23 4 2,4 2,2 1,79 3,22

24 1 2,2 2,4 -1,39 1,92 Z (alfa/2)

25 1 2,1 2,2 -1,25 1,56 1,96

26 4 2,3 2,1 1,88 3,52 Semi-amplitude

27 2 2,3 2,3 -0,31 0,10 3,32

28 5 2,6 2,3 2,72 7,40

29 2 2,5 2,6 -0,55 0,30

30 1 2,3 2,5 -1,50 2,24

31 3 2,4 2,3 0,65 0,43

32 3 2,5 2,4 0,59 0,35

33 3 2,5 2,5 0,53 0,28

34 3 2,6 2,5 0,48 0,23

35 2 2,5 2,6 -0,57 0,33

36 5 2,8 2,5 2,49 6,18

37 4 2,9 2,8 1,24 1,53

38 2 2,8 2,9 -0,89 0,79

39 3 2,8 2,8 0,20 0,04

40 4 2,9 2,8 1,18 1,40

41 3 2,9 2,9 0,06 0,00

42 3 2,9 2,9 0,06 0,00

43 1 2,8 2,9 -1,95 3,80

44 1 2,6 2,8 -1,75 3,07

45 3 2,6 2,6 0,42 0,18

46 3 2,7 2,6 0,38 0,14

47 3 2,7 2,7 0,34 0,12

48 1 2,5 2,7 -1,69 2,86

49 2,5

IC a 95%

Modelo de alisamento exponencial aplicado ao subsistema LIT
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Periodo Observação Nivel Previsão Erro Erro Quadrático α
T Yt nt Y(t+1) et  et^2 0,25

1 0 0

2 0 0,0 α EQM

3 1 0,3 0,01 5,8

4 0 0,2 0,05 4,4

5 4 1,1 0,1 3,81

6 3 1,6 0,15 3,62

7 0 1,2 0,2 3,56

8 1 1,2 1,2 -0,20 0,04 0,25 3,55

9 0 0,9 1,2 -1,15 1,33 0,3 3,56

10 4 1,6 0,9 3,14 9,83 0,4 3,59

11 5 2,5 1,6 3,35 11,23 0,5 3,61

12 5 3,1 2,5 2,51 6,32 0,6 3,61

13 2 2,8 3,1 -1,11 1,24 0,7 3,62

14 0 2,1 2,8 -2,84 8,04 0,8 3,65

15 0 1,6 2,1 -2,13 4,52 0,9 3,74

16 2 1,7 1,6 0,40 0,16 1 3,93

17 0 1,3 1,7 -1,70 2,88

18 3 1,7 1,3 1,73 2,98 EQM 3,55

19 1 1,5 1,7 -0,70 0,50 Raiz 1,88

20 2 1,6 1,5 0,47 0,22

21 1 1,5 1,6 -0,65 0,42

22 4 2,1 1,5 2,52 6,33 -3 5

23 4 2,6 2,1 1,89 3,56

24 1 2,2 2,6 -1,59 2,51 Z (alfa/2)

25 2 2,1 2,2 -0,19 0,04 1,96

26 1 1,9 2,1 -1,14 1,30 Semi-amplitude

27 3 2,1 1,9 1,14 1,31 3,69

28 1 1,9 2,1 -1,14 1,30

29 0 1,4 1,9 -1,86 3,45

30 1 1,3 1,4 -0,39 0,15

31 2 1,5 1,3 0,71 0,50

32 2 1,6 1,5 0,53 0,28

33 5 2,5 1,6 3,40 11,54

34 0 1,8 2,5 -2,45 6,01

35 2 1,9 1,8 0,16 0,03

36 1 1,7 1,9 -0,88 0,77

37 0 1,2 1,7 -1,66 2,75

38 0 0,9 1,2 -1,24 1,55

39 0 0,7 0,9 -0,93 0,87

40 2 1,0 0,7 1,30 1,69

41 2 1,3 1,0 0,97 0,95

42 1 1,2 1,3 -0,27 0,07

43 1 1,2 1,2 -0,20 0,04

44 0 0,9 1,2 -1,15 1,33

45 0 0,6 0,9 -0,86 0,75

46 3 1,2 0,6 2,35 5,53

47 0 0,9 1,2 -1,24 1,53

48 1 0,9 0,9 0,07 0,01

49 0,9

IC a 95%

Modelo de alisamento exponencial aplicado ao subsistema HCR
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Periodo Observação Nivel Previsão Erro Erro Quadrático α
T Yt nt Y(t+1) et  et^2 0,1

1 3 3

2 3 3,0 α EQM

3 1 2,8 0,01 2,88

4 1 2,6 0,05 2,63

5 3 2,7 0,1 2,57

6 3 2,7 0,15 2,61

7 3 2,7 0,2 2,68

8 1 2,6 2,7 -1,72 2,97 0,25 2,76

9 3 2,6 2,6 0,45 0,20 0,3 2,85

10 3 2,6 2,6 0,40 0,16 0,4 3,03

11 3 2,7 2,6 0,36 0,13 0,5 3,23

12 0 2,4 2,7 -2,67 7,14 0,6 3,41

13 3 2,5 2,4 0,59 0,35 0,7 3,57

14 4 2,6 2,5 1,54 2,36 0,8 3,71

15 5 2,9 2,6 2,38 5,67 0,9 3,82

16 1 2,7 2,9 -1,86 3,45 1 3,93

17 0 2,4 2,7 -2,67 7,13

18 2 2,4 2,4 -0,40 0,16 EQM 2,57

19 3 2,4 2,4 0,64 0,41 Raiz 1,60

20 2 2,4 2,4 -0,43 0,18

21 0 2,1 2,4 -2,38 5,68

22 0 1,9 2,1 -2,15 4,60 -2 5

23 1 1,8 1,9 -0,93 0,87

24 3 2,0 1,8 1,16 1,35 Z (alfa/2)

25 1 1,9 2,0 -0,95 0,91 1,96

26 2 1,9 1,9 0,14 0,02 Semi-amplitude

27 0 1,7 1,9 -1,87 3,51 3,14

28 4 1,9 1,7 2,31 5,36

29 2 1,9 1,9 0,08 0,01

30 2 1,9 1,9 0,07 0,01

31 1 1,8 1,9 -0,93 0,87

32 1 1,8 1,8 -0,84 0,70

33 3 1,9 1,8 1,24 1,55

34 2 1,9 1,9 0,12 0,01

35 4 2,1 1,9 2,11 4,44

36 3 2,2 2,1 0,90 0,80

37 0 2,0 2,2 -2,19 4,81

38 1 1,9 2,0 -0,97 0,95

39 1 1,8 1,9 -0,88 0,77

40 0 1,6 1,8 -1,79 3,20

41 2 1,6 1,6 0,39 0,15

42 0 1,5 1,6 -1,65 2,72

43 0 1,3 1,5 -1,48 2,20

44 2 1,4 1,3 0,66 0,44

45 3 1,6 1,4 1,60 2,55

46 1 1,5 1,6 -0,56 0,32

47 2 1,6 1,5 0,49 0,24

48 0 1,4 1,6 -1,55 2,42

49 1,4

IC a 95%

Modelo de alisamento exponencial aplicado ao subsistema Aceitador de Notas
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Periodo Observação Nivel Previsão Erro Erro Quadrático α
T Yt nt Y(t+1) et  et^2 0,9

1 0 0

2 0 0,0 α EQM

3 0 0,0 0,01 2,16

4 0 0,0 0,05 1,84

5 0 0,0 0,1 1,65

6 1 0,9 0,15 1,56

7 0 0,1 0,2 1,5

8 0 0,0 0,1 -0,09 0,01 0,25 1,46

9 1 0,9 0,0 0,99 0,98 0,3 1,42

10 0 0,1 0,9 -0,90 0,81 0,4 1,37

11 0 0,0 0,1 -0,09 0,01 0,5 1,32

12 1 0,9 0,0 0,99 0,98 0,6 1,29

13 3 2,8 0,9 2,10 4,41 0,7 1,27

14 3 3,0 2,8 0,21 0,04 0,8 1,26

15 3 3,0 3,0 0,02 0,00 0,9 1,27

16 0 0,3 3,0 -3,00 8,99 1 1,29

17 1 0,9 0,3 0,70 0,49

18 1 1,0 0,9 0,07 0,00 EQM 1,27

19 1 1,0 1,0 0,01 0,00 Raiz 1,13

20 0 0,1 1,0 -1,00 1,00

21 0 0,0 0,1 -0,10 0,01

22 0 0,0 0,0 -0,01 0,00 -2 2

23 3 2,7 0,0 3,00 8,99

24 1 1,2 2,7 -1,70 2,89 Z (alfa/2)

25 2 1,9 1,2 0,83 0,69 1,96

26 1 1,1 1,9 -0,92 0,84 Semi-amplitude

27 0 0,1 1,1 -1,09 1,19 2,21

28 0 0,0 0,1 -0,11 0,01

29 0 0,0 0,0 -0,01 0,00

30 1 0,9 0,0 1,00 1,00

31 1 1,0 0,9 0,10 0,01

32 0 0,1 1,0 -0,99 0,98

33 0 0,0 0,1 -0,10 0,01

34 0 0,0 0,0 -0,01 0,00

35 2 1,8 0,0 2,00 4,00

36 1 1,1 1,8 -0,80 0,64

37 0 0,1 1,1 -1,08 1,17

38 0 0,0 0,1 -0,11 0,01

39 1 0,9 0,0 0,99 0,98

40 1 1,0 0,9 0,10 0,01

41 1 1,0 1,0 0,01 0,00

42 0 0,1 1,0 -1,00 1,00

43 0 0,0 0,1 -0,10 0,01

44 1 0,9 0,0 0,99 0,98

45 0 0,1 0,9 -0,90 0,81

46 0 0,0 0,1 -0,09 0,01

47 0 0,0 0,0 -0,01 0,00

48 0 0,0 0,0 0,00 0,00

49 0,0

IC a 95%

Modelo de alisamento exponencial aplicado ao subsistema VOIP
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Anexo G – Tabelas de classificação e sugestão de localização dos 

subsistemas e componentes de manutenção 

 

Subsistema/Equipamento 
Nº de 

encomendas 
Frequência 
(Por ano) 

Volume 
Impacto 
na Via 

Local 
Armazenamento 

HCR 83 20,75 3 2 Armazém Móvel 

LCD09 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Porcas de aperto 1 0,25 1 3 Armazém Central 

Impressora 145 36,25 2 2 Armazém Móvel 

Bocal Impressora 11 2,75 2 2 Armazém Avançado 

Calhas Impressora 2 0,5 2 2 Armazém Avançado 

Porta COM 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

LIT 119 29,75 3 1 Armazém Móvel 

Aceitador de Moedas 18 4,5 2 2 Armazém Móvel 

Mecanismo de devolução de 
moedas 

1 0,25 3 2 Armazém Avançado 

Cabelagem ets-w5 3 0,75 2 2 Armazém Avançado 

Calhas dos Hoopers 1 0,25 3 2 Armazém Avançado 

Cofre 6 1,5 3 2 Armazém Avançado 

Conjunto mola do recetáculo 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Gaveta do Hoppers 3 0,75 5 3 Armazém Central 

Hooper 20 5 4 2 Armazém Avançado 

Interruptor de porta aberta 1 0,25 1 3 Armazém Central 

Pernes de encaixe 1 0,25 1 3 Armazém Central 

Rampa da bobine 1 0,25 3 3 Armazém Central 

Rampa de troco 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Aceitador de notas 89 22,25 3 2 Ármazém Móvel 

Chassi 13 3,25 4 3 Armazém Avançado 

Berço 1 0,25 3 3 Armazém Central 

Bocal Noteiro 2 0,5 1 2 Armazém Avançado 

Cabo de aço  27 6,75 1 3 Armazém Móvel 

Selo da Cassete 11 2,75 1 3 Armazém Central 

Cabo terra do berço 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Cassete 29 7,25 3 2 Armazém Móvel 

Calhas Noteiro 2 0,5 2 2 Armazém Avançado 

Correias de borracha 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

O-rings da Cassete 5 1,25 1 3 Armazém Central 

Vedantes 7 1,75 1 3 Armazém Central 

Paylink 7 1,75 3 2 Armazém Avançado 

Cabo de fibra ótica USB 4 1 2 2 Armazém Avançado 

Fusível 2 0,5 1 2 Armazém Avançado 

Placa TRF 2 0,5 2 2 Armazém Avançado 

Porta USB 5 1,25 1 2 Armazém Avançado 

Portas do Hub 2 0,5 1 2 Armazém Avançado 
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Subsistema/Equipamento 
Nº de 

encomendas 
Frequência 
(Por ano) 

Volume 
Impacto 
na Via 

Local de 
Armazenamento 

VOIP 31 7,75 3 2 Armazém Móvel 

Altifalante 3 0,75 3 2 Armazém Avançado 

Cabo de áudio 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Cabo VOIP 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Ficha do altifalante 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

Ficha do microfone 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

Ficha fêmea 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

Microfone 1 0,25 1 2 Armazém Avançado 

Placa VOIP 1 0,25 2 2 Armazém Avançado 

Telefone  2 0,5 3 2 Armazém Avançado 

PED 13 3,25 3 2 Armazém Móvel 

LMS 3 0,75 4 1 Armazém Avançado 

Sensores 5 1,25 1 2 Armazém Avançado 

Switch 5 1,25 1 2 Armazém Avançado 

Sinalizador azul 17 4,25 1 2 Armazém Móvel 

Ficha de alimentação  3 0,75 1 2 Armazém Avançado 

Cabo de alimentação 5 1,25 2 2 Armazém Avançado 

Parafuso 15 3,75 1 3 Armazém Móvel 

 

 


